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Syftet med studien var att undersöka kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn 

i situationer då läxläsning inom matematik sker i hemmet. Fokus för undersökningen 

var att urskilja kommunikationens innehåll och vilka roller de båda parterna har i 

samtalet. För att besvara studiens syfte och forskningsfrågor har jag använt mig av två 

olika kvalitativa metoder; ljudupptagningar och deltagande observationer. Dessa båda 

metoder är viktiga eftersom de bidrar till studien med olika sorts information, vilka 

tillsammans ger en helhetsbild av de unika fallen. De olika metoderna underlättar även 

besvarandet av forskningsfrågorna. Som teoretisk utgångspunkt för studien Vygotskijs 

begrepp den närliggande zonen och scaffolding.  För att analysera det insamlade 

materialet gjordes först en koncentrering av materialet utifrån forskningsfrågorna och 

den teoretiska utgångspunkten. Det utvalda materialet transkriberades och analyserades 

sedan enligt arbetssättet för en kvalitativ konversationsanalys. Resultatet visar att det 

finns samband mellan kommunikationens innehåll, deltagarnas roller och 

vårdnadshavares grad av styrning och feedback i samtalet. Det finns även ett samband 

mellan vårdnadshavares syn på skolans ansvar för barnets lärande och den typ av 

lärande som sker vid läxläsningen.  
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The aim of the study was to examine the communication between caregivers and 

children in situations where doing homework in mathematics occurs in the home. The 

focus of the study was to discern the content of the communication and the roles of each 

party in the conversation. To answer the purpose of the study and its research questions, 

I used two different qualitative methodologies; sound recordings and participant 

observations. The two approaches are important because they contribute to the study 

with different types of information; together they give an overview of the unique cases. 

At the same time the different methods facilitate the work with answering the research 

questions. As a theoretical basis for the study I used Vygotskij’s concepts the Proximal 

Zone of Development and scaffolding. To analyze the collected material, I made a 

concentration of the material based on the research questions and the theoretical basis. 

The selected material was transcribed and then analyzed according to the operation of a 

qualitative conversation analysis. The result shows that there is a connection between 

the content of communication, the participants’ roles and the caregivers’ degree of 

control and feedback in the conversation. There is also a relationship between the 

caregivers’ view of the school’s responsibility for the child’s learning and the kind of 

learning that takes place in situations where homework is done.  
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Del 1 BAKGRUND  
I bakrunden introduceras ämnet som ligger till grund för studien. I inledningen 

motiveras problemets relevans genom att problematiseras utifrån egna erfarenheter, 

samhällsdebatten, centrala resultat från tidigare forskning, samt för studien relevant 

innehåll ur styrdokumenten. 

 

1.1  Inledning 
Mina klaraste minnen av läxläsning inom matematik är att jag satt och räknade sida upp 

och sida ned i min matematikbok. Läxorna gjorde jag på egen hand, eftersom de oftast 

bestod av rutinmässiga uträkningar av ”uppställningar” (algoritmer). Dessa uppgifter 

krävde inte någon föräldrainblandning för att kunna lösas, men det hände dock att någon 

av mina föräldrar i efterhand rättade mina svar. Om det var uppgifter som jag inte kunde 

besvara lämnade jag dem helt enkelt obesvarade. Jag visste, utifrån otaliga försök från 

mina föräldrar att förklara hur uppgifterna skulle lösas, att jag skulle förstå ännu mindre 

efteråt. Detta berodde främst på att de hade helt andra strategier för att lösa uppgifterna, 

än vad läraren hade. Dessutom ville jag inte utsätta mig för föräldrarnas tilltagande 

frustration som uppstod då jag inte förstod deras förklaringar av olika lösningar. På 

grund av dessa två dilemman kunde vi inte kommunicera med varandra i 

läxläsningssituationerna. Det jag inte förstod innan läxläsningen förstod jag heller inte 

efter dessa pass. Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag återkommande mött 

föräldrar som uttrycker en osäkerhet inför att hjälpa sina barn med matematikläxorna. 

Det främsta argumentet är just det att föräldrarna har lärt sig att lösa en viss typ av 

uppgifter på ett sätt, medan eleverna lär sig att lösa samma uppgifter i skolan på ett helt 

annat sätt. Man kan därför som lärare reflektera över hur stort ansvar vårdnadshavare 

kan förväntas ha för elevernas läxläsning.  
 

Många skolor erbjuder idag föräldrautbildning i matematik, där lärare demonstrerar hur 

man kan lösa olika typer av vanligt förekommande matematikuppgifter för respektive 

årskurs. På Nationellt Centrum för Matematiks (NCM) hemsida finns olika typer av 

litteratur och matematikböcker tillgängliga för föräldrar. Med hjälp av dessa resurser är 

syftet att föräldrar ska kunna lära sig hur eleverna tänker i matematiska sammanhang 

och hur de angriper olika typer av matematiska uppgifter. Trots denna satsning på att 

förbättra kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn i läxläsningssituationer, 

går det inte att i läroplanen Lgr11 hitta någon som helst indikation på vilken roll och 

vilket ansvar vårdnadshavare bör ha för sina barns läxläsning. Däremot står det att 

vårdnadshavare och skolan gemensamt har ett ansvar för att elevernas skolgång ”ska 

skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och 

lärande” (Utbildningsdepartementet, 2011, sid. 16). 

 

Det faktum att dagens läroplan fokuserar på elevernas verbala förmåga i en allt större 

utsträckning än tidigare styrdokument ställer dessutom andra krav på vårdnadshavarnas 

roll vid själva läxläsningen. Undervisningen i matematik ska enligt läroplanen Lgr11 

bidra till att ge eleverna tillfällen att reflektera över, tolka och formulera olika strategier, 

modeller, metoder och resultat. Därutöver ska eleverna ha möjligheter att bli förtrogna 

med matematiska begrepp, kunna resonera, kommunicera samt argumentera kring 

matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagliga och matematiska 

sammanhang (Utbildningsdepartementet, 2011). Redan för tjugo år sedan skrev 
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Ljunggren i tidskriften Utbildning och demokrati att ”skolans uppgift borde vara att 

förse de studerande med en kapacitet att föra och att delta i offentliga samtal” 

(Ljunggren, 1993, sid. 9). För att eleverna ska ha möjlighet att utveckla alla dessa 

aspekter av sin verbala förmåga krävs således att de ges möjligheter att träna dessa, 

även i läxläsningssituationer, eftersom läxor oftast används som en förlängning av 

själva undervisningen. 

 

Forskningen lyfter fram vanliga konsekvenser av att vårdnadshavare involveras i 

läxläsningssituationer. Föräldrainvolvering kan enligt Cooper (2001) vara ett hinder om 

föräldrarna pressar sina barn för hårt eller är osäkra och inte vet riktigt vad som ska 

göras. Involveringen kan skapa förvirring om föräldrarna använder andra strategier än 

vad man gör i skolan.  Leos (2004) studie visar samma resultat. Han beskriver att 

matematikläxan i en del familjer gett upphov till konflikter eftersom föräldrar inte alltid 

har tillräckligt med kunskap och/eller samma pedagogiska förhållningssätt som skolan 

har när det handlar om att lösa matematikuppgifter. Han anser vidare att det är fel av 

lärare att lägga detta ansvar på föräldrar. Coopers råd till alla lärare är att ge läxor till 

eleverna som inte kräver föräldramedverkan, då denna medverkan i de allra flesta fall 

har en negativ effekt på elevernas lärande (Cooper 2001). 

 

Debatten kring läxor har under de senaste åren även handlat om fenomenet läxhjälp. 

Läxhjälp bedrivs på många skolor genom att lärare eller annan skol- eller 

fritidispersonal stannar kvar efter skoltid i ett par timmar för att hjälpa eleverna med 

deras läxor. Förutom denna typ av läxhjälp har det även växt fram en marknad utanför 

skolan, där företag som My Academy Sweden och Lyfta AB anställer personal som 

åker hem till eleven för att hjälpa till med läxor mot betalning. I artikeln Läxhjälp – en 

miljonindustri som publicerades i Aftonbladet 2012-09-03 kan vi läsa att My Academy 

som startades 2005 på fyra år har ökat sin omsättning med 1900 procent, vilket innebär 

40 miljoner kronor i omsättning bara under år 2008. ”Metta Fjelkner, ordförande för 

Lärarnas riksförbund, anser att pengarna används på fel sätt: – Det här är resurser som 

borde gå in i skolan och bli till del för alla. Det vi behöver är fler lärare och mindre 

klasser” (Röstlund, 2012-09-03). Men vad tycker lärarna själva om denna typ av 

verksamhet? I en artikel ur Lärarnas tidning från februari 2013 visar det sig att 48 % av 

de 1000 tillfrågade lärarna, alla medlemmar i Lärarförbundet, är positiva till den här 

typen av läxhjälp, eftersom det saknas resurser att hjälpa alla elever inom skolans 

verksamhet. Malin Tyrén Bakken är före detta lärare som startat läxhjälpsföretaget 

Lyfta AB. Hon anser att läxhjälpare utanför skolan inte ska undervisa elever utan istället 

göra ”insatser för att nöta in kunskaper” (Lärarnas tidning, nr.2, sid. 7). Även om 

fenomenet läxhjälp inte kommer att ligga inom fokus för min studie är det ändå viktigt 

att beakta de konsekvenser detta för med sig för lärares val av läxor utformade för att 

uppmuntra ett lärande genom samspel och kommunikation.  

 

1.2  Problemformulering 
Läxor är ett hett debatterat ämne i dagens samhälle, men många lärare väljer fortfarande 

att använda sig av läxor som en del av undervisningen. Varken i läroplanen Lgr11eller 

skollagen nämns längre
1
 något om hur man som lärare ska handskas med läxor. Varje 

                                                           
1 Lgr 62 står det att läxor är till för att eleverna skall lära sig ta ansvar för sina studier medan Lgr 69 säger 

att hemuppgifter bör vara frivilliga för eleverna. I Lgr 80 nämns läxor som ett av skolans arbetssätt. 
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enskild lärare lämnas istället med makten och befogenheten att på egen hand bestämma 

över läxornas utformning, innehåll och syfte. Det man som lärare bör ta i beaktan är att 

varje beslut som tas rörande läxor har en direkt påverkan på elevers och 

vårdnadshavares roller, kommunikationens innehåll och elevers lärande i 

läxläsningssituationen. Det är därför av vikt att granska läxan utifrån ett kommunikativt 

perspektiv.  Läxor inom matematik har alltid lett till en viss frustration, då strategierna 

för att angripa olika matematiska uppgifter förändras över tid. Även tidigare forskning 

visar att föräldrainvolvering kan skapa förvirring och leda till konflikter eftersom 

föräldrar inte alltid har tillräckligt med kunskap och/eller samma pedagogiska 

förhållningssätt som skolans har (Cooper, 2001; Leo, 2004). Skolan har därför börjat 

göra en rad insatser för att hjälpa föräldrar att kunna vägleda sina barn vid läxläsningen. 

Dessutom förändras samhällets syn på vad som är viktiga kunskaper inom ett ämne i 

takt med att samhällets krav förändras. Dagens undervisning i matematik ska utveckla 

elevernas förmåga att kommunicera, resonera, reflektera och argumentera kring olika 

matematiska innehåll. Man kan utifrån detta säga att läroplanen till stor del präglas av 

den sociokulturella teorin som ser att lärande sker i samspelssituationer. Men för att 

kunna utveckla dessa förmågor krävs tillfällen att träna och tillämpa dessa, till exempel i 

läxläsningssituationer. Det leder i sin tur till att det ställs helt andra krav på 

vårdnadshavares roll och insatser vid läxläsningen.  

Studien är tänkt att ge lärare mer kunskap om läxläsningssituationer i hemmen. Tidigare 

examensarbeten har gjorts kring både elevers och vårdnadshavares uppfattningar och 

upplevelser av läxläsningssituationer inom matematik (se exempelvis Holtås, 2012; 

Sjöberg, 2008), medan denna studie vill fokusera på vad som egentligen sker och 

kommuniceras i läxläsningssituationer. Mycket av den tidigare forskningen kring 

läxläsning har även haft ett psykologiskt perspektiv (se exempelvis Hellsten, 1997; 

Cooper, 2001; Forsberg, 2009) där läxläsningssituationen inte har studerats som ett 

potentiellt lärandetillfälle, vilket den gör i denna studie. Problemet kommer att 

undersökas genom kvalitativa observationer av läxsituationer då elever och 

vårdnadshavare arbetar med läxor i matematik med syftet att synliggöra 

kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn, vilka roller de olika parterna får i 

samtalet samt hur relationen mellan kommunikationen och lärande ser ut. 

Observationerna kommer att äga rum i deltagarnas hem, där kommunikationen även 

spelas in. Empirin kommer sedan att analyseras med hjälp av mallen för en 

konversationsanalys. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att analysera kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn i 

situationer då läxläsning inom matematik sker i hemmet.  

För att besvara mitt syfte använder jag mig av följande forskningsfrågor: 

1. Vilket innehåll har kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn i 

läxläsningssituationen?  

2. Vilken roll har barnet i kommunikationen med vårdnadshavaren i 

läxläsningssituationen?  

3. Vilken roll har vårdnadshavaren i kommunikationen med barnet i 

läxläsningssituationen?  
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4. Hur ser relationen mellan kommunikationen i läxläsningssituationen och lärande 

ut? 

 

1.4 Definitioner av begrepp 
För att ge en klar och tydlig bild av studiens syfte och bidra med förståelse för 

problemet definieras här för studien viktiga begrepp, såsom läxa, läxläsningssituationer, 

kommunikation, vårdnadshavare, barn och lärande.  
 

Inom forskningen, internationellt sett brukar läxa definieras som ”en uppgift som 

eleverna gör hemma eller inte arbetar med under skoltid” (Westlund, 2007, sid.82). Med 

läxa menas i studien hemläxa i matematik som med hjälp av vårdnadshavare görs av 

eleven i hemmet. 

 

Med läxläsningssituationer menar studien endast tillfällen då eleven tillsammans med 

vårdnadshavare arbetar med läxor inom matematik i hemmet. 

Kommunikation kan ”spåras till latinets communicare som betyder att göra 

gemensamt” (Ljunggren, 1993, sid. 13). Samma begrepp beskrivs i Svenska 

Akademiens ordbok (SAOB) som ”möjlighet(en) att utbyta meningar” och i 

Nationalencyklopedin (NE) samt i Svenska Akademiens ordbok (SAOL) som 

”överföring av information mellan människor”.  Utifrån dessa definitioner betyder i 

denna studie kommunikation ett sätt att överföra information och utbyta meningar 

mellan vårdnadshavare och barn kring ett matematiskt innehåll i en läxläsningssituation.  

Vårdnadshavare beskrivs i Nationalencyklopedin (NE) som en ”förälder eller av 

domstol särskilt förordnad person som har att utöva den rättsliga vårdnaden om ett 

barn”. Utifrån denna definition används begreppet i studien för att benämna den eller de 

personer som har det juridiska ansvaret för barnet. 

Men barn menas i studien barn som är nio år gamla och går i årskurs 3. När dessa barn 

nämns i situationer relaterad till skolan benämns de däremot som elever. Denna växling 

av begrepp är nödvändig då barnen är just barn hemma under läxläsningssituationen 

medan de i skolan är elever. 

Lärande kan definieras på många olika sätt. Det jag med lärande menar i denna studie 

är när barnet fått ny kunskap som gör att det kan lösa en typ av uppgifter inom ämnet 

matematik som det tidigare inte kunde. Denna definition hänger alltså i studien intimt 

ihop med den närliggande zonen. Detta begrepp beskrivs närmare under Teoretisk 

utgångspunkt.  Med hjälp av denna definition av lärande är det lättare att förstå huruvida 

lärande i läxsituationen sker eller inte. 

1.5 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen börjar med att lyfta fram studiens syfte och tillhörande forskningsfrågor. 

Därefter definieras begrepp som används och som är av vikt för förståelsen av studiens 

syfte. I litteraturöversikten lyfts litteratur och tidigare forskning fram som anses vara av 

vikt för studien, både svensk och internationell sådan. Med utgångspunkt i Vygotskijs 

två begrepp den närliggande zonen och scaffolding kan jag förstå problemet som ligger 

till grund för studien. Dessa begrepp beskrivs och motiveras utifrån studiens syfte och 

http://www.ne.se/artikel/211471/
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forskningsfrågor i delen Teoretiska utgångspunkter. I metoddelen redogörs det för val 

av metod i förhållande till vad studien vill undersöka samt beskrivning och motivering 

till studiens urval. Hur själva datainsamlingen genomfördes samt hur analysen av det 

insamlade stoffet gick till beskrivs även i denna del. I metoddelen redogörs det även för 

studiens trovärdighet och giltighet samt den forskningsetik som vidtagits. I resultatdelen 

beskrivs, analyseras och tolkas de data som i sin tur leder till ny kunskap. I den 

avslutande diskussionsdelen diskuteras först valet av metod i relation till det som 

studien vill undersöka. Även resultatet diskuteras och det i förhållande till syftet, teorin 

samt min valda litteratur och tidigare forskning. Några viktiga slutsatser lyfts fram om 

hur den nya kunskapen kan användas i praktiken. Slutligen redogörs det för de nya 

frågor som uppkommit och som kan ligga till grund för vidare forskning inom ämnet. 

 

Del 2 LITTERATURÖVERSIKT 
Den litteratur och tidigare forskning som presenteras i denna översikt representerar de 

olika aspekterna av mitt problem vilket studien vill undersöka. Av vikt för studien är 

litteratur och tidigare forskning kring rollfördelningen inom samtal kring 

ämnesrelaterade innehåll, såväl i skolan som i hemmet. Av vikt är även att fokusera på 

kända effekter av läxor och huruvida lärande är en av dessa effekter, samt olika typer av 

föräldrainblandning vid läxläsningen.  

 

2.1 Läxor och effekter av dessa 
Mycket forskning går att hitta kring läxor generellt och deras effekter, trots att 

begreppen läxa och hemarbete tidigare främst har varit föremål för forskning utanför 

Europa. Läxor har under en lång tid alltså varit ett allmänt vedertaget fenomen som 

svenska forskare inte visat något större intresse för. På det hela taget kan det tyckas vara 

underligt, då läxor och hemarbete är och har varit en utbredd och oftast självklar del av 

skolverksamheten. Westlund (2007) sammanfattar de svenska forskningsresultaten 

kring läxor och deras effekter på ett mycket talande sätt och användas i denna studie 

som referens för forskningen kring denna generella aspekt av läxor. Internationellt sett, 

och främst med fokus på USA, har det däremot under en allt längre tid har forskats och 

problematiserats kring begreppen läxa och hemarbete. En av läxforskarna i USA är 

Harris Cooper, professor vid psykologiska institutet i Missouri. Han används här genom 

sin studie The battle over homework. Common ground for administrators, teachers and 

parents från 2001 som referent för att ge en inblick i hur amerikanska ungdomar 

uppfattar läxor och vilka effekterna är av läxor.  

 

Om man börjar med att se till den svenska forskningen lyfts en rad både positiva och 

negativa effekter av läxor fram. Westlund (2007) påpekar att läxorna först och främst, 

enligt lärare och föräldrar, lär eleverna att planera. Dessutom anses läxan ha andra 

förtjänster, som till exempel att de pedagogiska vinsterna ökar då engagemanget och 

ansvaret för det egna skolarbetet ökar. Dessutom informeras föräldrarna om vad 

eleverna gör i skolan, vilket innebär att läxor är viktiga för att upprätthålla en bra och 

nära relation mellan skola och föräldrar. Läxläsningen anses även ”främja samvaron 

mellan föräldrar och barn” (a.a., s. 82). De negativa konsekvenser som läxor för med sig 

är enligt den svenska forskningen de individuella elevernas kostnader i form av stress, 

minskad motivation, leda och sociala orättvisor för elever som är utan tillgång till goda 

resurser i hemmiljön. (Westlund, 2007). Cooper (2001) speglar de amerikanska 
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förhållandena på ungefär samma sätt, då läxor anses leda till mättnad och ointresse för 

akademisk utbildning, mindre tid till fritidsaktiviteter och störande föräldrainblandning 

vilket leder till press att prestera bra. Läxor anses även leda till fusk eftersom eleverna 

utmanas att kopiera eller få hjälp av andra klasskamrater. Till sist lyfts även de ökade 

skillnaderna mellan de hög- och lågpresterande eleverna fram som en bieffekt. 

