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Sammanfattning 

Läxor är något som tar upp mycket av både barns och föräldrars fritid. Varje vecka får 

majoriteten av eleverna i grundskolan en eller flera uppgifter i skolan som ska göras utanför 

skoltid. I och med detta läggs ett stort pedagogiskt ansvar över på föräldrarna, som nu 

förväntas hjälpa och stödja sitt barn. Men tas föräldrarnas tid och engagemang för givet av 

skolan? 

Syftet med denna kvalitativa intervjustudie är att undersöka hur föräldrar förhåller sig till 

läxor. Det finns mycket forskning om läxor, främst om vilka effekter de ger i form av 

provresultat och betyg. Däremot finns inte så mycket forskning kring de inblandade parternas 

inställningar till läxor. En studie undersöker hur elever förhåller sig till läxor. En studie 

undersöker hur mycket tid föräldrar uppskattar att läxorna tar varje vecka. En studie 

ifrågasätter läxans vara eller icke-vara, baserat på intervjuer med elever, lärare och föräldrar. 

Vi har i vår studie intervjuat sju föräldrar för att undersöka hur de förhåller sig till läxor. 

Resultatet blev tre skilda förhållningssätt; stödjande, kontrollerande och överlämnande. 

Föräldrar med ett stödjande förhållningssätt välkomnar läxan och försöker skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för sina barns lärande. Föräldrar med ett kontrollerande 

förhållningssätt välkomnar läxan och använder den för att kontrollera och övervaka skolan. 

Föräldrar med ett överlämnande förhållningssätt ser helst att skolarbetet sköts i skolan och vill 

inte att skolan ska inkräkta på deras och barnens fritid. Vi diskuterar sedan dessa 

förhållningssätt utifrån ett antal teman, så som läxhjälp och kommunikation och konflikter, 

där vi jämför förhållningssätten med varandra och även ställer dem mot tidigare forskning och 

diskuterar hur föräldrars förhållningssätt påverkar relationen mellan hem och skola och 

relationen mellan barn och föräldrar.  
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1. Inledning 

Läxor har under lång tid varit ett omdebatterat ämne bland såväl föräldrar som forskare och 

beslutsfattare. Brian P. Gill och Steven L. Schlossman (2003, 2004)
1
 visar att i perioder har 

läxor setts som en börda och ansetts vara direkt skadlig för eleverna. Under 60- och 70-talet, i 

USA, ansågs det att läxorna stal så mycket av elevens fritid att de utgjorde ett hinder för 

dennes sociala samvaro och utveckling (Gill & Schlossman 2004). Under vissa perioder har 

läxor till och med jämställts med barnarbete (Gill & Schlossman 2004, Hellsten 2000). Under 

andra perioder har istället en effektiv läxläsning associerats med utmärkta resultat, vilket 

skulle leda till ökad tillväxt och vända en nedåtgående trend (Gill & Schlossman 2003,2004). 

Ett exempel på detta, från Sverige, finner vi under 1990-talet, då Sverige genomgick sin 

djupaste ekonomiska kris sedan mellankrigstiden. 1993 kom den s.k. Lindbeckkommissionen 

med ett betänkande kallat Nya villkor för ekonomi och politik, där man deklarerade att den 

svenska utbildningsmodellen var dyr och ineffektiv. Sverige låg i topp gällande hur mycket vi 

spenderade på utbildning, men resultaten var relativt mediokra (Dahlstedt 2007). Som en 

lösning på detta förespråkades ökade krav på elevers hemarbete i syfte att öka Sveriges 

ekonomiska tillväxt (Österlind 2001). 

Dessa skiftningar i inställningen till läxor kan till viss del även utläsas i skolans 

styrdokument. I Lgr 62 står att det mesta av skolarbetet bör göras under skoltid, och i Lgr 69 

har detta förstärkts till att det mesta av skolarbetet ska göras under skoltid samt att läxor bör 

vara frivilliga.
2
 I Lgr 80 står däremot att läxor utgör en del av skolans arbetssätt. I och med 

Lpo94 försvann läxorna ur läroplanen, vilket kan tolkas som att detta inte längre skulle styras 

centralt. Inte heller i den kommande läroplanen kommer läxor att nämnas (Bergh & Haglund 

2008). Även om detta inte är fokus för vår studie tycker vi det är intressant att notera att 

Lindbeckkommissionen 1993 förordar mer och fler läxor, men att den läroplan som kom året 

efter, Lpo94, nämns inte läxor över huvud taget. Det verkar som att det talas om läxor på 

mycket olika sätt på olika arenor. 