 
Cooper (2001) har förutom dessa psykologiska aspekter av läxor försökt att se vilka 

effekter läxor har i form av ökat lärande. Det framkommer av studien att det inte finns 

några belägg för att elever som har läxor per automatik uppvisar bättre prestationer än 

elever som inte har läxor. Han påpekar att man som lärare bör reflektera över vilka mål 

man har med de läxor eleverna ges. Nedan beskrivs det han upptäckt vara det vanligaste 

syftet med läxor. 
 

The most common purpose of homework is to practice or review material. Practice 

assignments are meant to reinforce the learning of material already presented in class and 

to help the student master specific skills (Cooper, 2001, sid.6). 

 

En viktig avsikt med läxor, menar Cooper (2001), borde vara att eleverna ska uppnå ett 

visst sorts lärande. För att man som lärare ska veta hur man ska förhålla sig till läxor 

och kunna reflektera över de intentioner man har bör man kontinuerligt följa upp 

huruvida de tänkta intentionerna uppnås. Läxor ska inte användas som en del i en 

oreflekterad skoltradition. De flesta som forskat kring ämnet är dock, efter att studierna 

är genomförda, kritiska till det vanligt förekommande oproblematiserade 

förhållningssättet som råder i skolan gentemot läxor i relation till lärande. Att ta en 

arbetsmetod som läxan för given i skolverksamheten utan att diskutera mål och mening, 

menar forskarna, är direkt negativt för elevernas kunskapsutveckling.  

 

2.2 Samtalsstruktur och rollfördelningen i samtal 
Den litteratur och forskning som presenteras i detta stycke beskriver genom Löwings 

avhandling Matematikundervisningens konkreta gestaltning - En studie av 

kommunikationen lärare - elev och matematiklektionens didaktiska ramar från 2004 

hur ämnesrelaterade samtal i skolan kan se ut då lärare hjälper sina elever att förstå 

matematik. Med hjälp av Fejes och Thornberg (2009) synliggörs samtalsstrukturen 

mellan lärare och elever ytterligare. Denna vanliga samtalsstruktur påverkar i sin tur 

rollfördelningen i samtalet, något som Brofenbrenner förklarar vidare då han i skriften 

The Ecology of Human Development - Experiments by nature and design. The Ecology 

of Human Development - Experiments by nature and design från 1979 beskriver att 

olika roller påverkar människans sätt att agera. Dessa tre referenser har valts ut för att de 

på ett tydligt sätt belyser en viktig aspekt av problemet som ska undersökas; vilka roller 

deltagarna får i kommunikationen vid läxläsning.  

 

Löwing (2004) studerar och analyserar hur lärare i grundskolan hjälper elever att förstå 

matematik. Det övergripande syftet med hennes avhandling var att studera hur lärare 

under matematiklektioner kommunicerar med sina elever för att stödja deras lärande 

samt vilka villkor lärandemiljön sätter för denna kommunikation.  Undersökningen 

omfattar sju lärares undervisning i skolåren 4, 6, 7, 8 och 9. Det som studerades är hur 

dessa sju lärare, utgående från givna och valda ramar, kommunicerar ett ämnesinnehåll 

med eleverna. Besöket hos respektive lärare inleddes alltid med en kort intervju. 
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Läraren fick då berätta vad lektionen skulle innehålla och redogöra för syfte och mål 

med lektionen.  Under observationer spelades all kommunikation i klassrumet in på 

band. Av studien framkommer att fem av lärarna har en kommunikation med eleverna 

av typen ”förmedlingskommunikation”, det vill säga att lärarna ställer frågor som 

eleverna antingen kan svara rätt eller fel på. Dessa lektioner utgick framförallt från 

räkneboken. Två av lärarna använde sig däremot av smågrupper. Dessa två lärare går i 

studien under de fingerade namnen David och Frida.  

 
Det mönster som framträder vid deras lektioner skiljer sig emellertid inte från de övriga. 

Trots den lilla gruppen gav sig David inte tid att lyssna på eleverna och Frida ägnade så 

lång tid åt att prata med ett fåtal elever att andra blev helt utan hjälp. I båda fallen ledde 

detta till att många elever fastnade på en uppgift i boken och inte kunde komma vidare. 

Resultatet blev att allt fler elever satt och pratade och störde istället för att arbeta 

(Löwing, 2004, sid. 184 f.). 

 

Fejes och Thornberg (2009) påpekar att det är en skillnad mellan det vardagliga 

samtalet där deltagarrollerna är flytande och kommunikationen mellan elever och lärare. 

Läraren är en auktoritet och har därför särskilda kommunikativa rättigheter jämfört med 

eleverna. ”Läraren är exempelvis den ende som kan ta turen utan att be om lov och som 

får fördela turerna mellan eleverna” (a.a., s. 160). Det är även svårt att få till stånd 

samtal där båda parter överför information och utbyter meningar eftersom läraren blir 

”den ene samtalsparten och hela kollektivet av elever den andra” (a.a., s.160) Samma 

författare beskriver ett vanligt förekommande mönster som uppstår i kommunikationen i 

klassrummet. Detta mönster ligger bakom IRF-strukturen som går ut på att läraren 

initierar en fråga, eleven ger respons och läraren ger feedback på elevens svar. Läraren 

är i detta system den som har den slutliga kontrollen över kunskapen, eftersom det sista 

ledet, F:et i IRF-strukturen, handlar om att sanktionera en viss typ av svar. Även 

Löwing (2004) beskriver denna samtalsgång mellan lärare och elever i sin studie. Hon 

betonar även att den leder till att eleverna intar en passiv roll i samtalet. Någon som har 

studerar människans olika roller i relation till den situation hon befinner sig i är 

Brofenbrenner (1979). Han skriver följande:  

 
Examples of ecological transitions include the arrival of a younger sibling, entry into 

preschool or school, being promoted, graduating, finding a job, marrying, having a child, 

changing jobs, moving, and retiring (a.a., s.6).  

 

Med de olika situationerna man befinner sig i, tar man på sig eller tilldelas man olika 

roller. Med de olika rollerna tillkommer dessutom olika uppgifter, eftersom man 

förväntas handla på ett sätt som är accepterat i de specifika situationer som kan tänkas 

uppkomma. 

Brofenbrenner (1979) redogör för att han utvecklat en modell för vilka system 

människan ingår i och hur människans roller i dessa olika system i sin tur påverkas av 

den omgivande miljön. De olika systemen är mikro-, meso-, exo- och makrosystemen. 

Det är de två första som är relevanta för denna studie. I mikrosystemet ingår de personer 

som barnet har närmast relation till och som de har fötts in i relationen till. Det är främst 

familjen men kan också vara andra släktingar eller lärare. I detta system är det barnet 

som genom att anta olika roller är länken i relationerna med de andra personerna. Inom 

familjens väggar är barnet ett barn och i skolan är barnet en elev. Dessutom har även de 

andra personerna olika roller i olika situationer. Ett något mer utvecklat system är 
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mesosystemet där olika kulturer möter varandra. Det kan handla om skolans kultur som 

möter barnens hemmiljö. Här är inte nödvändigtvis barnet länken mellan de olika 

relationerna. Skolan och hemmiljön kan samverka med varandra utan att det går via 

barnet. I studien kan Bronfenbrenners system från 1979 skapa en förståelse för de olika 

roller som barn och vårdnadshavare innehar i olika miljöer och situationer. Det kan 

alltså i praktiken innebära att den enskilde vårdnadshavaren har två olika roller när den 

hjälper sitt barn med läxorna; både rollen som förälder och rollen som lärare. Även 

barnet innehar olika roller beroende på vilken miljö det befinner sig i, i skolan som elev 

eller i hemmet som barn. 

 

2.3 Föräldrainblandning i läxläsningen 
Som tidigare konstatertas står det ingenting i läroplanen Lgr11 att läsa om 

förväntningarna på föräldrars inblandning i läxläsningen. Hur ofta och på vilket sätt 

föräldrarna ska hjälpa sina barn med läxorna beror därför på andra faktorer såsom 

barnets ålder, skolprestationer, socioekonomisk tillhörighet och föräldrarnas upplevelser 

av läxläsningstillfällena. Mer om detta beskriver Cooper, Lindsay och Nye i sin 

forskningsstudie Homework in the Home: How Student, Family and Parenting-Style 

Differences Relate to the Homework process från 2000.  I detta stycke presenteras även 

föräldrars uppfattningar om själva läxläsningssituationen genom Forsbergs 

doktorsavhandling Involved Parenthood - Everyday Lives of Swedish Middle-Class 

Families från 2009. Dessa två referenser har använts för att skapa en vidare bild av hur 

samspelet mellan vårdnadshavare och barn kan se ut i läxläsningssituationen. De hjälper 

mig dessutom att förstå studiens utfall i relation till mitt urval.  

 

Forsberg (2009) undersökte vardagen hemma hos åtta svenska medelklassfamiljer med 

barn i skolåldern och där båda föräldrarna arbetar minst 75 procent. Förutom intervjuer 

gjorde han också så kallade deltagande observationer, vilket innebar att han vistades i 

deltagarnas hem och videofilmade vardagslivet under morgnar och kvällar, då alla i 

familjen var hemma. Han fann i sin undersökning en mycket barncentrerad tillvaro då 

hela vardagen i stort sett kretsar kring barnen. Höga förväntningar ställs på föräldrarna, 

inte bara från dem själva utan också från det omgivande samhället, inte minst från 

skolan. Den dagliga syssla som orsakar mest konflikter mellan föräldrar och barn är 

utan tvekan läxläsningen. Empirin avslöjade att föräldrarna har en svår balansgång. 

Skolans lärare vill ha engagerade föräldrar, men inte så engagerade att de gör läxorna åt 

sina barn.  Forsberg (2009) påpekar att han har tittat på några av de mest medvetna, 

engagerade och jämställda familjerna. Ändå är det så att det upplevs svårt att hinna med 

att hjälpa barnen med sina läxor. Föräldrarna vill ha så kallad kvalitetstid med sina barn, 

något som inte säger sig få genom läxläsning tillsammans. Föräldrarna i studien 

uttrycker nämligen en frustration över känslan av att inte veta vilken roll de ska ta under 

läxläsningen, när de väl tar sig tid till detta. Föräldrarna har en idealiserad bild av hur 

de, avskärmade från allt annat, kan ge barnen sin odelade uppmärksamhet. Men det är 

svårt att få till med allt det praktiska arbete som måste göras, och det skapar dilemman 

och dåligt samvete hos föräldrarna (Forsberg, 2009). 

 

Cooper, Lindsay och Nye (2000) upptäckt att det finns fyra vanligt förekommande 

dimensioner av föräldrainblandning vid läxläsningssituationer. Utifrån insamlat material 

där enkätsvar från 709 föräldrapar analyserats kunde de urskilja följande dimensioner av 

föräldrainblandning: 
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These dimensions are autonomy support, direct involvement and elimination of 

distractions. A fourth dimension, parental interference, differentiated itself from autonomy 

support for students […] (a.a., s. 464). 

 

Det visar sig i rapportens resultat att föräldrar hamnar inom dessa olika dimensioner 

beroende på i vilken ålder deras barn är, men även beroende på socioekonomisk 

tillhörighet och barnets skolprestationer. Föräldrar till barn i de högre klasserna, samt 

medleklassfamiljer ger sina barn mer egenbestämmande och ansvar för läxläsningen och 

är mindre inblandade, medan föräldrar till barn i de lägre klasserna samt föräldrar i 

fattigare familjer blandar sig i barnets läxläsning på ett negativt sätt och ger dem mindre 

bestämmanderätt och ansvar över läxorna. En negativ inblandning innebär i de flesta 

fall att föräldern gör läxorna åt sitt barn. 

 
[…] while monitoring and assisting with homework by parents should be beneficial to 

students, overly involved parents might give assistance beyond tutoring, perhaps by simply 

giving correct answers or completing assignments themselves (a.a., s. 466). 

 

Två tredjedelar av alla föräldrar som deltog i studien medgav att de har en negativ eller 

opassande inblandning i sina barns läxläsning. Ett mer positivt föräldraengagemang 

associeras i studien till föräldrar vars barn visar lägre provresultat i skolan och/eller går i 

de lägre klasserna. Barnens attityd till läxor sågs i studien däremot inte påverka 

föräldrarnas roller vid läxläsningen.  

 

Del 3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Då man som lärare planerar sin undervisning och ger elever läxor med intentionen om 

kunskapsutveckling tar man utifrån olika teorier, medvetet eller omedvetet, hänsyn till 

hur och i vilka sammanhang elever lär sig det man avser att de ska lära. Fokus för denna 

studie är den sociokulturella teorin där Lev Vygotskij ses som en framstående filosof. 

Studien fokuserar på två av Vygotskijs centrala begrepp som speglar hans 

grundinställning till lärande; den närliggande zonen och scaffolding.  

3.1 Den närliggande zonen och scaffolding 
Vygotskij (2001) förklarar barns utvecklingsnivåer som olika zoner. I varje 

utvecklingszon har barnet nått olika vetenskapliga och vardagliga begrepp. De 

vardagliga begreppen bygger på upplevd erfarenhet och de vetenskapliga begreppen 

bygger på teoretisk erfarenhet. Lärarens uppgift är att på bästa sätt låta elevernas 

erfarenheter möta de vetenskapliga begrepp som presenteras i skolan. Det är här den 

närliggande zonen kommer in i bilden eftersom eleven bara lär sig nya begrepp och 

teorier om människor i dess närhet använder dessa när de förklarar, resonerar och löser 

problem. I en enkel mening brukar den närliggande zonen förklaras som den 

möjlighetszon som uppstår när ett barn, en ungdom eller en vuxen får hjälp av en mera 

kunnig lärare, annan vuxen eller studiekamrat för att arbeta med en uppgift han eller 

hon ännu inte klarar av att lösa på egen hand. Ovan nämnda begrepp hänger intimt ihop 

med begreppet scaffolding som på svenska brukar översättas till ”stödstrukturer”. En 

viktig stödstruktur för barnet är när det tillåts att delta i verksamheter tillsammans med 

andra. I de situationer som ska studeras symboliseras scaffolding av tillfällen då 

vårdnadshavaren genom kommunikation ger barnet olika verktyg för att komma vidare i 
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processen mot att lösa läxuppgifterna. Det kan handla om att vårdnadshavaren delar 

med sig av lösningsstrategier, hur olika tal ska ”ställas upp” eller vägleder eleven till att 

på egen hand utveckla en förståelse för det matematiska problemet. Genom att i 

lärandesituationer skapa denna typ av stödstrukturer kan man öka förutsättningen för att 

eleverna ska kunna verka inom en närliggande zon. Därmed ökas i sin tur även 

förutsättningarna för elevernas kunskapsutveckling. Dessa två begrepp kan rymmas 

inom den sociokulturella teorin, där tanken är att lärande sker i det aktiva samspelet 

med andra. 

 

3.1.1 Motivering för val av teoretisk utgångspunkt  
Vygotskij (2001) såg samspelet mellan utveckling och undervisning som en 

förutsättning för lärandet, till skillnad från samtida filosofer som ansåg att individens 

inre psykologiska utveckling var den enda drivkraften till lärande. Jag har valt att 

fokusera på begrepp som ryms inom den sociokulturella teorin om lärande eftersom den 

nya läroplanen Lgr11 till stor del präglas av detta synsätt i och med den ökade 

fokuseringen på elevers förmåga att kommunicera kring olika ämnesinnehåll, så även 

matematiska. Studiens syfte är att analysera kommunikationen mellan vårdnadshavare 

och barn i läxläsningssituationer. För att kunna urskilja olika typer av kommunikation, 

vilken roll de båda aktörerna har i kommunikationen samt hur relationen mellan 

kommunikationen i läxläsningssituationen och lärande ser ut behöver jag förstå 

begreppen den närliggande zonen och scaffolding. I min analys kommer jag att använda 

mig av dessa begrepp för att välja ut delar ur ljudupptagningarna som är av intresse att 

analysera vidare. I empirin kan man exempelvis urskilja dessa begrepp genom att barnet 

uttalar att de inte kan komma vidare på egen hand eller att det är svårt/tråkigt eller 

liknande. Om vårdnadshavaren då genom scaffolding ger sitt barn verktyg eller 

strategier att komma vidare för att sedan på egen hand kunna lösa liknande uppgifter har 

barnet nått nästa närliggande zon.  

 

3.2 Sammanfattning av litteratur och teoretiska 

utgångspunkter 
Både litteratur, forskning och teoretiska utgångspunkter används för att belysa olika 

aspekter av mitt problem; alltså de fyra forskningsfrågorna. Genom att uppmärksamma 

litteratur och tidigare forskning som berör samtalsstrukturer och olika roller i en 

ämnesrelaterad kommunikation kan jag få en förförståelse för de tre första 

forskningsfrågorna som just vill undersöka kommunikationens innehåll och 

rollfördelningen vid läxläsning mellan vårdnadshavare och barn i läxläsningssituationer 

i hemmet. Fejes och Thornberg (2009) beskriver hur kommunikationen mellan lärare 

och elever kring ett ämne kan se ut i skolan. Kunskap om lärares sätt att kommunicera 

med eleverna som ett kollektiv och för att sanktionera vissa svar kan vara bra att ha när 

jag studerar vårdnadshavares och deras barns kommunikation kring ett ämnesinnehåll. 

Erfarenheten av skolans sätt att kommunicera kan vara den enda erfarenhet eleverna och 

vårdnadshavarna har av ämnesrelaterade samtal. Dessutom kan deltagarna under 

läxläsningen hamna i en position som medför att de har två olika roller samtidigt; 

vårdnadshavaren får både en föräldraroll och en lärarroll medan barnet balanserar 

mellan sina roller som elev och barn till vårdnadshavaren.  
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Genom att studera litteratur och forskning som belyser olika effekter av läxor och 

huruvida lärande är en sådan effekt får jag tillsammans med min teoretiska 

utgångspunkt förkunskaper kring min sista forskningsfråga som vill undersöka 

relationen mellan kommunikation i läxläsningssituationen och lärande.  Cooper (2001) 

anser att läxors främsta syfte bör vara att leda till lärande men att de tyvärr ofta används 

som en skoltradition utan syfte och mål. Tidigare forskning visar dock att läxläsning 

inte leder till lärande (se Cooper, 2001; Hellsten, 1997; Cooper, Lindsay & Nye, 2000). 

Dessa studier har då antagit ett psykologiskt perspektiv, då de exempelvis primärt 

undersökt konsekvenser av läxor i relation till stress, motivation och ansvarskänsla för 

de egna studierna. Då jag har valt en annan metod kan det vara intressant att studera 

huruvida min studie visar samma resultat eller inte. Det som i dagens samhälle är en 

eftertraktad kompetens är att kommunicera kring olika ämnesinnehåll, så varför inte låta 

läxläsningssituationerna vara tillfällen för eleverna att utveckla sin verbala förmåga i 

samspel med sin vårdnadshavare? I studien är det utifrån detta resonemang relevant att 

granska läxläsningssituationerna som möjliga lärandetillfällen. Studien har en 

sociokulturell ansats eftersom den undersöker ett potentiellt lärande som sker i ett 

samspel mellan två parter.  I min analys kommer fokus ligga på att ta reda på om barnet 

på egen hand kan lösa uppgifter som det förut enbart kunde lösa med hjälp av 

kommunikationen och samspelet med en vårdnadshavare.  Jag ska med andra ord 

undersöka om barnets lärande hamnar inom det Vygotskij kallar den närliggande zonen 

med hjälp av det stöd en vårdnadshavare ger under läxläsningssituationen, så kallad 

scaffolding.  

 

Med hjälp av samtal med föräldrar, tidigare forskning och litteratur har jag fått reda på 

att många barn och vårdnadshavare uttrycker negativa upplevelser av föräldrars 

inblandning i läxläsningen. Detta oavsett barnets egen uppfattning om själva läxorna. 

Cooper, Lindsay och Nye (2009) visar i sin studie att vårdnadshavares inblandning i 

läxläsningen med sina yngre barn i många fall leder till negativ inblandning där det 

slutar med att den vuxne avslöjar svaren eller gör läxan åt sina barn. Med utgångspunkt 

i vald litteratur och tidigare forskning kan jag få kunskap om olika typer av 

föräldrainverkan i relation till exempelvis de deltagande barnens ålder. Detta hjälper 

mig i diskussionen kring studiens utfall. 

 

Del 4 METOD  
I denna del beskrivs och motiveras mitt val av metod och det urval som gjorts. Detta 

avsnitt beskriver även hur genomförandet och analysen av datainsamlingen gick till 

samt ger en motivering till de val som gjordes kring detta. Det redogörs dessutom för 

studiens trovärdighet och giltighet samt hur studien förhåller sig till forskningsetiska 

frågor. 

 

4.1 Metodval 
Studiens syfte är att analysera kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn i 

situationer då läxläsning inom matematik sker i hemmet; vilket innehåll 

kommunikationen har samt vilka roller de båda parterna tar i kommunikationen kring 

dessa innehåll. Problemet undersöktes med hjälp av deltagande observationer där jag 

samtidigt gjorde ljudupptagningar. De valda metoderna beskrivs närmare samt 



12 
 

motiveras utifrån studiens syfte och forskningsfrågor under de följande rubrikerna 

Ljudupptagning av kommunikation och Deltagande observationer. 

 

4.1.1  Ljudupptagning av kommunikation 
Det finns många fördelar med att spela in naturligt förekommande samtal framför att 

göra kvalitativa intervjuer. Fejes och Thornberg (2009) framhåller här vilken de anser 

vara den största av dem. 

Den stora fördelen med att studera naturligt förekommande interaktion är att den utgör en 

förstahandskälla när det gäller att få tillgång till hur människor samtalar. En viktig 

förutsättning är att forskningen bygger på ljud- eller videoinspelningar av naturligt samspel 

(a.a., s.155).  

Forskaren bör alltid se kommunikationen som en social handling. Det är inte enbart den 

individuelle talaren som studeras utan hur samtliga deltagare agerar med och mot 

varandra. I min studie är detta en viktig faktor eftersom rollfördelningen mellan barnet 

och vårdnadshavaren i kommunikationen ska analyseras. Som forskare ska man 

däremot inte uttala sig om någonting som ligger bortom det specifika samtalet, till 

exempel vad det skulle kunna säga om deltagarnas karaktärer, psykologiska tillstånd 

eller intentioner. Det man kan uttala sig om är ”vad interaktionen åstadkommer i 

situationen - att översätta yttranden till handlingar” (a.a., s.156f) för att beskriva vad 

som händer i den pågående situationen. Kort sagt kan man sammanfatta detta i att 

forskaren med hjälp av konversationsanalysen kan uttala sig om vad som sägs och hur 

det sägs, men däremot inte om varför det sägs. För att kunna besvara studiens första 

forskningsfråga om kommunikationens innehåll, alltså vad deltagarna talar om under 

läxläsningssituationen, var det nödvändigt att göra ljudupptagningar. De två 

efterföljande forskningsfrågorna ville undersöka vårdnadshavarens respektive barnets 

roll i samtalet kring läxor inom matematik, alltså hur det som kommuniceras framförs. 

För att besvara denna fråga var det även nödvändigt att göra observationer. Genom att 

använda mig av dessa två olika metoder kunde jag även besvara min sista 

forskningsfråga som ville undersöka relationen mellan kommunikationen och lärande. 

Svaret på frågan varför kommer däremot att sparas till diskussionsdelen där jag med 

egna ord förklarar vad resultatet kan innebära och få för konsekvenser för deltagarna 

och den pedagogiska verksamheten. 

Genom att göra ljudupptagningar hade jag möjligheten att lyssna på materialet om och 

om igen så som det återgavs i den unika situationen. Om jag istället hade gjort 

anteckningar och sammanfattat det som sagts skulle viktiga detaljer, som exempelvis 

pauser, tonfall och överlappande tal gått till spillo. All denna information är kvalitativ 

och bidrar till en autencitet och en möjlighet för läsaren att uppfatta de hela unika 

situationerna. De svar som forskningsfrågorna ger kan se helt olika ut beroende på om 

denna information uppmärksammas i analysen. Genom att studera naturligt 

förekommande samtal slapp jag även att fundera över huruvida det deltagarna berättar 

om sitt samspel med andra verkligen stämmer överens med det som händer i praktiken. 

Interaktionen kunde studeras på deltagarnas egna premisser, istället för att jag som 

forskare påverkade deltagarna genom exempelvis val av intervjufrågor och förutfattade 

meningar om deltagarnas aktiviteter. Slutligen slapp dessutom deltagarna att tvingas in i 

en roll där de förväntades vara experter på sig själva, ”en roll som inte bara riskerar att 

locka fram deras egna normativa beskrivningar av hur de idealt borde agera, utan också 

riskerar att framställa dem som undermåliga kännare av sig själva” (a.a., s.156). Vid val 
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av kvalitativ studie är att omfattningen av empirin inte kan användas för att dra några 

generella slutsatser kring kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn vid arbetet 

med läxor inom matematik. Jag valde att kompensera detta genom att vara noggrann vid 

urvalet samt att ge tillräckligt kvalitativ information om såväl deltagare som 

läxläsningssituationen för att framkalla en verklig förståelse för de unika fallen hos de 

som tar del av studien.  

 

4.1.2 Deltagande observationer 
För att kunna undersöka deltagarnas roller i samtalet behövde ljudupptagningarna 

kompletteras med observationer. ”Att använda någon form av observation brukar vara 

lämpligast när man vill ta reda på vad människor faktiskt gör, inte bara vad de säger att 

de gör” (Stukát, 2011, sid. 55). Genom att titta, lyssna och registrera kunde både verbala 

och icke-verbala beteenden studeras. Jag kunde därmed hämta kunskap om situationen 

hämtad direkt från sitt rätta sammanhang. Det finns dock en risk att man som forskare 

stör situationen och den naturliga kommunikationen genom att sitta med i 

läxläsningssituationerna, men eftersom studien är kvalitativ övervägde behovet av den 

typ av information som kunde samlas in med hjälp av observationer. Kvalitativ 

information som kan vara av vikt för att besvara studiens syfte och forskningsfrågor är 

exempelvis miljöbeskrivningar av läxläsningsplatserna, eventuella störningsmoment i 

bakgrunden, tonfall, pauser, ansiktsuttryck och gester.  

 

4.2 Urval 
I detta avsnitt presenteras och motiveras mitt urval utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor. Mina första tankar kring urval kretsade kring att välja ut några elever 

ur min VFU-klass som jag visste hade lätt för att prata om matematiska problem. Att de 

gick i samma klass ansåg jag vara en tillgång då det lättare skulle gå att jämföra hur 

olika deltagare pratade om samma läxinnehåll. Eftersom jag inte hade varit i klassen 

innan, fanns det inte tid till att lära känna dem så pass mycket att jag verkligen kunde 

urskilja elever med denna specifikt verbala förmåga. Jag hann dessutom efter 

genomläsning av tidigare forskning och litteratur om läxläsning tänka om. Med tidigare 

förförståelse hämtad ur litteratur, tidigare forskning och egen erfarenhet förstod jag att 

läxläsningssituationer kan upplevas som frustrerande och det därför kan vara känsligt att 

få sitt sätt att uttrycka sig i dessa situationer analyserade. Eftersom studien inte har 

några ambitioner att undersöka en viss grupp av människor med specifika förmågor 

eller andra likheter valde jag vid denna tidpunkt bort mina tidigare ambitioner med 

urvalet. Jag insåg att det kan vara tillräckligt intressant i sig att få tillgång till att 

undersöka kommunikationen under läxläsning i hemmet.  Jag började därför med att 

skicka med samtliga elever i klassen ett missivbrev hem till sina vårdnadshavare (Bilaga 

1). Tre olika vårdnadshavare lämnade tillbaka brevet och ville vara med i studien. Det är 

just dessa tre som utgör urvalet i studien. Deltagarna informerades sedan om studiens 

syfte, samt vad det innebar för deras medverkande. Detta beskrivs närmare under 

Forskningsetik. Urvalet blev till sist så att alla elever ändå gick i samma klass, men det 

visade sig att eleverna hade individuella läxor, så därför fick kommunikationen ändå 

inte samma utgångspunkt rent matematiskt. 

 

Enligt Stake (2005) är det viktigaste vid en kvalitativ studie att ha deltagare som finner 

ämnet meningsfullt och som är villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Samtliga 
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deltagare, speciellt vårdnadshavarna själva var intresserade av ämnet för studien och 

ville veta mer om hur andra vuxna gör vid läxläsningen. Studien fokuserar inte på 

läxläsningssituationer under så kallad läxhjälp i skolan där lärare eller kamrater finns 

med som stöd, utan enbart på läxläsning som sker i hemmet. Denna avgränsning har 

gjorts utifrån syftet att analysera den kommunikation som kan uppstå mellan barn och 

vårdnadshavare samt rollfördelningen mellan dessa två parter under samtalet. 

Deltagarna i studien är tre elever som alla går i årskurs 3 på samma skola, samt en av 

deras respektive vårdnadshavare. Eleverna går alla i den klass jag gjort min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Samtliga deltagare presenteras närmare under 

kommande rubrik. 

 

4.2.1 Presentation av deltagarna 
Deltagarna ingår i studien under fingerade namn, utifrån alfabetets ordning. Den första 

familjen som beskrivs var den första att delta i studien och har således fått namn som 

börjar på A; Anna och Anton. Den andra familjen som deltog har fått namn som börjar 

på B; Bosse och Benjamin. Den tredje och sista familjen har tilldelats namn på 

bokstaven C; Carin och Cassandra. Deltagarna hänvisar i samtalen till andra personer, 

såsom kamrater eller lärare. Dessa personer har även de fått fingerade namn med början 

på A, B eller C, beroende på vilken familj det är som nämner personen. Nedan följer en 

presentation av vårdnadshavarnas ålder och yrke samt deltagarnas förhållningssätt till 

matematikämnet. Dessa faktorer kommer dock inte att användas för att analysera 

resultatet utan presentationerna kan ses som en bakgrundsinformation för att ge en 

tydligare helhetsbild av de tre unika fallen. Även en kort beskrivning av 

läxläsningsmiljön och den typ av uppgifter som läxan innehåller ges med samma 

motivering. 

 

Anna och Anton 
Mamma Anna är 41år och arbetar som sjuksköterska. När hon gick i skolan hade hon 

svårt för matematik. Sonen Anton är 9 år och tycker inte att matematik är ett av de 

roligaste ämnena i skolan. När läxläsningssituationen börjar sitter Anna och Anton vid 

matbordet, precis efter att de har ätit kvällsmat. De är ensamma hemma, då resten av 

familjen är på hockeyträning med Antons storebror. Anton har fått i läxa att lösa olika 

”läsuppgifter” som går ut på att han först måste urskilja vad det frågas efter; vad 

problemet är. Därefter måste han lista ut vilket räknesätt som ska användas för att lösa 

uppgiften. Läraren har vidare gett instruktionen att eleverna inte får ställa upp talen utan 

måste räkna med talsorter för sig, det vill säga först alla hundratal, sedan tiotal och sist 

ental. De ska även redovisa alla mellanled de gör för att lösa uppgiften, det vill säga att 

först redovisa vad talet blir när man endast lägger ihop alla hundratal. Vad blir talet när 

man sedan lägger till alla tiotal och vad blir slutligen svaret när alla ental läggs ihop och 

adderas till slutsumman?  

 

Bosse och Benjamin 
Pappa Bosse är 37 år gammal och arbetar som ekonomisk rådgivare åt ett större företag. 

Han tycker att matematik är det allra viktigaste skolämnet eftersom vi lever i en 

”pengastyrd värld”. Benjamin är 9 år och delar inte pappans uppfattning om matematik. 

Han ska bli gitarrist när han blir stor. Bosse och Benjamin sitter inne på Benjamins rum, 

vid hans skrivbord. I rummet bredvid leker Benjamins två småsyskon högljutt och 

Bosse håller som bäst på att laga sin mobiltelefon när Benjamin ska lösa en uppgift som 
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går ut på att träna växling inom subtraktion. Växling kan liknas vid vad man ibland även 

kallar att ”låna” från nästa position och används vid subtraktion då man exempelvis ska 

räkna ut vad 133- 28 blir. Vid en uppställning kan man inte beräkna vad 3-8 är utan att 

låna eller växla från nästa position, i detta fall den första trean i 133, som har värdet 30. 

Denna metod är relativt ny för Benjamin då de gick igenom detta i skolan först dagen 

innan. 

 

Carin och Cassandra 
Mamma Carin har snart gått sitt första år på lärarutbildningen. Hon är 36 år gammal och 

har egentligen ingen relation till matematikämnet. Hon har klarat sig bra i skolan även 

om ämnet inte var någon favorit. Dottern Cassandra tycker mycket om matematik och 

väljer att räkna i boken så fort de får ”fritt” i skolan. Carin och Cassandra sitter vid 

köksbordet och gör läxorna, eftersom Carin samtidigt vill ha uppsikt över 

middagsmaten som står i ugnen. Det är lördag och mor och dotter är ensamma hemma 

för tillfället. De har precis avslutat en diskussion om de nationella proven i matematik 

som beräknas starta kommande vecka. Cassandra är orolig inför dessa och vill gärna 

komma igång med de övningar hon fått av läraren avsedda för att förbereda henne och 

klasskamraterna inför dessa prov. Övningarna består till största delen av att läsa av 

tabeller och stapeldiagram. 

 

4.3 Genomförande 

I detta avsnitt ges en beskrivning av hur arbetet gått tillväga fram till dess att 

analysprocessen tog vid. Dessutom motiveras de val som gjorts under arbetets gång. Jag 

började med att skicka ut ett så kallat missivbrev (Bilaga 1) till alla elever i VFU-

klassen och deras föräldrar för att ta reda på hur många som var villiga att delta i 

studien. Jag hade ingen tidigare relation varken till eleverna eller till deras föräldrar 

eftersom missivbrevet delades ut redan under den första av fem VFU-veckor. De tre 

vårdnadshavare och barn som ville delta undertecknade brevet och informerades om 

studiens syfte, samt vad det innebär för deras medverkande. Jag genomförde sedan en 

pilotstudie med en vän och hennes dotter för att kontrollera att tekniken fungerade och 

tog upp de ljud som behövdes för att kunna följa kommunikationen. Pilotstudien hade 

dessutom ett annat syfte; att hjälpa mig att urskilja de för- och nackdelar som fanns 

kring val av metod; om jag som forskare skulle vara fysiskt närvarande och observera 

eller om jag endast skulle fokusera på ljudupptagningar. Efter pilotstudien, där jag 

samtidigt observerade deltagarna under den pågående läxläsningssituationen bestämde 

jag mig för att i fortsättningen både göra ljudupptagningar och observationer eftersom 

dessa två metoder bidrar med olika typer av information, båda viktiga för att kunna 

besvara forskningsfrågorna och förstå helheten. Jag började datainsamlingen med att 

observera tre olika läxläsningssituationer under tre olika dagar och tider. Tiderna med 

respektive familj bokades utifrån tidpunkter då de vanligtvis brukar göra sina läxor, för 

att skapa en så naturlig situation som möjligt. Jag kom hem till familjerna på utsatt tid 

och samtliga tillfällen började med samtal som rörde sig om barnens skolsituation i 

allmänhet eftersom det är där vår gemensamma beröringspunkt låg. Jag startade 

ljudupptagningarna en stund innan själva läxläsningen började med förhoppningen om 

att deltagarna efter hand skulle glömma av diktafonen.  När läxläsningen väl började 

inledde jag även mina observationer. 
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4.4 Analys 
Arbetet med att analysera det insamlade materialet har bestått av två olika delar. Dels 

har jag först valt att undersöka kommunikation mellan människor på ett generellt 

kvalitativt sätt genom att ta hänsyn till kvalitativ information i samtalets kontext. Denna 

första del i analysen användes för att göra en koncentrering av materialet. Som andra del 

i analysprocessen har jag valt att tolka det insamlade materialet enligt arbetssättet för en 

kvalitativ konversationsanalys. De olika analysmetoderna, samt deras respektive 

innebörd för mitt analysarbete beskrivs närmare under de kommande rubrikerna Allmän 

kvalitativ analys av materialet och Konversationsanalys. 

 

4.4.1 Allmän kvalitativ analys av materialet 
Dataanalys i en kvalitativ studie går ut på att systematiskt undersöka en stor mängd 

datamaterial för att komma fram till ett resultat. Utmaningen är att skapa mening ur ett 

massiv mängd data; att skilja mellan det betydelsefulla och det triviala och att 

identifiera betydelsefulla mönster (Fejes och Thornberg, 2009). Det finns en rad olika 

generella huvudmetoder för kvalitativ analys; Koncentrering, kategorisering, berättelse, 

tolkning, modellering och ad hoc (en blandning av två eller flera metoder). Jag utgick 

från koncentrering för att skapa mening i analysarbetet. Koncentrering innebär att man 

koncentrerar den stora textmassan genom att ”generera en eller ett antal poänger eller 

kärnfulla formuleringar ur sin data” (a.a.,s.33). För att koncentrera mitt insamlade 

material använde jag mig av studiens forskningsfrågor och den valda teorin. Denna 

arbetsprocess presenteras här i punktform. 

 

1. Jag började med att lyssna igenom materialet, som sammanlagt bestod av 40 

minuters naturligt tal, åtskilliga gånger för att gallra ut sådant som inte är av 

intresse för studien, exempelvis samtal kring ämnen irrelevanta för studien eller 

meddelanden från någon annan familjemedlem.  

2. Jag lyssnade återigen på det kvarvarande materialet och valde ut situationer där 

jag kunde urskilja olika innehåll i kommunikationen.  

3. Nu lyssnade jag på materialet för att välja ut sekvenser som påvisade vilka roller 

de båda parterna fick i kommunikationen.  

4. Som fjärde steg lyssnade jag på materialet med syfte att se spår av vad jag i 

studien definierar som lärande. I praktiken innebar det att jag valde ut situationer 

där jag kunde skönja spår av scaffolding eller den närliggande zonen. Det vill 

säga citat som tydliggör situationer där barnet får hjälp och stöd med något 

han/hon inte kan lösa på egen hand för att sedan uttrycka att han/hon kan lösa 

liknande uppgifter själv.  

5. Som slutfas i denna del av arbetet transkriberade jag kvarvarande 

konversationsmaterial till textutdrag, så kallade excerpt. Detta gjordes enligt 

följande mall (se Tabell 1: Transkriptionskonventioner).  
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Tabell 1: Transkriptionskonventioner 

   

Symbol Mening                         

ord Betonad stavelse eller betonat ord. 

ORD Högljutt tal. 

°ord° Tyst tal. 

↑ord Stigande intonation. 

↓ord Fallande intonation. 

>ord< Snabbt tal. 

<ord> Långsamt tal. 

”ord” Rapporterat/återgivet tal/text. 

o:rd Utdraget ljud; ju fler kolon, desto längre. 

or- Abrupt avbrott av tal. 

heh Skrattljud. 

[ Samtidigt eller överlappande tal. 

= Yttranden som gränsar precis till varandra. 

(1.0) Längd på tystnad i sekunder. 

(.) Mikropaus, 0.4 sekunder eller mindre. 