Inför det svenska riksdagsvalet 2006 gick Vänsterpartiet ut med att de ville slopa läxorna och 

skapa en läxfri skola för att utjämna de olika möjligheter till hjälp i hemmet som eleverna har. 

Detta kritiserades från flera håll; Jan Björklund, som då var Folkpartiets skolpolitiska 

                                                 
1
 Två genomgångar av olika inställningar till läxor som förekommit sedan 1800-talets slut i USA. En liknande 

genomgång av svensk historia har inte stått att finna, men Ingrid Westlund (2004) hävdar att de svenska 

”läxvågorna” följer de växlingar som finns i USA, dock med en viss tidsförskjutning. 
2
 Detta stöder vårt antagande att de inställningar till läxor som fanns i USA på 60- och 70-talet även fanns i 

Sverige. 
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talesman kallade förslaget kunskapsfientligt, och Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Preisz
3
 

ansåg att det var en fråga som skulle bestämmas på lokal nivå istället för centralt (Persson 

2006). Vi har inte kunnat finna några senare utspel från något politiskt parti angående läxor, 

vilket tyder på att det är en fråga som för tillfället lämnats. Bland föräldrar är det dock 

fortfarande en fråga som diskuteras. 

Den debatt som vi främst tagit del av kommer från ett föräldraforum på internet, Allt för 

Föräldrar.se.
4
 Vi har två anledningar till att hämta material därifrån. För det första så har 

läxdebatten varit ganska sval på mer konventionella debattarenor som t.ex. DN Debatt. För 

det andra så är de få inlägg i debatten som finns på sådana arenor främst skrivna av 

företrädare för olika politiska partier. I och med att vi vill undersöka föräldrars inställningar 

och förhållningssätt till läxor har dessa debattinlägg inget större värde för oss. Vi är istället 

intresserade av den diskussion som pågår föräldrar emellan. Vi valde ett forum som har en 

relativt hög daglig aktivitet, dvs. det görs dagligen ett stort antal inlägg inom många olika 

ämnen som rör barn och föräldrar. Vi använde sökord som läxa, läxor och läxhjälp för att hitta 

för oss relevanta diskussioner. De två argument som lyfts fram mest, och som vägs mot 

varandra verkar vara dels den press som läggs på familjen i och med läxorna och dels det 

ansvar man har som förälder för sina barns utbildning.  

[J]u mer läxor, desto större ansvar och arbete läggs på oss vuxna. Känns som att man är mer 

pedagog än förälder just nu, faktiskt. /…/  

 

Skolan kommer alltid att ha för [lite] resurser/…/det ansvaret, måste man ta som förälder 

tycker jag     

 (Allt för Föräldrar 2009a) 

  

Ytterligare ett tema som återkommer är att många föräldrar verkar vilja ha mer stöd från 

skolan, de känner att skolan tar mer och mer tid hemma och vet inte riktigt hur de ska göra för 

att hjälpa sina barn (Allt för Föräldrar 2009a, 2009b, Sydsvenskan 2004).  

Detta fick oss att börja fundera över läxhjälp, ett fenomen som verkar bli vanligare och 

vanligare. Under hösten 2009, medans denna uppsats skrevs, dök begreppet läxhjälp upp i 

                                                 
3
 Heter numera Eva-Lis Sirén. 

4
 Vi inser, som vi nämnt innan, att det finns kritik att ställa mot de uppgifter som vi hämtar från ett 

internetbaserat forum. Bland annat så vet vi inte närmare vilka som har skrivit inläggen, vi kan inte säga något 

om deras bakgrund, men det förefaller osannolikt att det skulle vara ett urval som statiskt representerar Sveriges 

befolkning. Av denna anledning kan inte heller dessa inställningar och förhållningssätt på något sätt sägas vara 

representativa för en större grupp. Trots detta anser vi att dessa inlägg ger en bild av läxdebatten, mellan 

föräldrar, så som den ser ut idag. 
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media vid ett flertal tillfällen
5
. En snabb sökning av ”läxhjälp” på google.se ger nära 90’000 

träffar
6
, och på första sidan dyker ett antal företag upp som säljer en sådan tjänst. Även på 

vissa skolor
7
 erbjuds läxhjälp, men det är långt ifrån alla som har den möjligheten. Vad vi 

dock inte kunnat finna är forskning kring läxhjälp. Vi anser det intressant att även undersöka 

föräldrars inställning till läxhjälp och hur detta kan kopplas till olika förhållningssätt. 