((ler)) Beskrivning av ytterligare relevant information. 
 

 (Fejes och Thornborg, 2009, sid. 158). 

 

Genom att använda denna mall kunde jag uppmärksamma vissa drag i samtalen. Detta 

underlättade för mitt kommande arbete med analysen. ”Pauser, även små sådana, är 

viktiga att skriva ut eftersom de markerar sådant som talarens tveksamhet eller att 

talaren lämnar över ordet till en annan talare. En annan aspekt som transkriptionen 

belyser är betoningar; ett ord kan få olika innebörd beroende på om något element 

betonas eller inte” (Liljestrand, 2002, sid. 58). Transkriptionerna skrev i typsnittet 

Courier, vilket Liljestrand förespråkar att man gör. I arbetet med att återge det talade 

språket i text försökte jag att komma så nära talspråket som möjligt utan att återge det 

rent fonetiskt. Ord som egentligen är talspråksformer men som vi ofta också stöter på i 

ett ledigt skriftspråk användes för att skapa en större autencitet. Norrby (1996) ger 

exempel på sådana välbekanta ord som man i transkriptionerna bör återge i 

talspråksform i: mej, dej istället för mig, dig, ska istället för skall, dom istället för 

de/dem, sa för sade, nån, sån istället för någon, sådan. Det är endast dessa nämnda ord 

som jag återgett i talspråksform. 

Utifrån de färdiga transkriptionerna, excerpten, fortsatte jag sedan min analys utifrån de 

punkter Fejes och Thornborg (2009) beskriver som relevanta för en 

konversationsanalys. Dessa punkter redogörs det för närmare i nästa avsnitt.  

 

4.4.2 Konversationsanalys 
När det koncentrerade materialet transkriberats till excerpter började mitt arbete med 

konversationsanalysen. Som kontext använde jag mig här av Fejes och Thornborgs 

(2009) följande fem punkter med ett urval av de underliggande analysfrågor som alla 

ingår i arbetet med en konversationsanalys. Utifrån att besvara dessa frågor, 

utkristalliserades det olika kategorier.  Mitt urval av analysfrågor grundade sig i 
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huruvida de gav svar i form av information som är av intresse för studien. Punkterna 

anges i för analysen rätt ordningsföljd. 

 

 Studera turtagningen i interaktionen. De analysfrågor som jag använt mig av 

under denna punkt är vem som tar ordet, vilka medel som används av deltagarna 

för att ta ordet och vem som styr samtalet.  

 

 Karaktärisera de handlingar som deltagarna åstadkommer i interaktionen. 

Denna punkt besvarades genom följande analysfrågor: Vad gör deltagarna i 

denna specifika tur?(exempelvis frågar, svarar, korrigerar, klagar, invänder, 

skämtar osv.) och hur relaterar sig deltagarnas handlingar sekventiellt till 

varandra? 

 

 Fundera över de verklighetsbilder och identiteter som skapas genom 

interaktionen. För att besvara denna punkt använde jag mig av frågan om vilka 

identiteter (roller, positioner, relationer) som deltagarna skapar för sig själva 

och andra genom sina yttranden? 

 

 Fundera över hur detaljerna i konstruktionen av yttranden leder till 

specifika slutsatser när det gäller vilka handlingar, verklighetsbilder och 

identiteter som skapas. Under denna punkt valde jag ut följande tre 

analysfrågor: Finns det någonting i situationen som kan förklara varför en viss 

konstruktion valts? Vad är den specifika konstruktionen ett svar på? och vilka 

alternativ skapas för mottagaren genom den valda konstruktionen? 

 

 Fundera över mer övergripande analyser. Vilka rättigheter, skyldigheter och 

förväntningar kan du sluta dig till att deltagarna har genom studiet av 

interaktionen? Implicerar deltagarnas sätt att referera till särskilda personer, 

aktiviteter eller objekt till vissa roller? 

Varje specifikt excerpt kunde i varierande besvara samtliga av de ovanstående 

analysfrågorna, men de har hela tiden legat som en analytisk ingång till materialet, trots 

att alla frågor inte bygger upp alla kategorier. 

Utifrån det material som besvarade dessa fem punkter hittade jag fyra olika 

huvudkategorier, med tillhörande underkategorier. De presenteras i resultatdelen under 

huvudrubrikerna Barnet som aktiv initiativtagare, Samtalets struktur, Barnets roll i 

relation till vårdnadshavarens ledarroll, Läxläsning som lärandetillfälle samt Hur 

vårdnadshavare refererar till skolan. 

Konversationsanalys är en metod för detaljerade studier av interaktion och människors 

språkliga aktiviteter. Av utrymmesskäl har jag redan vid koncentreringen av materialet 

lyssnat och valt ut särskilt rika sekvenser där jag har möjlighet att göra flera analytiska 

poänger på en gång. Norrby (1996) benämner detta sätt att välja ut ett rikt material för 

vidare analys för en bastranskription. För min studie får detta val konsekvensen att 

samma excerpt kan förekomma under flera olika kategorier.  
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Fejes och Thornborg (2009) anser att när man använder sig av konversationsanalys är 

det bra om man kan lägga teorin åt sidan och sätta ”parentes” runt sin förförståelse för 

att analysera sitt datamaterial mer öppet och fördomsfritt. Man kan då rikta in sig på att 

identifiera mönster och utveckla teman, begrepp, kategorier eller resonemang som 

bygger på empirin. (a.a., sid.25) Samtidigt skriver de att man kan utgå ifrån en eller fler 

teorier om det man undersöker när man analyserar datan. Man tolkar då sitt material 

med hjälp av teoretiska perspektiv eller begrepp. Jag har i studien valt att förhålla mig 

till teorin på följande sätt: I mitt urval av empiri för analys fanns teorin med som ett 

fjärde steg i urvalsprocessen, eftersom den bygger upp den sista forskningsfrågan om 

lärande genom kommunikation i läxläsningssituationen. När jag analyserade 

kvarvarande material enligt konversationsanalysens mall i syfte att skapa kategorier 

valde jag däremot bort teorin. I resultatet presenteras i slutet av varje excerptbeskrivning 

under rubriken Barnets roll i relation till vårdnadshavarens ledarroll ett eget stycke där 

det har gjorts en koppling mellan resultatet och teorin.  

I tolkningen av mitt insamlade material hade jag även med mig resultat av tidigare 

forskning och min valda teori. Dessa två är något kontrasterande då många delar av 

forskningen tyder på att läxor inte alls leder till lärande. Läxläsningssituationer ses ur 

detta perspektiv inte som några lärandesituationer, utan anses istället leda till frustration, 

irritation och kommunikationssvårigheter mellan barn och vårdnadshavare. Min 

teoretiska utgångspunkt är Vygotskijs begrepp den närliggande zonen och scaffolding, 

vilka ryms inom den sociokulturella teorin och vilka båda utgår från att lärande sker i 

samspelssituationer. Då kommunikationen och samspelet mellan barn och 

vårdnadshavare står i fokus för studien ville jag undersöka huruvida lärande med hjälp 

av scaffolding sker under läxläsningen. Studien förhåller sig därför till 

läxläsningssituationen som en potentiell lärandesituation.  

4.5 Trovärdighet och giltighet 

En studies trovärdighet och tillförlitlighet påverkas av begreppen reliabilitet och 

validitet (Kylén, 2004). En studie med hög trovärdighet har även en god reliabilitet. Det 

innebär att metodvalet väl fungerar som ett mätinstrument för att ta reda på det studien 

är avsedd att undersöka. Syftet med denna studie var att analysera kommunikationen 

mellan vårdnadshavare och barn i situationer då läxläsning inom matematik sker i 

hemmet utifrån kommunikationens innehåll och vilka roller deltagarna får i samtalet.  

För att uppfylla syftet gjorde jag deltagande observationer och ljudupptagningar av 

kommunikationen. På detta sätt synliggjorde det insamlade materialet både vad som 

sägs och hur det sägs och fungerade därför mycket bra som ett mätinstrument för att 

undersöka studiens syfte. Begreppet validitet syftar till studiens giltighet, det vill säga 

om det som efterfrågas blir synligt med hjälp av metodvalet (Stukát, 2011). I första hand 

vill man med hjälp av konversationsanalysen studera naturligt förekommande 

interaktion, d.v.s. interaktion som sker i situationer som forskaren inte har skapat. 

Användandet av ordet naturlig i detta sammanhang innebär dock inte att forskaren 

undgår att påverka de studerade individerna. ”Alla forskare som intresserar sig för 

människors aktiviteter riskerar, genom sin blotta närvaro, att påverka dessa på olika 

sätt” (Fejes & Thornborg, sid.155). Trots att jag säkerligen har påverkat 

kommunikationens innehåll och deltagarnas roller vid läxläsningen varierar dessa 

faktorer också i andra mer naturligt förekommande situationer, beroende på dagsform, 

samtalsämne eller av andra skäl. Norrby (1996) beskriver att samtalsforskningen stött på 
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mycket kritik gällande deltagarnas möjligheter att bidra till naturligt samtal då samtalet 

spelas in. Kritikerna menar att deltagarna hämmas så att deras interaktion inte blir 

naturlig och representativ, vilket samtalsforskare i sin tur motsäger sig. De har enligt 

Norrby (1996) demostrerat att bandspelaren trots allt spelar en minimal roll. ”[...] när 

samtalet väl kommit igång glömmer samtalsdeltagarna oftast bort att det står en 

bandspelare på bordet” (a.a., s. 37). Jag finner därför troligt att man på basis av det 

inspelade materialet kan säga flera viktiga saker om hur kommunikationen fungerar till 

vardags trots att jag som forskare varit närvarande under läxläsningen.  

 

”Eftersom forskaren själv är ett sådant centralt redskap inom den kvalitativa 

forskningen är resultatets kvalitet så beroende av forskaren som människa, inte minst 

när det gäller analysarbetet” (Fejes & Thornberg, 2009, sid. 32). En fallgrop kan vara 

svårigheten att beskriva ”människornas handlingar utan att bedöma dem utifrån 

personliga föreställningar, preferenser eller perspektiv” (Fejes & Thornborg, sid.159). 

Utdrag från ljudinspelningar kommer därför att redovisas i detalj och redovisas för 

läsaren i form av transkriptioner (Se Bilaga 2). ”Syftet med detta förfarande är att ge 

läsaren en god insyn i den analyserade interaktionen, så att han eller hon kan 

reproducera eller kritisera analyserna” (a.a., s.155). Även arbetet med transkriptioner 

kan vara en fallgrop när det gäller tillförlitligheten. Norrby (1996) poängterar att man 

inom CA-analysen inte kan se på transkriptionen som själva ”materialet” i sig eftersom 

ingen transkription är den andra lik. ”Två olika personer som utför en transkription av 

ett samtalsavsnitt kommer med största sannolikhet inte att göra exakt likadana 

transkriptioner” (a.a., s . 93). Slutsatsen av detta måste bli att vi inte kan tolka en 

transkription som ”sanningen”. Däremot poängterar hon att vi kan komma något 

närmare sanningen genom att återkommande lyssna igenom inspelningen. ”Så kallade 

data sessions där man tillsammans lyssnar på svåra partier i ett samtal är därför en 

vanligt förekommande arbetsmetod” (Norrby, 1996, sid. 93). Jag har inte lyssnat 

igenom materialet tillsammans med någon men däremot har jag lyssnat på 

inspelningarna många gånger och utifrån olika syften i mitt arbete med att koncentrera 

materialet utifrån forskningsfrågorna och teorin. Studien uttalar sig inte om hur det 

generellt ser ut i läxläsningssituationer mellan barn och vårdnadshavare i hemmet utan 

hur den kan se ut i några unika fall.  

4.6 Forskningsetik 
Jag ska i detta avsnitt beskriva olika forskningsetiska frågor och hur studien förhåller 

sig till dessa. Vetenskapsrådet (2001) beskriver att det finns ett så kallat forskningskrav 

som innebär att samhället och dess medlemmar har ett befogat krav på att det bedrivs 

forskning med syfte att befintliga kunskaper skall fördjupas och utvecklas. Samtidigt 

påpekar Vetenskapsrådet (2001) att man i de forskningsetiska övervägandena måste 

skydda den enskilda individen med hjälp av det så kallade individskyddskravet. Det 

grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen. Dessa krav skall i det följande kallas informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan följer en beskrivning av hur studien 

uppfyller dessa krav, samt vad man som forskare bör tänka på för att behandla deltagare 

på bästa sätt. Informationskravet uppfylls i studien genom att jag informerade 

respondenterna om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De blev upplysta om att deltagandet är frivilligt och om att de hade rätt att 
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avbryta sin medverkan närhelst de vill.  Informationen skall omfatta alla de inslag i den 

aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

Samtyckeskravet uppfylls genom att respondenterna gick med på att medverka i studien 

efter det att de blivit informerade om studiens syfte. Jag gav deltagarena en chans att 

förtydliga något som sagts eller hänt under datainsamlingen. Jag lät dem även lyssna på 

ljudupptagningen för att vara säkra på att det var okej att jag som forskare och min 

handledare kunde analysera det insamlade materialet. Alla uppgifter om identifierbara 

personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda 

människor ej kan identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan 

uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt omöjligt för 

utomstående att komma åt uppgifterna. Respondenterna har hållits anonyma i studien 

och gått under fingerade namn, för att jag med studien ska uppfylla 

konfidentialitetskravet. Respondenterna meddelades även att samtliga underlag och 

verktyg som använts vid datainsamlingen, som exempelvis ljudupptagningar och 

anteckningar kommer att makuleras. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade 

kring enskilda personer endast får användas för forskningsändamål. Genom att ange 

syftet med undersökningen och att det material som samlas in inte används för något 

annat än det som det är ämnat för i forskningen uppfylls även detta krav. Hamerén 

(2011) betonar dock att en forskare inte kan lova att ingen utanför forskargruppen 

någonsin ska få ta del av materialet eller de uppgifter som samlats in i undersökningen. 

Det finns många situationer då insyn i forskningsmaterialet är befogat och nödvändigt. 

Det kan exempelvis handla om att andra forskare ska kunna pröva styrkan i 

vetenskapliga resultat. Det kan inte heller uteslutas att forskningsmaterial kan 

överlämnas till andra forskare. Eftersom forskning kostar, är det även ett 

samhällsintresse att insamlat material utnyttjas så mycket som möjligt för forskning. 

 

Hamerén (2011)  påvisar därför ett annat sätt att se på forskningsetiken. Ledorden är 

”att tänka efter före” så att deltagare behandlas på bästa sätt. Forskningen har en viktig 

position i dagens samhälle och stora förväntningar ställs på den. Men därmed riktas 

också fokus mot forskarna. De har ett särskilt ansvar gentemot de människor som 

medverkar i forskningen, men också mot alla dem som indirekt kan påverkas av 

forskningen och gagnas av forskningsresultaten. Forskaren förväntas göra sitt bästa för 

att genomföra forskning av hög kvalitet. Forskaren ska också stå fri från yttre påverkan 

och manipulering och inte heller gå egna privata eller vissa intressenters ärenden. Ett 

välgrundat förtroende i samhället för forskarna och forskningen är en förutsättning för 

forskningens framtid. En mycket viktig del av forskningsetiken rör frågor om hur 

personer som medverkar i forskning som försökspersoner eller informanter får 

behandlas. Det kan förefalla självklart att dessa personer i största möjliga utsträckning 

ska skyddas från skador eller kränkningar i samband med att de medverkar i forskning. 

Författaren sammanfattar några allmänna regler som alla svarar mot mer generella 

uppförandekrav som gäller forskaren: 
 

1 Du ska tala sanning om din forskning 

2 Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 

3 Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4 Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5 Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6 Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och 

arkivering 

7 Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, 
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djur eller miljö 

8 Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning (a.a., s.12).  

 

De uppförandekrav som ställs på en forskare hör ihop med forskarrollen, så som den 

uppfattas idag. Men kraven har ändå sin förankring i samhällets vanliga etiska normer 

och värderingar. I många sammanhang begränsar man forskningsetiken till just 

överväganden av etiska frågor som berör dem som medverkar i forskningen, medan 

resonemang om etiska frågor som gäller själva hantverket – forskarens ansvar gentemot 

forskningen och forskarsamhället – kallas forskaretik. Samtliga av dessa ovanstående 

regler kan som tidigare nämnts verka självklara men bör ändå lyftas fram då de fungerat 

som ett förhållningssätt till deltagarna och den insamlade empirin.  

 
Del 5 RESULTAT  
I detta avsnitt presenteras studiens resultat.  Studiens syfte var att analysera innehållet i 

kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn vid läxläsning av matematikläxor, 

samt vilka roller de olika parterna får vid denna kommunikation. Det empiriska 

materialet omfattas av deltagande observationer och ljudupptagningar. För att förtydliga 

specifika delar av resultatet har jag valt ut sekvenser som i första hand tydligt beskriver 

kommunikationens innehåll, de olika parternas roller i kommunikationen samt citat som 

påvisar ett lärande; att scaffolding sker och att barnet därmed hamnar inom nästa 

närliggande zon.  
 
Den insamlade empirin lyfter fram att deltagarna dels kommunicerar kring 

matematikämnet i stort och dels kring den aktuella uppgiften som de för tillfället löser.  

Samtalen inleds med någon form av konversation kring barnets uppfattningar och tankar 

om sådant som rör matematikämnet och undervisningen i stort.  När deltagarna sedan 

kommit igång med läxläsningen övergår samtalet till att kretsa kring olika 

lösningsstrategier för att lösa de aktuella uppgifterna. Innehållet i kommunikationen går 

alltså från att vara ämnesrelaterat till att bli uppgiftsrelaterat.  

 

Resultatet visar att det finns samband mellan kommunikationens innehåll, deltagarnas 

roller och vårdnadshavares grad av styrning och feedback. Det finns även ett samband 

mellan vårdnadshavares syn på skolans ansvar för barnets lärande och den typ av 

lärande som sker vid läxläsningen. Resultatet presenteras under huvudrubrikerna Barnet 

som aktiv initiativtagare, Samtalets struktur, Barnets roll i relation till 

vårdnadshavarens ledarroll, Läxläsning som lärandetillfälle samt Hur vårdnadshavare 

refererar till skolan. I de följande excerpten, textutdragen av kommunikationen, står B 

för barn och V för vårdnadshavare. Siffrorna inom parentes hänvisar till de rader som 

citatet återfinns på. 

 

5.1 Barnet som aktiv initiativtagare 
Resultatet visar att det är barnet som tar initiativet till att börja läxläsningsstunden. I det 

första fallet, med Anton och mamma Anna är det barnet som tar ordet med hjälp av 

tystnad. Han sitter demonstrativt med läxböckerna uppslagna och väntar på att mamman 

som dukar undan kvällsmaten, ska komma och sätta sig vid matbordet.  I familj nummer 

två är det sonen Benjamin som tar initiativet, då han frustrerat ber sin pappa Bosse om 

hjälp.  Se följande exempel. 
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Exempel 1: Du måste hjälpa mej nu 

Bosse och Benjamin 
 

1  ((Benjamin läser en uppgift i sin mattebok)) 

2 B: ¤Jag hatar matte¤ 

3 V: Funkar det inte? 

4 B: N:EJ! Jag vill byta hjärna! Birk är ända här 

borta ((pekar på ett tal i boken några sidor längre 

fram)) 

5 B:  Du måste hjälpa mej nu, jag fattar 

INGEN[TING! 

6 V:   [Vänta 

7 ((V går bort till Benjamins säng och lägger mobilen där)) 

8 V Då ska vi se.  

 

Pappan har fram till nu hållit på och försökt laga sin mobil, men Benjamins rop på hjälp 

får honom att sätta sig ned bredvid sin son för att hjälpa honom. I det tredje och sista 

fallet är det även här barnet som signalerar att det är dags att börja med läxläsningen. 

Cassandra är mycket orolig för de nationella proven i matematik som ska starta några 

dagar senare. Hon vill därför komma igång med läxläsningen för att öva inför dessa. 