Den forskning som bedrivits kring läxor koncentrerar sig i huvudsak på utfallet av 

läxläsningen, med frågor liknande: Påverkar läxläsning en elevs betyg eller resultat på 

standardiserade prov? (ex. Cooper 1989, Kohn 2006). Endast ett fåtal studier undersöker 

förhållningssätt och inställningar till skolan och ännu färre har studerat förhållningsätt och 

inställningar till just läxor. Av dessa har vi endast kunna finna en som åtminstone delvis har 

vänt sig till föräldrar. Ulf Leo (2004) har intervjuat 3 föräldrar som har barn som går i eller 

nyss har lämnat grundskolan. Det finns dock kritik att ställa mot Leos urval, då han endast 

intervjuat elever, föräldrar och lärare som han innan haft goda kontakter med i sitt arbete som 

rektor. 

Läxor fungerar som en bro från skolan in i hemmet, de tar inlärningen från klassrummet in i 

vardagsrummet. I och med det blir även föräldrarna delaktiga i barnets inlärning. Då 

föräldrarna får en så pass viktig roll i skolans arbete anser vi det vara märkligt att det inte 

finns fler och mer omfattande studier kring hur föräldrar förhåller sig till läxor. 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en intervjustudie undersöka några föräldrars 

förhållningssätt till läxor.  

1.2 Disposition 

I andra kapitlets första avsnitt återfinns en kortfattad beskrivning av internationell och svensk 

forskning kring läxor, främst sett ur ett effektperspektiv, då detta perspektiv är vanligast 

förekommande. Det andra avsnittet är en något noggrannare granskning av forskning kring 

inställningar till skolan ur ett föräldraperspektiv. Det tredje avsnittet är en grundligare 

genomgång av forskning som behandlar föräldrars inställningar till läxor, och här behandlar vi 

                                                 
5
 I Nerikes Allehanda skrevs 2009-11-11 en insändare som ifrågasatte lämpligheten i att företag tillåts annonsera 

om läxhjälp på skolorna; på Östnytt sändes 2009-12-08 ett inslag om att läxhjälp är kostnadsfritt för vissa och 

inte för andra. 
6
 2009-12-15 

7
 Se Nilsson (2007), Nordenlöw (2008), Flood (2009). 
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enbart svensk litteratur för att fokusera och föra oss närmare det område där vår egen 

undersökning tagit plats.  

I kapitel tre beskrivs denna undersökning. Vi presenterar och diskuterar vårt val av 

forskningsmetod, vårt urval, hur studien och sedermera analysens genomfördes och till sist 

diskuterar vi de etiska ställningstaganden vi gjort under undersökningen. 

I kapitel fyra presenteras resultatet av vår undersökning, i form av tre förhållningssätt som vi 

har konstruerat utifrån materialet. Dessa förhållningssätt benämner vi det stödjade 

förhållningssättet, det kontrollerande förhållningssättet och det överlämnande 

förhållningssättet. Kapitlet avslutas med en kort sammanfattning av huvuddragen i de olika 

förhållningssätten. 

I kapitel fem diskuterar vi sedan förhållningsätten utifrån ett antal olika teman som vi tidigare 

under uppsatsen berört. Dessa teman är tydlighet, tid och stress, läxhjälp och kommunikation 

och konflikter. Vi belyser även våra förhållningssätt i ljuset av Lars Eriksons (2008) principer 

för samverkan mellan hem och skola och dessutom jämför vi våra förhållningssätt med de 

förhållningssätt hos elever som Eva Österlind (2001) skapat. Vi avlutar med en 

sammanfattning av våra tankar i diskussionen innan vi till sist kritiskt diskuterar våra 

metodologiska val  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel ges en kort översikt över den forskning som bedrivits kring läxor. Det är vår 

uppfattning att den mesta av den forskning som bedrivits kring läxor har fokuserat på läxans 

nytta och vilka effekter läxor kan ge. Vår sökning av litteratur som behandlar inställningar till 

läxor har gett få resultat, lite mer finns skrivet om inställningar till skolan generellt. Kapitlet 

är dock ordnat så att det första avsnittet är en snabb överblick över forskning kring läxor ur ett 

effektivitetsperspektiv, det andra avsnittet är en något noggrannare granskning av forskning 

kring föräldrars inställningar till skolan. Det tredje avsnittet är en grundligare genomgång av 

forskning som behandlar förhållningsätt till läxor. Både internationella och svenska texter 

kommer behandlas men tyngden kommer mer och mer att läggas på svenska studier, då dessa 

ligger närmast vår egen undersökning. Vi börjar dock detta kapitel där det finns mest 

information att hämta; amerikansk forskning om läxor fokuserat på effektivitet. 