Resultatet visar att det är barnet som på olika sätt, antingen genom tystnad eller genom 

att aktivt be om hjälp, tar första initiativet att börja läxläsningen. 

 

5.2 Samtalets struktur 
Empirin påvisar att kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn följer en viss 

struktur.  Denna struktur åskådliggörs i följande två underkategorier: Vårdnadshavaren 

som samtalsledare och Barnet som responsgivare och vårdnadshavares feedback. 

 

5.2.1 Vårdnadshavaren som samtalsledare 
Fastän det är barnen som tar initiativet att börja själva läxläsningssituationen är det 

vårdnadshavarna som styr samtalet då det kommer till det uppgiftsrelaterade innehållet. 

Det sker i första hand genom att initiera frågor av olika slag, men även genom 

uttalanden som för samtalet tillbaka till det som är tänkt att stå i fokus för 

kommunikationen. Detta blir tydligt i följande exempel. 

 

Exempel 2: Då ska vi se var du är 

Anna och Anton 
 

1 V:  Okej, då ska vi se var du är nånstans. 

2  B:   Typ efter där klockan är. 
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3  V:   Men du får visa Anton. 

4  B:   ((bläddrar)) Här ((pekar i boken)) 

5  V:   (2.0) Aha, subtraktion med talsorter [för sig… 

Till en början ser vi att Anna styr in samtalet på att handla om den specifika läxan och 

var någonstans i matematikboken Anton förväntas börja räkna (1). När Anton 

ospecificerat svarar på var han befinner sig i förhållande till kapitlet om klockan, styr 

Anna upp samtalet genom att be honom att visa på exakt sida och uppgift. (2-3) Hon 

avslutar med att konstatera att det är ”subtraktion med talsorter för sig” som dagens läxa 

handlar om. På detta sätt initierar hon vad kommunikationen under dagens läxinnehåll 

ska handla om. I nästa exempel ser vi hur frågor kan användas för att styra ett samtal 

mot ett visst mål. 

Exempel 3: Vad är det du inte förstår? 

Bosse och Benjamin 
 

21 V: ¤Vad är det du inte förstår?¤ 

22 B:  (4.0) ¤Uppställningen.¤ 

23 V:  (2.0) Okej, men kommer du ihåg hur man 

börjar räkna? 

24 B: [N:ej! 

25 V: [Men börja med att ställa upp talet, så 

räknar vi tillsammans sen. 

26  ((B skriver upp talen i en uppställning)) 

27 B: Man börjar med dom! 

28  ((B drar med pennan runt entalen 8 och 9)) 

29 V:  Mm, åtta minus nio. (3.0) Hur [gör man då? 

30 B:                     [DET GÅR JU 

INTE! 

31 V:  Nej, det gör det inte! Men vad får man göra 

då? (3.0) Så att det går ändå? 

32 B: (4.0) ¤Vet inte¤ Jag kommer inte ihåg. 

I början av denna sekvens styr Bosse in samtalet till att handla om det Benjamin 

behöver fokusera på under läxläsningssituationen, alltså det han inte förstår (21). När 

Benjamin svarar på vad det är som är svårt (22), fortsätter Bosse med att fråga om 

Benjamin kommer ihåg hur man ska börja göra uppställningen (23). Bosse ger 

återkommande förslag på hur Benjamin ska tänka och göra för att succesivt komma 

vidare i sin lösning av uppgiften. Detta sker främst genom frågor som Hur gör man då? 

och Vad får man göra, så att det går ändå? På detta sätt styr Bosse samtalet framåt i 

riktning mot att komma fram till en lösning av uppgiften. I följande exempel hålls 

samtalet vid liv på ett delvis annorlunda sätt. 
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Exempel 4: Vad menar du nu? 

Carin och Cassandra 
 

23 V: Mm, okej. Nästa då? Den är lite lurigare. 

24 B: ”Hur många i Majas klass tycker om rosa eller 

röd?” 

25  ((Tänker)) 

26 B: Rosa är ju fem och röd är ju[tre. 

27 V:         [Mm 

28 B: NEJ, FY:RA! 

29 V: Ja, just det. 

30 B: Men det går ju inte. (3.0) Det är ju olika! 

31 V:  Vad menar du nu? (2.0) Vad [då olika? 

32 B:                  [Fyra och fem är 

olika. 

Först ser vi att mamma Carin styr in samtalet på att handla om nästa läxuppgift (23). 

Hon påpekar även att uppgiften är något svårare än föregående. Det innebär att hon 

förbereder Cassandra på att tänka i ett lite vidare perspektiv innan hon tar sig an 

uppgiften. Carin styr inte samtalet lika hårt som Anna och Bosse, utan låter Cassandra 

tänka högt utan att gå in och stötta upp för mycket. Carin ger dock bifall då dottern 

korrigerar sitt tidigare uttalande (29). Mamman ber därefter sin dotter att förklara hur 

hon tänker, för att på så sätt styra in dotterns tankar på rätt bana (31). På det sättet styr 

hon även samtalet i rätt riktning mot en lösning av det matematiska problemet. 

 

5.2.2 Barnet som responsgivare och mottagare av feedback 
Samtidigt som vårdnadshavarna styr samtalet i en viss riktning ger deras barn någon 

form av respons på det som sägs. I sin tur leder det till att vårdnadshavaren ger 

feedback, antingen positiv eller negativ beroende på barnets svar. I vissa fall leder 

denna negativa feedback till att barnet gör någon form av korrigering. Olika typer av 

respons och feedback illustreras i följande tre exempel. 
 

Exempel 5: Men då tar man väl 500 minus 424…eller? 

Anna och Anton 
 

18  V:   (10.0) Får jag se vad du har skrivit nu då? 

19  B:   ”Tvåhundratjugofem minus hundranittionio” (2.0) 

Men det är svårt för nu måste man typ växla… 

20  V:  (0.5) MEN VÄNTA LITE NU… nu har du skrivit 

fel här. 

21  B:   N:ej…vad då? 
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22  V:  Hur mycket pengar hade han från början? Han 

(2.0) Sigvard. 

23  B:  ((Tänker)) Men då måste man ju lägga ihop 

istället (2.0) PLUS? 

24  V:  Vad är det du ska lägga ihop? 

25 B:  (3.0) Presenterna! 

26  V:  Ja gör det då, då får du ju reda på vad de 

kostade tillsammans. 

27  ((B suddar ut subtraktionen och sätter ett 

plustecken istället och räknar på nytt))  

28 B:  Fyrahundratjugofyra blir det! 

29 V Ja, BRA! Men var kommer minuset in då?  

30 B:  (2.0) VA? 

31 V:  Jo, du måste ju läsa Anton… Han hade ju 

femhundra kronor från början. 

32 B:  A just det (3.0) Men då tar man väl 

femhundra minus fyrahundratjugofyra (3.0) ELLER? 

33  V:  Ja, jättebra! 

 

Som vi kan se leder mammans frågor till olika svar, som en respons på det hon frågar. 

Antons respons eller svar leder i sin tur till olika former av feedback. Först ser vi att 

Anna ger en negativ respons eftersom Anton har skrivit fel svar (20). I slutet av 

sekvensen kan vi däremot se att responsen får en mer positiv feedback, eftersom Anton i 

föregående citat visat att han listat ut vilket räknesätt som bör användas för att lösa 

uppgiften (33). Anna använder på så sätt sin feedback för att sanktionera vissa typer av 

svar. I ett fall ser vi hur hennes metod även leder till att Anton korrigerar sitt svar 

genom att byta ut minustecknet till ett plustecken i sin uträkning (27). I nästa exempel 

använder vårdnadshavaren feedback för att bekräfta barnets svar. 

 

Exempel 6: Jag kommer inte ihåg 

Bosse och Benjamin 
 

31 V:  Nej, det gör det inte! Men vad får man göra 

då? (3.0) Så att det går ändå? 

32 B: (4.0) ¤Vet inte¤ Jag kommer inte ihåg. 

33 V: Jo, men man lägger till en tia till åttan 

där. 

34 ((V pekar ovanför kolumnen med ental)) 

35  ((B skriver ”10” ovanför entalen)) 
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36 V: (4.0) Så vad blev det nu då? 

37 B: (2.0) ¤Jag vet inte¤ ((suckar)) 

38 V:  Men titta på talet Benjamin! Vad blir det 

ihop? 

39 ((V drar fingret runt ”10” och åttan)) 

40  ((B räknar på fingrarna från tio till 

arton)) 

41 B: ARTON! 

42 V: Ja, nu har vi ju arton där istället! Då kan 

du ju ta arton[minus 

43 B:          [NIO! 

44 V:  Ja, arton minus nio. 

 

När Benjamin uttrycker att han inte alls är med på hur man ska lösa uppgiften (32) 

berättar Bosse helt enkelt hur man ”ska” göra (33) och Benjamin gör i sin tur detta då 

han lägger till en tia i entalskolumnen (35). När han fortfarande inte vet hur uppgiften 

ska lösas (37) berättar Bosse att det ska bli någonting ”ihop” samtidigt som han ringar 

in åttan och tian (38, 39). På detta övertydliga sätt undkommer Bosse att Benjamin ska 

svara fel eller säga att han inte kan. Detta visar återigen att feedback används som 

styrmedel för att sanktionera en viss typ av svar och för att leda samtalet framåt i rätt 

riktning mot lösningen. I nästa exempel styr däremot vårdnadshavarens feedback inte 

samtalet i lika stor utsträckning. 

 

Exempel 7: Det är kanten där 

Carin och Cassandra 
  

18 B: Man ska hitta hur många som gillar blå. 

19 V: (3.0) Oke:j 

20 B: Det är sju. 

21 V: Hur vet du det då? 

22 B: Det är kanten där ((pekar på stapelns ”tak” 

och drar fingret ut till axeln som beskriver antalet)) 

23 V: Mm, okej. Nästa då? Den är lite lurigare. 

24 B: ”Hur många i Majas klass tycker om rosa 

eller röd?” 

25  ((Tänker)) 

26 B: Rosa är ju fem och röd är ju[tre. 

27 V:                   [Mm 

28 B: NEJ, FY:RA! 
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29 V: Ja, just det. 

 

Cassandra läser i ovanstående sekvens av ett stapeldiagram som handlar om hur många i 

en klass som gillar olika färger. Carins frågor är här av vägledande art där hon tycks 

vilja ha reda på hur dottern tänker (21). När Cassandra redogjort för sina tankar 

(22)”godkänner” Carin svaret för att snabbt introducera nästa uppgift (23). När 

Cassandra lyckas med ett delmoment i den ”lurigare” uppgiften (28) får hon positiv 

feedback (29). Det som skiljer sig detta fall från de andra två är att Carins feedback inte 

får lika stor påverkan över hur samtalet styrs. Resultatet visar utifrån dessa 

transkriptioner att samtalen följer den struktur som vanligtvis används i klassrummet 

där läraren initierar frågor, eleverna ger respons och läraren ger positiv eller negativ 

feedback beroende på elevernas svar. Denna metod benämns i Fejes och Thornberg 

(2009) som den så kallade IRF-modellen. 

 

5.3 Barnets roll i relation till vårdnadshavarens ledarroll  
Empirin visar både likheter och skillnader i hur vårdnadshavarens roll vid läxläsningen 

är utformad. De likheter som tydliggörs handlar om att den vuxne mer eller mindre tar 

på sig en lärarroll, det vill säga initierar och styr samtalet med hjälp av frågor samt ger 

feedback på barnens respons, antingen för att sanktionera en viss typ av svar eller för att 

göra sig säker på att barnet tänker rätt vid val av lösningsstrategi. En annan likhet är att 

den vuxne förutsätter att barnet har de kunskaper som krävs för att på egen hand lösa 

uppgifterna. Det är alltså underförstått att vårdnadshavarna förväntar sig att det är 

skolan som har ansvar för att barnen lär sig det de ska. Den stora skillnaden ligger i att 

vårdnadshavarna ger uttryck för att hantera sin ledarroll på olika sätt. Barnets roll och 

position i samtalet påverkas i sin tur av den vuxnes ledarroll. Detta blir särskilt tydligt 

då barnet stöter på problem med läxuppgifterna.  

 

Exempel 8: Du måste ju läsa, Anton! 

Anna och Anton 

 
14  ((V läser tyst, sedan högt)) ”Sigvard ska köpa två 

presenter i en leksaksaffär. Han bestämmer sig för en 

sparkcykel som kostar 199 kr och en docka för 225 kr. 

Hur mycket har han kvar av sin 500-lapp när han har 

köpt de två presenterna?” Mm…. Hur gör man nu då Anton? 

15  B:  MINUS! 

16  V:  JA, br:a Anton! 

17    ((B skriver)) 

18  V:   (10.0) Får jag se vad du har skrivit nu då? 

19  B:   ”225 minus 199” (2.0) Men det är svårt för 

nu måste man typ växla… 

20  V:  (0.5) MEN VÄNTA LITE NU… nu har du skrivit 

fel här! 

21  B:   N:ej…vad då? 
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22  V:  Hur mycket pengar hade han från början? Han 

(2.0) Sigvard. 

23  B:  ((Tänker)) Men då måste man ju lägga ihop 

istället (2.0) PLUS? 

24  V:  Vad är det du ska lägga ihop? 

25 B:  (3.0) Presenterna! 

26  V:  Ja gör det då, då får du ju reda på vad de 

kostade tillsammans. 

27  ((B suddar ut subtraktionen och sätter ett 

plustecken istället och räknar på nytt))  

28 B:  Fyrahundratjugofyra blir det! 

29 V Ja, BRA! Men var kommer minuset in då?  

30 B:  (2.0) VA? 

31 V:  Jo, du måste ju läsa Anton… Han hade ju 

femhundra kronor från början. 

32 B:  Aa just det (3.0) Men då tar man väl 

femhundra minus fyrahundratjugofyra (3.0) ELLER? 

33  V:  Ja, jättebra! 

 

I ovanstående sekvens får Anton problem med en uppgift som ska lösas i två steg (14). 

Av konversationen framkommer det att Anna har en tydligt styrande roll i samtalet, 

samtidigt som hon tagit på sig/fått rollen som kontrollräknare och avslöjar när sonen 

Anton har ”skrivit fel”. Hon ber inte heller att Anton ska utveckla sina tankar för att visa 

sin förståelse för vald lösningsstrategi utan visar ett större intresse för var de olika 

minus och plustecknen ska användas (15-16, 29).  

 

Anton kan dock med hjälp av mammans styrning som här fungerar som en sorts 

scaffolding nå nästa kunskapszon. Genom att Anna fokuserar på minus och plustecken 

kan Anton hålla isär de olika delmomenten som krävs för att nå en lösning av uppgiften. 

För att kunna beräkna svaret; alltså hur mycket pengar som finns kvar av 500 kr då man 

betalat 199 och 225, måste man först addera 199 och 225. Anton kan inte i början av 

samtalet på egen hand lösa uppgiften, då han tror att man ska subtrahera 225 med 199 

för att få fram ett svar (19). Genom att Anna ställer frågan om hur mycket pengar det 

fanns från början (22) kommer han efter liten paus av tänkande på att han istället måste 

använda sig av addition (23). Han visar nu att han kan behärska att med egna ord 

motivera vad det är som ska adderas, nämligen presenternas respektive pris (25).  

 

Exempel 9: Vad händer med ettan då som är kvar? 

Bosse och Benjamin 

 
54 V: NEJ, VÄNTA LITE HÄR NU! 

55 B: Okej. ((Slutar räkna)) 
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56 V: Vi måste ju stryka tvåan. (2.0) Det glömde 

vi ju! 

57  ((B börjar sudda ut tvåan)) 

58 V: Nej, alltså inte så! Låt den vara kvar och 

dra ett streck över den, så det syns att vi har lånat 

från den. 

59 B:  (3.0) ¤Okej.¤ 

60 V: Och när man har strukit över en siffra 

betyder det att den siffran blir en mindre kvar. 

70 B:  (3.0) Ett? 

71 V: Ja, det blir ett kvar. (2.0) Men nu var det 

ju så att vi lade till tian där med. 

72 ((V pekar på tian ovanför den överstrukna tvåan)) 

73 B: Elva då. 

74 V: (2.0) Ja. Minus [vad? 

75 B:                 [ÅTTA! 

76 V: Japp! 

77  ((B räknar på fingrarna från åtta till 

elva)) 

78 B: ¤Tre¤ ((skriver ned svaret)) 

79 V: (4.0) Och vad händer med ettan då som är 

kvar? 

80 B: (3.0) Försvinner den? 

81 V: Ja, men varför? 

82 B: (3.0) För man stryker den och då blir det 

inget kvar. 

 

I Bosses fall får ledarrollen som synes en något annorlunda karaktär än Annas, 

åtminstone i slutet av sekvensen. Ovanstående konversation äger rum då han och 

Benjamin löser en uppgift med växling när Bosse upptäcker att de glömt att markera att 

de har ”lånat” från nästa position i talet. Sonens okunskap kring vad ordet ”stryka” 

betyder blir tydlig då han helt enkelt suddar ut tvåan. Bosse väljer då i sin tur att 

förklara hur man ska göra och att den strukna siffran då blir ”ett mindre”(58, 60). När 

Benjamin fortsätter med uträkningen stöter de på samma utmaning igen, då han ska 

stryka ettan i hundratalspositionen (79). Nu kan vi däremot se att Bosse visar intresse 

för att ta reda på sonens förståelse kring varför siffran stryks (81).  

 

Det är främst genom detta intresse pappan visar som vi kan se att ett lärande äger rum. 

Till en början ger inte Benjamin uttryck för att veta att en struken siffra ger ett mindre 

värde då man ”lånat” från den. Detta förklarar då Bosse för honom (60). I slutet av 
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sekvensen ser vi att Benjamin med egna ord kan förklara varför en struken etta får 

värdet noll (82). Detta sker utan någon hjälp från pappa Bosse. 

 

Exempel 10: Alla som gillar röd behöver ju inte gilla rosa också 

Carin och Cassandra 
 

23 V: Mm, okej. Nästa då? Den är lite lurigare. 

24 B: ”Hur många i Majas klass tycker om rosa 

eller röd?” 

25  ((Tänker)) 

26 B: Rosa är ju fem och röd är ju[tre. 

27 V:                   [Mm 

28 B: NEJ, FY:RA! 

29 V: Ja, just det. 

30 B: Men det går ju inte. (3.0) Det är ju olika! 

31 V:  Vad menar du nu? (2.0) Vad [då olika? 

32 B:                  [Fyra och fem är 

olika. 

33 V:  (4.0) Men hur har ni gjort innan då? Hur gör 

ni i skolan? 

34 B: Vi har inte gjort någon sådan innan. 

35  ((V läser uppgiften)) 

36 V: Men vad frågar de efter? 

37 B: ¤Hur många som gillar röd och rosa¤. 

38 V:  Ne:j, det är inte det. (2.0) Hur många som 

gillar röd eller rosa är det. 

39  ((Tänker)) 

40 V: Alla som gillar röd behöver ju inte gilla 

rosa också! 

41 B: (3.0) Jah:a okej JAG FATTAR ((ler)) Det blir 

nio. 

42 V:  ((ler)) Mm, jag sa ju att den var lite 

klurig.  

43  ((B skriver svaret på papperet)) 

44 V: Men förstår du varför det blir nio? 

45 B:  Ja jag fattar.  (4.0) Man lägger ihop alla 

dem som gillar antingen rosa eller röd. 
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46 V: Heh heh jättebra. 