2.1 Vilka effekter har läxor? 

Det mesta av den forskning kring läxor som vi funnit fokuserar på vilka positiva och negativa 

effekter läxor kan ge (ex. Booth & Dunn 1996, Cooper
8
 1989, Kralovec & Buell 2000, Kohn 

2004, Buell 2004, Cooper 2007). Positiva effekter kan vara allt från högre betyg och bättre 

provresultat till ökad studievana, ökat ansvarstagande och självdisciplin och ökat 

föräldraengagemang i skolan. De negativa effekterna kan i sin tur vara att föräldrar lägger sig 

i för mycket och lär ut fel, eller till och med hjälper sina barn att fuska i syfte att få högre 

betyg, att eleverna tappar intresset för skolarbete, att de inte får tid till aktiviteter utanför 

skolan och lärare har mindre kontroll över hur läxorna görs vilket kan leda till ökat fusk. 

Dessutom kan läxor öka skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever (Cooper 2007). 

Läxforskningen skulle kunna beskrivas som uppdelad i två läger; de som förordar läxor 

(Cooper 1989, 2007) och de som kritiserar läxor (Kralovec & Buell 2000, Kohn 2004, Buell 

2004). Förenklat kan det beskrivas som att båda grupper inser och erkänner att mycket av den 

forskning som gjorts är motsägelsefull och har stora brister (Cooper 2007, Kralovec & Buell 

2000). Men de som förordar läxan menar att de möjliga positiva effekterna uppväger de 

möjliga negativa, medan de som är kritiska mot läxor menar att det inte finns tillräckliga bevis 

för att läxor ger positiva resultat, och att risken är stor att läxor skadar mer än de hjälper 

(Kralovec & Buell 2000, Kohn 2004, Buell 2004, Cooper 2007). 

                                                 
8
 På den amerikanska arenan är Harris Cooper ett av de största namnen, och i stort sett alla efterföljande texter 

refererar till hans Homework och The Battle over Homework. 
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När vi istället förflyttar oss till den svenska arenan, och studerar den forskning som bedrivits 

kring läxor här, finner vi att det de flesta svenska forskare som haft läxan som sitt 

studieobjekt, i huvudsak har gjort är att försöka finna en definition på vad en ”läxa” är, något 

som inte verkar vara helt oproblematiskt (Westlund 2004). Jan-Olof Hellsten (2000) menar att 

det till en början verkar vara enkelt att definiera vad en läxa är, innan man börjar 

problematisera avgränsningen på ett djupare plan. Han menar att det då inte finns en entydig 

definition på fenomenet läxa, utan att det uppstår motsägelser vid en djupare analys. Ingrid 

Westlund (2004) definierar läxor som ett välkänt fenomen som berör olika typer av miljöer 

och åldrar. Den innefattar ett samspel mellan skolan och hemmet där olika aktörer är 

engagerade på ett eller annat sätt. Westlund (2004) menar också att det inte finns mycket 

svensk forskning kring läxor. Hon hänvisar till Hellsten som är kritisk till den forskning som 

redan finns, både på nationell och på internationell nivå. Hellsten, menar hon, ställer sig 

främst negativ till att själva begreppet ”läxa” inte har problematiserats. Han menar att de 

studier som gjorts har genomförts utan att forskaren har reflekterat om läxan i sig har ett värde 

(Westlund 2004) och att forskare ofta utgår ifrån att läxan skulle vara något positivt (Österlind 

2001). Österlind skriver vidare att den läxforskning som gjorts främst har fokuserat på vilka 

effekter läxan ger i form av hur mycket tid läxor tar, om föräldrars engagemang ger någon 

effekt på elevers prestationer och om elevernas resultat blir bättre genom läxor. 

Lucas Forsberg (2009) menar att en effekt som läxan skapar i hemmet är en konflikt. 