 

I Carins fall har rollen som vägledare blivit än mer tydlig. Hon fokuserar på att ställa en 

typ av frågor som tar reda på och låter Cassandra sätta ord på sina kunskaper.  Carin 

tydliggör vad uppgiften egentligen frågar efter (38) och förklarar sedan för Cassandra 

vad det innebär (40). Detta gör hon utan att avslöja något svar. Istället får hon med 

antydningar om att uppgiften är lite ”lurig” samt genom sina förklaringar in dottern på 

rätt spår. Cassandra uttrycker att hon har förstått vilken strategi hon ska använda för att 

lösa uppgiften (41). Carin använder sig genom hela konversationen av vägledande 

frågor för att ta reda på dotterns tankar och förståelse kring uppgifternas innehåll och 

lösningsstrategier (31, 36, 44). Det leder i sin tur till att Cassandra får en aktiv roll i 

samtalet eftersom hon kontinuerligt uttrycker vad hon tänker. Det synliggörs då hon 

läser uppgiften högt (24)  och sedan reflekterar kring det hon läst för att kunna lösa 

uppgiften (26, 28).  

 
Även i detta fall sker ett lärande, med hjälp av vårdnadshavares stöd; scaffolding. Det 

tydliggörs genom att Cassandra först inte kan lösa uppgiften som handlar om hur många 

som tycker om rosa eller röd (30, 32). Om Carin aldrig frågat sin dotter vad uppgiften 

egentligen frågar efter (36) hade hon aldrig heller fått reda på att det var betydelsen av 

ordet eller som fick Cassandra att missuppfatta uppgiften (37). Med hjälp av ett 

förtydligande från sin mamma (38) kan Cassandra utan hjälp senare lösa uppgiften samt 

motivera sina tankegångar (45). 

 

5.4 Läxläsning som lärandetillfälle 
Redan som ett steg vid urvalet av material valdes situationer som tydliggjorde att ett 

lärande hos barnen skedde med hjälp från en vuxen. Även fast det framkommer olika 

tydligt i de excerpt som återfinns i resultatdelen är allt material alltså utvalt utifrån att 

jag kunde urskilja spår av att barnen tog sig till nästa närliggande zon, det vill säga att 

den typen av uppgifter som de i de utvalda sekvenserna får hjälp med av en vuxen 

kunde de senare lösa själva i liknande uppgifter. 

 
Den vuxne initierar och styr samtalet i olika grad i de olika fallen så att samtalet 

kommer att handla om olika lösningsstrategier. Denna typ av kommunikation leder 

därför fram till målet för läxläsningssituationen; att uppgifterna kan lösas.  Detta 

innebär i sin tur att empirin tydligt visar på ett lärande som sker vid 

läxläsningssituationen. Vägen fram till det att barnet uppnår ett lärande ser däremot 

olika ut, beroende på vårdnadshavarens och barnets roller i samtalet.  Barnen är i de tre 

skilda fallen olika mycket aktiva i det samspel som leder fram till själva lösandet av 

uppgifterna. Man kan med andra ord säga att vårdnadshavarna påvisar olika metoder för 

scaffolding.  

 

5.4.1 Graden av aktivitet styr lärandet 
Den sociokulturella teorin, inom vilka Vygotskijs begrepp ryms, fokuserar på barnets 

aktiva roll i samspelet med den vuxne. Resultatet visar att det är en skillnad i barnens 

grad av aktivitet i läxläsningssituationen. Det finns även en skillnad i huruvida 

vårdnadshavarna ger uttryck för att läxläsningen är barnets enskilda aktivitet eller ett 
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gemensamt projekt som involverar både barn och vårdnadshavare. Detta illusteras i 

excerpten genom att de vuxna använder ”du” eller ”vi” om de aktiviteter som sker för 

att nå en lösning av läxuppgifterna.  Medan Anna och Carin säger ”du” säger Bosse 

”vi”. Anna säger ”du” men gör ändå läxan till stor del själv. Carin säger också ”du” och 

låter det vara ett du eftersom hon låter Cassandra ha ansvaret för att arbetet och samtalet 

ska flyta på. Det tyder på att ordet ”du” får olika betydelser i fall A och C, medan ordet 

”vi” just är ett vi som symboliserar den gemensamma aktivitet de ägnar sig åt. De tre 

barnen Anton, Benjamin och Cassandra är, som nämnts tidigare, i olika grad aktiva 

under sina läxläsningssituationer. Eftersom Annas och Antons rollfördelning under 

läxläsningen leder till att Anton ”slipper” reflektera så mycket över de fel han gjort och 

tänka ut nya strategier för att lösa uppgifterna, lär han sig att rent mekaniskt kunna lösa 

liknande typer av uppgifter. Men han ges även möjligheten att i något fall förklara hur 

han tänker när han säger att han ska ”lägga ihop” priset av presenterna. Detsamma 

gäller i Bosses och Benjamins fall, då rollfördelningen leder till att Benjamin ställs inför 

frågor som kräver att han redovisar hur han tänker. Pappan berättar hur man ska göra 

och kollar av så att sonen förstått. Bosse använder sig inte av rätt begrepp och termer för 

att förklara varför man gör på ett visst sätt, men det leder ändå till att Benjamin efteråt 

kan lösa liknande uppgifter på egen hand. Pappan gör inte läxan åt Benjamin utan 

agerar som om det är ett gemensamt projekt som de tillsammans ska lösa. På detta sätt 

förvissar sig Bosse om att sonen har förstått de strategier han tidigare under samtalet har 

förklarat. I Cassandras fall leder Carins frågor till att dottern uppmuntras att vara aktiv 

på det sätt att hon hela tiden leds till att resonera och reflektera kring om att motivera 

varför hon tänker som hon gör.  
 

5.5 Hur vårdnadshavare refererar till skolan  
Empirin visar tydligt att samtliga vårdnadshavare förväntar sig att det är skolan som lär 

deras barn hur de på rätt sätt ska lösa olika typer av uppgifter, detta illustreras genom att 

de på olika sätt hänvisar direkt till lärare och skola.  

 

Exempel 11: Men hur har du gjort innan? 

Anna och Anton 

 
5  V:   (2.0) Aha, subtraktion med talsorter[för 

sig… 

6  B:         [Ja, 

jag fattar inte för på andra sidan  ska man ställa upp 

och det får man inte på den sidan… 

7    V:  Okej, jag måste bara kolla igenom och se om 

jag förstår.  

Anton visar i ovanstående sekvens sin oförståelse kring varför de inte längre får göra en 

”uppställning” av svåra tal. När Anton uttryckt sitt missnöje över den nya metoden (6) 

tar mamma Anna varken ställning för eller emot sonens uttalande utan inriktar sig 

istället på att försöka förstå vad ”talsorter för sig” innebär (7). Detsamma händer i slutet 

av läxläsningssituationen då hon vill att Anton ska skriva ned svaret med en hel mening 

i sin matematikbok, se fortsättning av exemplet nedan. 
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34    ((B Beräknar))  

35 B: Sjuttiosex blir det [då! 

36 V:                      [Ja, det stämmer. Ska du 

skriva att ”han har 76 kronor kvar” då i svaret med? 

37  B:  MAN MÅSTE INTE DET! Det räcker med bara 

svaret. 

38  V:  Okej. (3.0) Men hur har du gjort innan? 

39  B:  ¤Lite olika¤… 

Anna försöker att få sin son att svara på uppgiften på ett mer uttömmande sätt (36). När 

Anton motsätter sig detta (37) förhör hon sig hur de gjort tidigare, för att ta reda på vad 

som är ett rätt förfaringssätt enligt skolans mått mätt (38). Sonen svarar lite svävande att 

han tidigare har gjort på lite olika sätt och mamman nöjer sig med detta svar. Dessa två 

excerpt visar att Anna har en stor tilltro till skolans ansvar samtidigt som hon inte 

försvarar skolans sätt att plötsligt introducera nya metoder eller låta eleverna svara på 

ett visst sätt i räkneboken.  

Exempel 12: Men hon har gått igenom hur ni ska göra eller? 

Bosse och Benjamin 
 

10  B:  Jag ska räkna ut det här ((pekar på 

uppgiften i sin mattebok)) 

11 V:  Happ. ((läser i boken)) 

12 B:  Det är upp[ställning.  

13 V:            [”Hundratjugoåtta minus åttionio.” 

14 B: Jag har glömt bort hur Bodil gjo:rde! 

15 V: Men hon har gått igenom hur ni ska göra 

eller? 

16 B:  Ja. I måndags. (3.0) ¤Men jag är så trö:g [i 

matte.¤ 

I ovanstående sekvens refererar Benjamin och Bosse direkt till klassens lärare Bodil. 

Benjamin kommer inte ihåg hur läraren gjorde när hon visade hur man räknar med 

”växling” (14) varpå pappan försäkrar sig om att läraren verkligen har gått igenom hur 

man ska göra (15). Här visar både Bosse och Benjamin att de anser lärarens strategi som 

den enda rätta för att lösa den specifika typen av uppgifter. 

 

Exempel 13: Men hur har ni gjort innan då? 

Carin och Cassandra 
 

30 B: Men det går ju inte. (3.0) Det är ju olika! 

31 V:  Vad menar du nu? (2.0) Vad [då olika? 
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32 B:                  [Fyra och fem är 

olika. 

33 V:  (4.0) Men hur har ni gjort innan då? Hur gör ni i 

skolan? 

34 B: Vi har inte gjort någon sådan innan. 

 
Carin refererar till skolan på liknande sätt som Bosse när Cassandra inte förstår vad 

uppgiften frågar efter. Carin visar att hon vill få sin dotter att tänka kring hur uppgifter 

som denna ska lösas enligt skolans modell (33). De sätt som barnen lärt sig att angripa 

olika typer av tal i skolan kan alltså genom ovanstående citat och utdrag anses som de 

”riktiga” modellerna för detta, även fast de vuxna senare i samtalen hjälper sina barn att 

lösa uppgifterna på andra sätt än skolans just i läxläsningssituationerna. 

 

5.5.1 Skolans ansvar för lärande  

De olika vårdnadshavarna visar genom sina ovanstående citat att de har ett stort 

förtroende för skolan när det handlar om barnens lärande.  Därför ger de heller inte 

uttryck för att det är barnets lärande som är målet vid själva läxläsningssituationerna. 

Målet verkar istället vara att lösa uppgifterna och vägen till detta mål blir då sekundärt. 

Trots denna prioritering visar resultatet att ett visst lärande sker i dessa situationer. 

Samtliga av barnen når nästa närliggande kunskapsnivå såtillvida att barnet rent tekniskt 

kan lösa liknande uppgifter på egen hand efter det att vårdnadshavaren gett sitt stöd och 

olika hårt styrt in dem på rätt spår för att komma närmare en lösning av uppgiften.  
 

5.6 Slutsatser av resultatet 
Utifrån redovisade resultat kan jag dra några för studien viktiga slutsatser. De 

presenteras nedan i punktform.  

 

 Det är barnet som tar initiativen till att inleda själva läxläsningen. 

Kommunikationen under läxläsningssituationerna inleds i samtliga fall med ett 

samtal kring barnets uppfattning om skolan eller matematikämnet i stort. Det 

övergår dock sedan till att få ett uppgiftsrelaterat innehåll där lösningsstrategier 

står i fokus.   

 

 De båda parternas samtalsroller har en påverkan på varandra och det lärande 

som sker. Vårdnadshavaren får under större delen av samtalet ledarrollen, men 

hanterar den på olika sätt, såtillvida att de styr samtalet olika hårt. Detta leder till 

att barnet får olika grad av aktiv roll i samtalet.   

 

 Vårdnadshavare ger uttryck för att det är skolan som har ansvaret för deras barns 

lärande. Detta blir extra tydligt då barnen stöter på problem vid läxläsningen. 

Vårdnadshavarna refererar i dessa situationer till skolan och dess undervisning 

och intar en mer tydlig föräldraroll.  

 

 Samtalets struktur är uppbyggd enligt IRF-modellen där den vuxne initierar 

frågor och håller samtalet vid liv, barnet ger respons, den vuxne ger feedback 
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och barnet avslutar med att korrigera sitt svar beroende på om det får positiv 

eller negativ feedback.  

 

 

  Kommunikationen vid läxläsningssituationen leder till lärande, det vill säga att 

barnen når den närliggande zonen så tillvida att de med hjälp av 

vårdnadshavarens varierande grad av scaffolding kan lösa en typ av uppgifter de 

tidigare inte kunde på egen hand.  

 

 

Del 6 DISKUSSION 
I denna del sker inledningsvis en diskussion kring de val som gjort i anslutning till 

metoddelen. Efter det följer en diskussion av resultatet i relation till forskningsfrågorna, 

litteratur och tidigare forskning, samt till den teoretiska utgångspunkten. I slutordet 

beskrivs hur den nya kunskapen kan användas i praktiken, samt reflektioner kring nya 

frågor som uppkommit och som kan ligga till grund för vidare forskning inom ämnet. 

 

6.1 Metoddiskussion 
Enligt Stukát (2011) är det forskningsproblemet som ska styra metodvalet. Man bör 

alltså göra en bedömning av vilken eller vilka metoder som bör användas för att på 

bästa sätt kunna besvara studiens syfte och tillhörande forskningsfrågor. Studiens syfte 

var att analysera kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn i situationer då 

läxläsning inom matematik sker i hemmet; vilket innehåll kommunikationen har samt 

vilka roller de båda parterna tar i kommunikationen kring dessa innehåll. Detta problem 

undersöktes med hjälp av deltagande observationer där jag samtidigt gjorde 

ljudupptagningar. På detta sätt kunde forskningsfrågorna besvaras på ett uttömmande 

sätt, då observationerna gav information om hur det som deltagarna kommunicerade 

kring uttrycktes, både verbalt och ickeverbalt, medan ljudupptagningarna direkt återgav 

vad deltagarna kommunicerade kring. De båda metoderna kompletterar varandra bra 

eftersom de bidrar med olika typer av information, båda viktiga för att förstå 

helhetsbilden och för att få en inblick i samtliga av de tre unika fallen. Den insamlade 

empirin koncentrerades, enligt en av huvudmetoderna för ett kvalitativt arbetssätt, 

utifrån studiens forskningsfrågor och teori och analyserades därefter utifrån mallen för 

en konversationsanalys. 

 

6.1.1 Urval och genomförande 
Mina första tankar kring urval kretsade kring att välja ut några elever ur min VFU-klass 

som jag visste hade lätt för att prata om matematiska problem. Att de gick i samma 

klass ansåg jag vara en tillgång då det lättare skulle gå att jämföra hur olika deltagare 

pratade om samma läxinnehåll. Eftersom jag inte hade varit i klassen innan, fanns det 

inte tid till att lära känna dem så pass mycket att jag kunde urskilja elever med denna 

specifikt verbala förmåga. Jag hann dessutom efter genomläsning av tidigare forskning 

och litteratur om läxläsning tänka om. Till stora delar säger tidigare forskning att både 

barn och vårdnadshavare upplever läxläsningen frustrerande. Eftersom studien inte har 

några ambitioner att undersöka en viss grupp av människor med specifika förmågor 

eller andra likheter valde jag vid denna tidpunkt bort mina tidigare ambitioner med 

urvalet.  Jag började därför med att skicka med samtliga elever i klassen ett missivbrev 
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hem till sina föräldrar (Bilaga 1). Tre olika föräldrar lämnade tillbaka brevet och ville 

vara med i studien. I början ansåg jag att detta var för få deltagare att bygga en empiri 

på, men eftersom studien är kvalitativ har den inga intentioner med att undersöka 

frekvensen av något fenomen eller uttala sig om hur läxläsning inom matematik ser ut 

generellt.  Fejes och Thornberg (2009) påpekar att man som forskare nästan alltid får 

mer material än man behöver för att göra en bra analys. Stukát (2011) definierar ett 

representativt urval som ett urval där man som forskare får tillräckligt mycket material 

för att kunna ge svar på studiens syfte och frågeställningar. I ett senare skede skulle jag 

inse att jag faktiskt hade ett representativt urval. Urvalet blev till sist så att alla elever 

ändå gick i samma klass, men det visade sig att eleverna hade individuella läxor, så 

därför fick kommunikationen ändå inte samma utgångspunkt rent matematiskt. En 

fördel med att eleverna var i samma ålder var att det i någon mån gick att uttala sig om 

likheter och skillnader mellan exempelvis de olika parternas roller i samtalet och 

samtalets struktur på ett tydligare sätt än om barnen hade varit i olika åldrar. Både 

rollfördelningen och samtalets struktur kan ha med barnets ålder och självständighet att 

göra och dessa faktorer hade då varit svåra att jämföra eftersom förutsättningarna är så 

olika. 

 

Innan undersökningen tog vid genomförde jag en pilotstudie av en läxläsningssituation i 

hemmet. Pilotstudien gav svar på många frågor om hur jag skulle ställa mig till själva 

materialinsamlandet för att på bästa sätt kunna svara på forskningsfrågorna. Jag var 

först fundersam över om jag skulle observera läxläsningssituationerna eller om jag 

enbart skulle skicka med en diktafon där deltagarna spelar in sig själva i en 

läxläsningssituation. Jag ville inte störa och påverka det naturliga samtalet för mycket, 

men eftersom en konversationsanalys är kvalitativ och det inte är möjligt att helt uttala 

sig om parters roller i ett samtal genom endast ljudupptagningar bestämde jag mig att 

även göra deltagande observationer. På detta sätt kunde jag bidra med kvalitativ 

information till studien. Ett annat sätt att observera utan att som forskare vara aktivt 

närvarande hade varit att låta deltagarna använda en videokamera. Det skulle ha hjälpt 

mig i analysarbetet då jag återkommande gick igenom mitt material i jakt på att urskilja 

sekvenser som illustrerade deltagarnas roller. Jag valde bort detta alternativ då jag antog 

att videokameran hade påverkat den naturliga situationen ännu mer än om jag satt med, 

eftersom allt de gör, exempelvis tics dokumenteras och finns kvar medan mina 

synintryck sorteras ut och dokumenteras utifrån angelägenhetsgrad för studien. 

Dessutom var det själva kommunikationen som var fokus för studien. 
 

6.1.2 Analysprocessen 
Analysprocessen bestod av två delar. Genom ett allmänt kvalitativt synsätt 

koncentrerade jag materialet utifrån forskningsfrågorna och teorin. Den fortsatta 

analysen av materialet skedde med hjälp av en kvalitativ konversationsanalys. Fejes och 

Thornberg (2009) nämner sju olika fallgropar som är vanliga att hamna i då man 

analyserar excerpter. Jag beskriver hur jag i mitt arbete med analysen förhållit mig till 

materialet för att försöka undvika dessa vanliga analytiska misstag.  

 

Det första och vanligaste misstaget är att man låter excerpten tala för sig själva utan att 

analysera dem. ”Du säger först något relativt allmänt om ett fenomen och illustrerar 

sedan med ett excerpt” (Fejes & Thornberg, 2009, sid. 172). Jag har redan vid urvalet av 
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material och under hela analysarbetet försökt att se på excerpten utifrån olika perspektiv 

för att göra analyserna av excerpten mer fylliga. Ett annat misstag är att man enbart 

summerar excerpten och bortser från vikten av enskilda detaljer för analysen. Vid 

transkriptionerna har jag lagt ned mycket tid på att återge pauser, skratt och andra 

aktiviteter som förekom för att ge en så nyanserad bild som möjligt av den specifika 

situationen. Ett tredje misstag är att man citerar excerpten på ett överdrivet sätt vilket 

innebär att ”läsaren får läsa samma excerpt två gånger, först i sin helhet och sedan i 

upphackat format med några få kommentarer mellan varje del” (a.a., s. 172). För att 

undvika detta problem och underlätta resultatets läsbarhet har jag istället valt att 

beskriva på vilken rad som något återges då jag har fört mina resonemang kring det som 

sagts.  Ett fjärde vanligt misstag är att man som forskare sympatiserar med en eller flera 

av deltagarna i excerpten. Resultatet blir att man då mer eller mindre uttrycker sina egna 

åsikter om deltagarna, vilket inte säger så mycket om deltagarnas samtal eller 

aktiviteter. Denna fallgrop har jag ägnat allra mest tid åt att försäkra mig om att inte 

hamna i. Det var lätt hänt att hamna i fällan med att läsa in information i det som de 

olika deltagarna uttryckte eller på annat sätt gav uttryck för speciellt då jag fysiskt 

deltog i läxläsningssituationen. I detta hänseende var det dock en fördel att jag inte hade 

någon tidigare relation till deltagarna. Jag har ändå läst igenom min text i resultatdelen 

flera gånger i syfte att uppmärksamma spår av sympatier eller tvärtom. Ett femte 

misstag är att man i arbetsprocessen psykologiserar över det deltagarna gör i excerpten 

för att på så vis försöka förklara deltagarnas aktiviteter och citat. ”Rent generellt bör du 

därför vara vaksam mot att använda verb som ”vill”, ”tänker”, eller ”känner” i relation 

till deltagarnas göranden, eftersom du faktiskt inte kan veta vad de vill, tänker eller 

känner” (a.a., s. 172). Även detta misstag upptäckte jag vara lätt att göra, då man ofta 

vill kunna hitta förklaringar till det som andra människor säger eller gör. Ett sjätte 

misstag är att man enbart etiketterar fenomen i excerpten som någon annan eller man 

själv redan har identifierat utan att försöka tillföra något nytt, till exempel ”om hur 

fenomenet används för interaktiva syften i den specifika kontexten” (a.a., s. 172). Jag 

har under varje excerpt gjort en analys där jag påvisat det uppmärksammade fenomenet 

i direkt relation till innehållet i excerpten.  Det sjunde och sista misstaget som nämns är 

att man som forskare utifrån ett eller några få excerpt drar slutsatser som om det vore en 

statistisk undersökning. En konversationsanalys är av kvalitativ art, men om man ändå 

vill uttala sig om frekvensen av ett visst fenomen är det enligt Fejes och Thornberg 

(2009) acceptabelt att använda sig av ord som ”ofta”, ”ibland” eller ”många gånger” så 

länge det är det egna materialet man uttalar sig om. Jag har utifrån förutsättningarna för 

en kvalitativ studie skrivit fram resultatdelen på ett sätt som inte berör någon frekvens 

förutom då samtliga deltagare agerar på ett visst sätt.  

 

6.1.3. Studiens trovärdighet, giltighet och etik 
Nackdelen med val av kvalitativ studie är att omfattningen av empirin inte kan användas 

för att dra några generella slutsatser kring kommunikationen mellan vårdnadshavare och 

elev vid arbetet med läxor inom matematik. Ett sätt att kompensera detta är att vara 

noggrann vid urvalet samt att ge tillräckligt kvalitativ information om såväl deltagare 

som läxläsningssituationen för att framkalla en verklig förståelse för de unika fallen hos 

de som tar del av studien. För att få fram denna kvalitativa information valde jag, som 

nämnts tidigare, att även göra deltagande observationer av deltagarna medan 

ljudupptagning skedde. I min analysprocess lyssnade jag igenom materialet många 
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gånger och med syfte att studera materialet ur olika perspektiv såsom 

kommunikationens innehåll, rollerna i samtalet och för att undersöka om lärande skedde 

och i så fall hur. Detta anser jag stärker studiens reliabilitet eftersom det möjliggjorde 

för mig att se resultaten från olika perspektiv och det gynnade tolkningsprocessen av 

materialet. I urvalet väljer jag att informera läsaren om att deltagarna är hämtade ur min 

VFU-klass. Detta gör jag för att skapa en förståelse för att det kan behövas någon form 

av relation till deltagarna för att få möjligheten att undersöka kommunikationen under 

läxläsningsituationer i deltagarnas hem. Valet kan dock få den konsekvensen att urvalet 

blir känt för läsaren, vilket kan tyckas motstridigt då jag samtidigt hävdar att studien 

uppfyller konfidentialitetskravet. Dessutom skriver jag i Missivbrevet (Bilaga 1) att jag 

garanterar anonymitet. Men som Hamerén (2011) påpekar kan man som forskare inte 

lova att ingen utanför forskargruppen någonsin ska få ta del av de uppgifter som samlats 

in i undersökningen. Därför har jag nu i efterhand kontaktat deltagarna igen och 

informerat om dessa risker, men fått deras godkännande över att ändå delta i studien. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
I denna del kommer jag att diskutera studiens resultat i relation till teorin samt vald 

litteratur och tidigare forskning.  
 

6.2.1 Vem har kontrollen över kunskapen?  
Resultatet av studien visar att kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn i 

samtliga fall följer samma typ av struktur.  Fastän det är barnet som tar initiativet till att 

börja själva läxläsnigen är det vårdnadshavaren som blir ledaren och styr samtalet 

framåt.  Barnet ger i sin tur respons på det som den vuxne säger genom att svara på 

dennes frågor. Nästa steg i samtalet innebär att vårdnadshavaren ger barnet positiv eller 

negativ feedback. Det är just denna feedback som leder samtalet framåt, eftersom den 

leder till att barnet antingen korrigerar sitt svar (om det var fel) eller fortsätter mot nästa 

steg i lösningen av uppgiften (om svaret var rätt). Deltagarnas sätt att utforma samtalen 

kan jämföras med det mönster som oftast förekommer i klassrummet mellan lärare och 

elever. Läraren är i detta system enligt Fejes och Thornberg (2009) den som har den 

slutliga kontrollen över kunskapen, eftersom han eller hon med hjälp av feedback kan 

sanktionera, alltså godkänna eller inte godkänna en viss typ av svar. I och med det 

faktum att vårdnadshavarna i studien använder sig av feedback på samma sätt som 

lärare, ger de uttryck för att det är de som har kontrollen över kunskapen i 

läxläsningssituationen. Sättet att ge uttryck för detta är dock olika synligt i de tre fallen. 

 

I exempel 5 använder Anna sin feedback på ett tydligt sätt för att sanktionera vissa typer 

av svar. När sonen svarar rätt utbrister hon ”bra” eller ”jättebra”. När han däremot 

använt sig av subtraktion istället för addition utbrister hon ”Vänta lite här nu! Nu har du 

skrivit fel”.  Detta uttalande får Anton att korrigera sitt svar genom att byta ut ett 

minustecken till ett plustecken.  Bosse använder sig delvis av samma sätt att ge 

feedback då han uttrycker ”Men titta på talet Benjamin! Vad blir det ihop?” då sonen 

inte ens vet att han ska addera de två talen. Genom att uttala ordet ”ihop” samtidigt som 

han ringar in de två talen med en penna visar Bosse att det är han som har kontrollen 

över rätt kunskap. I detta fall betyder det att han vet vad svaret ska bli. Carins feedback 

används i någon mån mer för att vägleda, än för att sanktionera en viss typ av svar. I 

exempel 7 frågar Carin ”Hur vet du det då?” då dottern snabbt läser av 
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stapeldiagrammet tyst för sig själv och sedan snabbt ger ett svar. När Cassandra 

redogjort för sina tankar ”godkänner” Carin svaret genom att uttrycka ett ”mm” innan 

hon snabbt introducerar nästa uppgift. När Cassandra lyckas lösa den ”lurigare” 

uppgiften efter att ha funderat en stund får hon positiv feedback då Carin förstärker det 

Cassandra sagt med ett ”ja just det”. Det som skiljer detta fall från de andra två är att 

trots det faktum att Carin ger positiv feedback får den inte lika stor makt över hur 

samtalet styrs. Möjligtvis beror det på mammans sätt att hålla inne med den negativa 

feedbacken. När Carin hör på Cassandras resonemang att hon tänker i fel banor griper 

hon inte in med en gång utan hon låter Cassandra själv komma på rätt svar. Därför är 

dottern den som till stora delar kontrollerar kunskapen genom att på egen hand resonera 

och tänka högt kring uppgiftens innehåll. Det är detta resonerande som med Carins hjälp 

styr samtalet framåt. 

 

Det kan verka underligt att kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn är 

uppbyggd på samma sätt som kommunikationen mellan lärare och elev, då det är helt 

andra förutsättningar för kommunikationen i hemmet än i klassrummet. Läraren har i 

samtalet med sina elever en auktoritär roll som innehar särskilda kommunikativa 

rättigheter i förhållande till eleverna. Det är exempelvis bara läraren som får fördela 

ordet mellan de andra deltagarna och själv ta ordet utan att be om lov (Fejes & 

Thornberg, 2009).  I det vardagliga samtalet är deltagarrollerna vanligtvis mer flytande. 

Samtidigt kan det sätt som läraren kommunicerar kring ett matematiskt innehåll vara 

den enda erfarenhet som vårdnadshavarna och barnen har av detta. Det krävs dels 

förhållandevis djupa kunskaper i matematik och dels välutvecklade kunskaper i att sätta 

ord på det man kan för att ha möjlighet att föra vardagliga samtal om matematiska 

uppgifter eller innehåll. Saknar man dessa förutsättningar kan det vara lätt falla in i de 

mönster man tidigare stött på i skolan. Enligt Vygotskij (2001) bör språket ses som ett 

verktyg för att utvecklas i samspel med andra. Därför måste den lärande först behärska 

det matematiska språket för att tillgodogöra sig nya kunskaper, åtminstone på en 

djupare nivå.  Språkets struktur vid läxläsningen hänger dessutom mycket ihop med 

vilken roll vårdnadshavaren identifierar sig med i samtalet med sitt barn; lärarrollen 

eller föräldrarollen. 

 
6.2.2 Rollfördelningen i samtalet 
Barnet tar initiativ att börja läxläsningen antingen genom att demonstrativt vänta ut den 

vuxne eller genom att aktivt be om hjälp. Eftersom jag hade bokat in en tid med 

respektive familj för att studera dem i en läxläsningssituation var barnen inställda på att 

det var just läxläsning som skulle ske i de aktuella situationerna. Kanske kan detta ha 

påverkat dem att vilja få igång läxläsningen. Å andra sidan gällde samma 

förutsättningar för de vuxna. Så vem som tog initiativet att påbörja läxläsningen 

behöver inte ha att göra med att jag var där och studerade. När läxläsningen väl är igång 

tar vårdnadshavaren, som nämnts tidigare, på sig en roll som samtalsledare och styr i 

olika grad samtalet framåt mot målet; att lösa uppgiften. 

 

De förtjänster med läxor som vanligtvis nämns i forskningen är att de anses öka elevens 

engagemang och ansvar för skolarbetet. Läxläsningen anses även ”främja samvaron 

mellan förälder och barn” (Granström, 2007, sid.82). Samtidigt betonar läxforskare 

såsom Cooper (2001) och Leo (2004) att föräldrainblandning i läxläsningen är ett hinder 

eftersom vårdnadshavares kunskap ofta är bristfällig, eller för att den har andra 
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strategier än skolan för att lösa en viss typ av uppgifter. Forsberg (2009) påpekar 

dessutom att läxläsningen är den dagliga syssla som orsakar mest konflikter mellan 

föräldrar och barn. Den främsta anledningen till dessa konflikter är enligt författaren att 

föräldern inte vet vilken roll den ska ta under läxläsningen. Samtidigt som de känner 

pressen från skolan att vara engagerade föräldrar, vet de om att de inte ska vara så 

engagerade att de gör läxan åt sina barn. I empirin verkar detta vara en svår balansgång 

då de vuxna verkar sakna strategier för hur de kan vägleda sina barn i rätt riktning mot 

en lösning utan att avslöja svaret. För att kunna vara en god vägledare skulle 

vårdnadshavarna behöva kunskap i hur deras barn tänker kring olika matematiska 

problem och vilka de vanligaste missuppfattningarna inom olika områden är. Även om 

en del skolor erbjuder föräldrasamtal som inriktar sig på just dessa frågor kan man fråga 

sig vad som är vårdnadshavarens ansvar som förälder. Enligt Cooper (2001) bör läxorna 

utformas på ett sådant sätt att de inte kräver någon föräldrainverkan alls.  Brofenbrenner 

(1979) poängterar att människan har olika roller i olika sammanhang. Dessa roller för 

med sig olika uppgifter och olika krav på handlande som är accepterat i de specifika 

situationerna. Det kan alltså i praktiken innebära att den enskilde vårdnadshavaren har 

två olika roller när den hjälper sitt barn med läxorna; både rollen som förälder och 

rollen som lärare.  Det är svårt att uttala sig om huruvida vårdnadshavarna verkligen 

kände av en rollkonflikt under läxläsningstillfällena. Däremot kan man genom att 

studera excerpten utläsa att de växlar från en lärarroll till en föräldraroll då de hänvisar 

till hur läraren gör i skolan för att lösa liknande uppgifter. 

 

Empirin visar både likheter och skillnader i hur vårdnadshavarens roll vid läxläsningen 

är utformad. De likheter som tydliggörs handlar om att den vuxne mer eller mindre tar 

på sig en lärarroll.  En tydlig skillnad ligger dock i hur vårdnadshavarna hanterar denna 

roll. Barnets roll och position i samtalet påverkas i sin tur av den vuxnes ledarroll. Det 

finns även en skillnad i huruvida vårdnadshavarna ger uttryck för att läxläsningen är 

barnets enskilda aktivitet eller ett gemensamt projekt som involverar både barn och 

vårdnadshavare. Detta illusteras i excerpten genom att de vuxna använder ”du” eller 

”vi” om de aktiviteter som sker för att nå en lösning av läxuppgifterna. Detta blir 

särskilt tydligt då barnet stöter på problem med läxuppgifterna. Vissa delar i följande 

resonemang går inte att bevisa empiriskt utifrån excerpten, utan kan ses som ett försök 

till att tolka och förklara varför deltagarna säger det de gör i läxläsningstillfällena. 

 

I exempel 8 framkommer det av konversationen att Anna har en tydligt styrande roll i 

samtalet, samtidigt som hon tagit på sig/fått rollen som kontrollräknare och avslöjar när 

sonen Anton har ”skrivit fel”. Hon tar inte reda på varför han skrivit fel utan verkar se 

felet som ett rent slarvfel mer än som en brist på förståelse. Anna verkar förutsätta att 

skolan har gett Anton rätt kunskaper för att lösa läxuppgifterna. Hon ber inte heller att 

Anton ska utveckla sina tankar för att visa sin förståelse för vald lösningsstrategi utan 

visar ett större intresse för var de olika minus och plustecknen ska användas (15, 16, 

29). Hennes yttranden tyder på att hon vill ”sparka igång” sin son som tagit en passiv 

roll i samtalet.  Det illustreras då hon ger uttryck för att sonen inte läst uppgiften alls 

eller tillräckligt väl då han inte förstår vad uppgiften frågar efter eller hur den ska lösas 

(31).  Cooper, Lindsay och Nye (2000) beskriver problemet när föräldern gör läxorna åt 

sina barn som en direkt negativ föräldrainblandning. Detta problem är vanligast då 

eleverna går i de lägre klasserna eftersom barnen då ges mindre bestämmanderätt över 

och ansvar för läxläsningen. Samtidigt som det till stora delar kan tyckas vara Anna 
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själv som gör läxan använder hon hela tiden ordet ”du”, exempelvis ”Vad är det du ska 

lägga ihop?”, ”ja gör det då så får du reda på vad de kostade tillsammans!” Av dessa 

uttalanden är det inget som tyder på att läxläsningen är ett gemensamt projekt mellan 

vårdnadshavare och barn. 

 
Även Bosse verkar räkna med att Benjamin har fått tillräckliga kunskaper i skolan och 

därför redan är införstådd med hur begreppen ”växling” och ”låna från nästa position” 

används då han uttrycker att de helt enkelt glömt att stryka tvåan i tiotalspositionen (56). 

I exempel 9 får Bosses ledarroll något annorlunda karaktär än Annas, då han visar 

intresse för att ta reda på varför sonen tror att man ska stryka en siffra som man tidigare 

lånat från. Sonens roll är något trevande under samtalet. Kanske är det därför som Bosse 

använder ordet ”vi” när de ska lösa uppgifterna, för att ge en känsla av att de 

tillsammans kan klara av att göra läxan. I Carins fall har rollen som vägledare blivit än 

mer tydlig. Detta illustreras i exempel 10.  Hon fokuserar här på att ställa en typ av 

frågor som tar reda på och låter Cassandra sätta ord på sina kunskaper, exempelvis ”Vad 

menar du nu?”, ”Vad frågar de efter?” och ”Förstår du varför det blir…?”. Som vi ser 

säger Carin precis som Anna ”du”. Den stora skillnaden är att det i Carins fall verkligen 

betyder att Cassandra har ansvaret för att arbetet och samtalet ska flyta på. Alltså får 

ordet ”du” olika betydelser i fall A och C. Carin använder sig genom hela 

konversationen av dessa vägledande frågor för att ta reda på dotterns tankar och 

förståelse kring uppgifternas innehåll och lösningsstrategier. Det leder i sin tur till att 

Cassandra får en aktiv roll i samtalet eftersom hon kontinuerligt uttrycker vad hon 

tänker. Det synliggörs då hon läser uppgiften högt och sedan reflekterar kring det hon 

läst för att kunna lösa uppgiften. 

 

Barnets roll i samtalet kan ha att göra med vilken roll vårdnadshavaren tar, men det kan 

även vara tvärtom. Det är oklart vilken roll som utlöser den andra partens sätt att 

kommunicera och agera. I fall A är mamma Anna väldigt styrande och sonen Anton är 

passiv. Är det så att mamman blir styrande för att barnet är så passivt då hon bara vill att 

han ska komma igenom läxläsningspasset?  Eller är det så att sonens passiva inställning 

beror på att han vet att det inte är någon idé att anstränga sig, då mamman i stort sett gör 

läxan åt honom? Att de båda parternas roller i samtalet påverkar varandra kan vi se, men 

de påverkar även samtalets struktur och den typ av lärande som sker. 

 

6.2.3 Läxläsning som lärandetillfälle 
Både scaffolding och den närliggande zonen fokuserar på barnets aktiva roll i samspelet 

med den vuxne. De tre barnen Anton, Benjamin och Cassandra är, som nämnts tidigare, 

i olika grad aktiva under sina läxläsningssituationer. Denna grad av aktivitet påverkar i 

sin tur vilken typ av lärande som sker. Lärande kan definieras på många olika sätt. Det 

jag med lärande menar i denna studie är när barnet fått ny kunskap som gör att det kan 

lösa en typ av uppgifter inom ämnet matematik som det tidigare inte kunde. Denna 

definition hänger alltså i studien intimt ihop med den närliggande zonen. Cooper (2001) 

anser att läxors främsta syfte bör vara att leda till lärande men att de tyvärr ofta används 

som en skoltradition utan syfte och mål. Tidigare forskning visar dock att läxläsning 

inte leder till lärande. Dessa studier har då ofta antagit ett psykologiskt perspektiv, då de 

exempelvis undersökt konsekvenser av läxor i relation till stress, motivation och 

ansvarskänsla för de egna studierna. Då jag har valt en annan metod är det intressant att 

uppmärksamma att resultatet av min studie visar något annat. I dagens samhälle är det 
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viktigt att kunna resonera, argumentera, reflektera och kommunicera kring olika 

ämnesinnehåll. Hela Läroplanen Lgr11 präglas av ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande där språket ses som ett verktyg för lärande i samspel med andra. Eftersom läxor 

fortfarande används som en del i undervisningen bör även läxläsningssituationerna ses 

som lärandetillfällen för att utveckla dessa högt värdesatta förmågor i samspelet med en 

vårdnadshavare. Denna syn på läxläsningen ställer dock stora krav på vårdnadshavarnas 

insatser. Empirin visar att vårdnadshavarna inte använder sig av rätt begrepp och termer 

för att förklara matematiska problem, men det leder ändå till att barnen efteråt kan lösa 

liknande uppgifter på egen hand. Resultatet visar att samtliga av barnen når nästa 

närliggande kunskapsnivå med hjälp av scaffolding såtillvida att barnet rent tekniskt kan 

lösa liknande uppgifter efter det att vårdnadshavaren gett sitt stöd. Den vuxne initierar 

och styr samtalet i olika grad i de olika fallen så att samtalet kommer att handla om 

olika lösningsstrategier, vilket kan ses som målet för läxläsningssituationen.   För att 

avgöra om ett lärande ägt rum har jag tittat på om barnet på egen hand har kunnat lösa 

uppgifter som det tidigare behövde hjälp med av sin vårdnadshavare. De olika typerna 

av lärande som sker i de tre läxläsningssituationerna kan sammanfattas i fall A i hur 

man praktiskt gör när man löser liknande uppgifter av ett visst slag; alltså en mekanisk 

lösning av uppgifter. Eftersom Annas och Antons rollfördelning under läxläsningen 

leder till att Anton ”slipper” reflektera över de fel han gjort och tänka ut nya strategier 

för att lösa uppgifterna, vilket kan leda till att han lär sig att rent mekaniskt kunna lösa 

liknande typer av uppgifter, men Anton får även tillfällen att motivera sina svar och 

förklara hur han tänker.  I fall B kan även Benjamins kunskap beskrivas som ett sätt att 

kunna förklara det man gör.  I Bosses och Benjamins fall leder rollfördelningen till att 

Benjamin ställs inför frågor som kräver att han redovisar hur man ”ska” tänka. I fall C 

får Cassandra en kunskap i att motivera hur hon kommer fram till ett visst svar. I 

Cassandras fall leder Carins frågor till att dottern uppmuntras att vara aktiv på det sätt 

att hon hela tiden måste resonera och reflektera kring varför hon tänker som hon gör. 

Enligt Vygotskij (2001) ska barnets erfarenheter få möta vetenskapliga begrepp för att 

de ska kunna sätta ord på det de lärt sig. Dessa vetenskapliga begrepp kan barnet bara 

lära sig om personer i dess närhet använder dessa då de resonerar, förklarar och löser 

problem. Eftersom vårdnadshavarna inte använder vedertagna matematiska termer och 

begrepp i samtalen kring läxornas olika innehåll blir det därför svårt även för barnen att 

använda rätt begrepp för att sätta ord på vad de förstår och inte förstår. Detta försvårar 

kommunikationen mellan deltagarna.  De kunskaper som utvecklas under 

läxläsningstillfällena är inte av djupare karaktär så tillvida att barnen utvecklar en 

förståelse för olika matematiska områden.  De kunskaper som inhämtas är istället främst 

tekniska. De når nästa kunskapsnivå genom att lära sig hur man ska göra rent mekaniskt 

för att ta sig till målet; att ta sig igenom läxläsningen och ha löst uppgifterna. En annan 

likhet är att den vuxne förutsätter att barnet har de kunskaper som krävs för att på egen 

hand lösa uppgifterna. Det är alltså underförstått att vårdnadshavarna förväntar sig att 

det är skolan som har ansvar för att barnen lär sig det de ska. Detta kan vara en 

förklaring då Anna förutsätter att Anton inte läst uppgiften tillräckligt väl då han helt 

enkelt inte förstår vad han ska göra, eller att Benjamin inte tittat på uppgiften tillräckligt 

mycket för att förstå vad han ska göra för att lösa den. Det visar sig även då 

vårdnadshavarna refererar till barnens lärare för att ta reda på hur denne har gjort vid 

lösning av liknande uppgifter. Utifrån detta resonemang ger vårdnadshavarna uttryck 

för att det är skolan som har den slutgiltiga kontrollen över kunskapen. 
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6.2.4 Sammanfattning och slutsatser av resultatdiskussionen 
Syftet med studien var att analysera kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn 

i situationer då läxläsning inom matematik sker i hemmet. De forskningsfrågor jag sökte 

svar på var: Vilket innehåll har kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn i 

läxläsningssituationen? Vilken roll har barnet i kommunikationen med 

vårdnadshavaren i läxläsningssituationen? Vilken roll har vårdnadshavaren i 

kommunikationen med barnet i läxläsningssituationen? samt Hur ser relationen mellan 

kommunikationen i läxläsningssituationen och lärande ut? 

 

Jag anser att studien har gett en bild av hur kommunikationen och samspelet mellan de 

båda parterna kan se ut i läxläsningssituationer. Resultatet hade säkerligen sett 

annorlunda ut om urvalet varit ett annat, exempelvis om barnens varit i en annan ålder. 

Utifrån deras ålder förändras läxornas innehåll och därmed även kommunikationens 

innehåll. Rollfördelningen hade säkerligen även sett annorlunda ut då vårdnadshavares 

grad av inblandning varierar utifrån barnets förutsättningar att ta ansvar för sitt eget 

skolarbete. Dessutom förändras vårdnadshavares kunskapsnivå i relation till barnets 

beroende på barnets ålder.  

 

Resultatdiskussionen kan sammanfattas i följande punkter. 

 

 Vårdnadshavaren faller i olika grad in i lärarens samtalsroll såtillvida att den ger 

positiv eller negativ feedback för att få barnet att komma till målet; att ta sig 

igenom läxläsningen och ha löst uppgifterna. Vårdnadshavarens roll förändras 

dock när de hänvisar till skolan. Här intar de en tydligare föräldraroll. 

 

 Den vuxne saknar strategier för att vägleda barnet utan att avslöja svaret. 

 

 

 Vårdnadshavaren ger uttryck för att kontrollera kunskapen i 

läxläsningssituationen genom att sanktionera en viss typ av svar, medan skolan 

har kontroll över den slutgiltiga kunskapen om hur man ”ska” lösa en viss typ av 

matematikuppgifter. 

 

 Kommunikationen i läxläsningssituationerna leder till olika typer av lärande i de 

tre fallen; hur man rent mekaniskt löser en viss typ av uppgifter, lärande i att 

förklara de olika stegen i en uträkning och lärande i att motivera sitt svar. Den 

typ av lärande som sker i läxläsningssituationen beror i viss mån på barnets grad 

av aktivitet. 

 

 

6.2.5 Slutord 
Kunskapen som framkommer av studien är tänkt att ge lärare mer kunskap om 

läxläsningssituationer i hemmen. Denna kunskap kan i sin tur påverka lärares beslut 

kring läxors innehåll, omfattning, utformning och synen på föräldrars ansvar och 

deltagande vid läxläsning inom matematik. 
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Studien kan ligga som utgångspunkt för vidare forskning om huruvida det lärande som 

sker vid läxläsningen är bestående eller beroende av situationen då den vuxne sitter med 

och gör läxan. Detta skulle kunna undersökas med hjälp av en fallstudie där barnet 

återkommande både intervjuas och observeras under en längre tid. Studien kan även 

fungera som en utgångspunkt för vidare samtalsforskning inom skolans verksamhet. 

Exempelvis skulle det vara av vikt att undersöka samtalen ur en ännu mer kvalitativ 

aspekt. Genom att till exempel göra en diskursanalys av hur pauser används i samtal för 

att beskriva rollfördelningen som uttryck för dominans och underlägsenhet mellan lärare 

och elever eller vårdnadshavare och lärare. Det är även av vikt att få en kunskap kring 

hur kommunikationen kring olika ämnesinnehåll ser ut, då denna ska ta en stor del i 

elevernas skolvardag och ligga till grund för många omdömesskrivningar och 

betygssättningar för lärare i dagens skola. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 – Missivbrev 

 
Hej 

Jag, Katarina Gustafsson, är lärarstudent i ditt barns klass. Jag läser som ni vet min 

examenstermin vid Högskolan i Skövde med inriktning mot F-6.  Den här terminen ska jag 

göra mitt examensarbete. Syftet med den studie jag ska göra är att uppmärksamma 

kommunikationen mellan vårdnadshavare och barn vid läsning av matematikläxor.  Det jag 

främst kommer att fokusera på är vad man pratar om och vilka roller de olika deltagarna får 

i samtalet. Jag ska även försöka undersöka om lärande sker i dessa situationer. 

Undersökningen kommer att gå till så att jag vid ett tillfälle närvarar i hemmet då läxläsning 

av matematikläxor sker. Jag kommer att observera samtalet samtidigt som jag kommer att 

göra en ljudupptagning av samtalet.  

 

Jag vore tacksam om ni som föräldrar och barn i årskurs tre ville ta er tid att medverka i min 

undersökning. Resultatet av undersökningen kommer att finnas tillgängligt i examensarbetet 

som i sin tur kommer att publiceras i eninternationellt sökbar databas, DiVA. Medverkan i 

undersökningen är frivillig och går att avbrytas närsomhelst. Jag garanterar anonymitet.  

 

Hör gärna av er till mig för mer information om deltagande eller annat som rör studien 

Jag finns tillgänglig på telefonnr. 070-XXXXXXX eller mailadress XXXX@hotmail.com 

 

Lämna in talongen till Katarina snarast om du vill medverka! 

Tack på förhand! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares namn______________________________________ 

 

Barnets namn_______________________________________________ 

 

 

Dagar och tider som är lämpliga för besök i hemmet 

____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

 

 

mailto:XXXX@hotmail.com


 

 

 

Bilaga 2 – Transkriptioner 

 
Excerpt 1 

Anna och Anton 

 ((V sitter vid matbordet och B sätter sig med sin mattebok och 

skrivmaterial)) 

 

1 V:  Okej, då ska vi se var du är nånstans. 

2  B:   Typ efter där klockan är. 

3  V:   Men du får visa Anton. 

4  B:   ((bläddrar)) Här ((pekar i boken)) 

5 V: (2.0) Aha, subtraktion med talsorter [för sig! 

6 B:        [Ja, jag 

fattar inte för på andra sidan ska man ställa upp och det 

får man inte på den sidan… 

7 V. Okej. (3.0) Men hur har du gjort innan? 

8   ((V läser uppgiften tyst för sig själv)) 

9  B:  (6.0) Man tar typ alla hundralappar först, sen 

tior och sen enkronor. 

10  V:  (2.0) Okej, men då förstår jag .((ler)) 

11  B:  Mm ((ler)) 

12  V:  På 75a? 

13  B:  Mm 

14  ((V läser tyst, sedan högt)) ”Sigvard ska köpa 

två presenter i en leksaksaffär. Han bestämmer 

sig för en sparkcykel som kostar 199 kr och en 

docka för 225 kr. Hur mycket har han kvar av sin 

500-lapp när han har köpt de två presenterna?” 

Mm…. Hur gör man nu då Anton? 

15  B:  MINUS! 

16  V:  JA, br:a Anton! 

17    ((B skriver)) 



 

 

18  V:   (10.0) Får jag se vad du har skrivit nu då? 

19  B:   ”225 minus 199” (2.0) Men det är svårt för nu 

måste man typ växla… 

20  V:  (0.5) MEN VÄNTA LITE NU… nu har du skrivit fel 

här. 

21  B:   N:ej…vad då? 

22  V:  Hur mycket pengar hade han från början? Han (2.0) 

Sigvard. 

23  B:  ((Tänker)) Men då måste man ju lägga ihop 

istället(2.0) PLUS? 

24  V:  Vad är det du ska lägga ihop? 

25 B:  (3.0) Presenterna! 

26  V:  Ja gör det då, då får du ju reda på vad de 

kostade tillsammans. 

27  ((B suddar ut subtraktionen och sätter ett 

plustecken istället och räknar på  nytt))  

28 B:  Fyrahundratjugofyra blir det! 

29 V Ja, BRA! Men var kommer minuset in då?  

30 B:  (2.0) VA? 

31 V:  Jo, du måste ju läsa Anton… Han hade ju 500 

kronor från början. 

32 B:  Aaa just det (3.0 Men då tar man väl femhundra 

minus fyrahundratjugofyra. (3.0) ELLER? 

33  V:  Ja, jättebra! 

34    ((Beräknar))  

35 B: Sjuttiosex blir det [då! 

36 V:              [Ja, det stämmer. Ska du skriva att 

han har 76 kronor kvar då i svaret med? 

37  B:  MAN MÅSTE INTE DET! Det räcker med bara svaret. 

38  V:  Okej. (3.0) Men hur har du gjort innan? 

39  B:  ¤Lite olika¤… 

 

 



 

 

Excerpt 2 

Bosse och Benjamin 

   1  ((Benjamin läser en uppgift i sin mattebok)) 

2 B: ¤Jag hatar matte¤ 

3 V: Funkar det inte? 

4 B: N:EJ! Jag vill byta hjärna! Birk är ända här 

borta ((pekar på ett tal i boken några sidor längre fram)) 

5 B:  Då måste hjälpa mig nu, jag fattar INGEN[TING! 

6 V:           [Vänta 

7  ((V går bort till Benjamins säng och lägger 

mobilen där)) 

8 V Då ska vi se.  

9  ((B suckar)) 

10  B:  Jag ska räkna ut det här ((pekar på uppgiften i 

sin mattebok)) 

11 V:  Happ. ((läser i boken)) 

12 B:  Det är upp[ställning.  

13 V:            [”Hundratjugoåtta minus åttionio.” 

14 B: Jag har glömt bort hur Bodil gjo:rde! 

15 V: Men hon har gått igenom hur ni ska göra eller? 

16 B:  Ja. I måndags. (3.0) ¤Men jag är så trö:g [i 

matte.¤ 

17 V:    [Det tror jag 

inte! 

18  ((suckar)) 

19 V: Men vi hjälps åt här nu.  

20  ((V klappar Benjamin på ryggen)) 

21 V: ¤Vad är det du inte förstår?¤ 

22 B:  (4.0) ¤Uppställningen.¤ 

23 V:  (2.0) Okej, men kommer du ihåg hur man börjar 

räkna? 



 

 

24 B: [N:ej! 

25 V: [Men börja med att ställa upp talet, så räknar vi 

tillsammans sen. 

26  ((B skriver upp talen i en uppställning)) 

27 B: Man börjar med dom! 

28  ((B drar med pennan runt entalen 8 och 9)) 

29 V:  Mm, åtta minus nio. (3.0) Hur [gör man då? 

30 B:            [DET GÅR JU INTE! 

31 V:  Nej, det gör det inte! Men vad får man göra då? 

(3.0)  Så att det går ändå? 

32 B: (4.0) ¤Vet inte¤ Jag kommer inte ihåg. 

33 V: Jo, men man lägger till en tia till åttan där. 

34  ((V pekar ovanför kolumnen med ental)) 

35  ((B skriver ”10” ovanför entalen)) 

36 V: (4.0) Så vad blev det nu då? 

37 B: (2.0) ¤Jag vet inte¤ ((suckar)) 

38 V:  Men titta på talet Benjamin! Vad blir det ihop? 

39  ((V drar fingret runt ”10” och åttan)) 

40  ((B räknar på fingrarna från tio till arton)) 

41 B: ARTON! 

42 V: Ja, nu har vi ju arton där istället! Då kan du ju 

ta arton [minus 

43 B:       [NIO! 

44 V:  Ja, arton minus nio. 

45  ((B räknar på fingrarna från arton till nio)) 

46 B:  Det blir nio! 

47  ((B skriver ”9” i entalskolumnen)) 

48 V:  Okej, här då? ((Pekar på ”2-8”)) 

49 B: ”Två minus åtta?” (3.0) Lägger man till en tia 

här också då? 



 

 

50 V: Ja, precis! Två minus åtta går ju inte så då får 

man lägga till en tia till tvåan. 

51 B: Tolv minus åtta då? ((ler)) 

52 V:  Mm precis! (2.0) Vad blir det då? 

53  ((B räknar på fingrarna)) 

54 V: NEJ, VÄNTA LITE HÄR NU! 

55 B: Okej. ((Slutar räkna)) 

56 V: Vi måste ju stryka tvåan. (2.0) Det glömde vi ju! 

57  ((B börjar sudda ut tvåan)) 

58 V: Nej, alltså inte så! Låt den vara kvar och dra 

ett streck över den, så det syns att vi har lånat från den. 

59 B:  (3.0) ¤Okej.¤ 

60 V: Och när man har strukit över en siffra betyder 

det att den siffran blir en mindre kvar. 

70 B:  (3.0) Ett? 

71 V: Ja, det blir ett kvar. (2.0) Men nu var det ju så 

att vi lade till tian där med. 

72  ((V pekar på tian ovanför den överstrukna tvåan)) 

73 B: Elva då. 

74 V: (2.0) Ja. Minus [vad? 

75 B:       [ÅTTA! 

76 V: Japp! 

77  ((B räknar på fingrarna från åtta till elva)) 

78 B: ¤Tre¤ ((skriver ned svaret)) 

79 V: (4.0) Och vad händer med ettan då som är kvar? 

80 B: (3.0) Försvinner den? 

81 V: Ja, men varför? 

82 B: (3.0) För man stryker den och då blir det inget 

kvar. 

83 V:  Och inget är ju samma som noll. 

84  ((B leker med sitt suddgummi)) 



 

 

85 V: Eller hur? (3.0) [Benjamin? 

86 B:        [JA, jag vet! 

88 V: Men då vet du då att när det inte går att ta 

minus måste man sätta till en tia och då måste man stryka 

siffran framför. 

89 B: [¤Ja¤. 

90 V: [Ska du försöka själv nu då på nästa? 

((Benjamin räknar några uppgifter på egen hand och Bosse fortsätter 

att försöka få igång sin mobil)) 

 

Excerpt 3 

Carin och Cassandra 

1 V: Okej, när är det dags för proven nu då? Var [det 

på tisdag? 

2 B:               [På 

onsdag är första. 

Men då är det svenska. Matten är på torsdag. 

3 V: Okej ((ler)) 

4 B: ¤Men Christina säger att ingen behöver 

gå om 2.0) Om man har alla fel.¤ 

5 V: Nej, DET ÄR KLART att man inte ska göra. (3.0) Är 

det nån som har sagt det? 

6 B:  Men Carl i fyran sa till Cissi att det var nån 

som hade gjort det i hans klass. 

7 V: Men det är inte så! 

8 B: Ne:j Christina lovade det! 

9 V:  Vad BRA! Men vad bra att i får öva lite innan 

proven! 

10  ((Klappar på papperet med övningar)) 

11 B:  [¤Mm¤ 

12 V: [För det skadar ju inte att få så bra som 

möjligt. 

13 B: Hon sa att det här alltid är med. 



 

 

14  ((B pekar på stapeldiagrammet)) 

15 V: Okej, men ska vi köra då? (2.0) Vill du börja 

själv? 

16 B: Ja, jag säger till när jag vill ha hjälp. 

17  ((B läser uppgiften tyst för sig själv)) 

18 B: Man ska hitta hur många som gillar blå. 

19 V: (3.0) Oke:j 

20 B: Det är sju. 

21 V: Hur vet du det då? 

22 B: Det är kanten där ((pekar på stapelns ”tak” och 

drar fingret ut till axeln som beskriver antalet)) 

23 V: Mm, okej. Nästa då? Den är lite lurigare. 

24 B: ”Hur många i Majas klass tycker om rosa eller 

röd?” 

25  ((Tänker)) 

26 B: Rosa är ju fem och röd är ju[tre. 

27 V:         [Mm 

28 B: NEJ, FY:RA! 

29 V: Ja, just det. 

30 B: Men det går ju inte. (3.0) Det är ju olika! 

31 V:  Vad menar du nu? (2.0) Vad [då olika? 

32 B:      [Fyra och fem är olika. 

33 V:  (4.0) Men hur har ni gjort innan då? Hur gör ni i 

skolan? 

34 B: Vi har inte gjort någon sådan innan. 

35  ((V läser uppgiften)) 

36 V: Men vad frågar de efter? 

37 B: ¤Hur många som gillar röd och rosa¤. 

38 V:  Ne:j, det är inte det. (2.0) Hur många som gillar 

röd eller rosa är det. 

39  ((Tänker)) 



 

 

40 V: Alla som gillar röd behöver ju inte gilla rosa 

också! 

41 B: (3.0) Jah:a okej JAG FATTAR ((ler)) Det blir nio. 

42 V:  ((ler)) Mm, jag sa ju att den var lite klurig.  

43  ((B skriver svaret på papperet)) 

44 V: Men förstår du varför det blir nio? 

45 B:  Ja jag fattar.  (4.0) Man lägger ihop alla dem 

som gillar antingen rosa eller röd. 

46 V: Heh heh jättebra. 

 