Föräldrar positionerar sig, enligt normen
9
, som engagerade föräldrar som hjälper sina barn 

med skolarbetet. Men när barnen motsätter sig föräldrarnas hjälp och vill arbeta självständigt, 

och på så sätt tvingar föräldrarna att avvika från normen, uppstår en konflikt. Forsberg menar 

att konflikten är ett faktum oavsett om barnet motsätter sig hjälp genom att vägra göra läxan 

eller genom att göra den på egen hand, utan föräldrainflytande. Ett av läxornas övergripande 

syften är att barnen ska lära sig att ta ansvar för sin egen inlärning men när barnen försöker ta 

det ansvaret själva så ses de som oansvariga, just för att de inte delar ansvaret med 

föräldrarna.  

                                                 
9
 Se 2.2.2 Att vara en god förälder 
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2.2 Föräldrars förhållningssätt till skolan 

2.2.1 Föräldrars medverkan i skolan 

I mycket av den forskning kring läxor som vi tagit del av, främst från USA, används 

begreppet parental involvement, vilket kan översättas till föräldramedverkan eller 

föräldraengagemang. Detta är ett relativt svårdefinierat begrepp som innefattar mer än bara 

läxor, det handlar bland annat om att föräldrarna har en aktiv roll i sina barns utbildning, t.ex. 

genom att delta i föräldramöten, hjälpa till att organisera olika aktiviteter och samarbeta med 

skolan för att barnet ska få bästa möjliga utbildningsmöjligheter (Lareau 2000).  

Erikson (2008) menar att relationen mellan hem och skola kan uppfattas på fyra skilda sätt, 

och har utvecklat fyra principer utifrån detta. Partnerskapsprincipen handlar i grunden om att 

minska avståndet mellan hem och skola, medan isärhållandets princip handlar om att 

bibehålla detta avstånd. De övriga två principerna är brukarinflytandeprincipen och 

valfrihetsprincipen. Brukarinflytandeprincipen bygger på en kollektiv deltagardemokratisk 

idé med föräldrar i brukarstyrelser som på så sätt har utökat inflytande över skolan. 

Valfrihetsprincipen har, enligt Erikson, stora likheter med brukarinflytandeprincipen, men 

bygger mer på individuellt föräldrainflytande och bygger på rätten för föräldrar att välja skola 

till sina barn. Alla fyra principerna beskriver olika sätt att se på relationen mellan hem och 

skola. De två principer som är av mest intresse för vårt arbete är dock partnerskapsprincipen 

och isärhållandets princip och vi ska därför beskriva dessa mer ingående. 

Eriksons partnerskapsprincip vilar på samma grund som idén om parental involvement. Det 

ska finnas ett samarbete mellan hem och skola, och föräldrarna ska vara engagerade i sina 

barns skolgång på många olika sätt. Principen grundar sig i en föreställning om att ett väl 

utvecklat förhållande mellan hem och skola i förlängningen kan skapa ett mer jämlikt och 

rättvist samhälle. Tidigare sågs all storts skolarbete, enligt Erikson, som en del av lärarnas 

profession och föräldrarna sågs som amatörer på området. I och med att partnerskapsprincipen 

expanderade på 70- och 80-talet blev föräldrar och lärare mer och mer jämlika och hemmet 

började ses som en outnyttjad resurs för barnens lärande. Föräldrar och lärare ska tillsammans 

arbeta för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevernas lärande (Eriksson 2008). 

I kontrast till detta står isärhållandets princip. Erikson (2008) beskriver partnerskapsprincipen 

som en strävan att minska avståndet, ”closing the gap”, mellan hem och skola. Isärhållandets 

princip handlar istället om ”minding the gap”, att vara uppmärksam på och bibehålla 
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avståndet mellan hem och skola. Detta grundar sig i en föreställning om att hem och skola har 

olika roller och därmed ansvarar för olika delar av barnens uppfostran. Isärhållandets princip 

bygger även den på en tanke om jämlikhet, och även här fokuserar man på att ge eleverna så 

goda förutsättningar som möjligt för inlärning, men menar att föräldramedverkan istället 

skulle resultera i ojämlikhet, och att det är mer jämlikt att alla elever får samma stöd och hjälp 

i skolan (Erikson 2008). 

2.2.2 Att vara en god förälder 

Hur vi tänker och handlar, hur vi förhåller oss till olika saker styrs, enligt Forsberg (2009) av 

normer. En norm är ett antal outtalade regler för hur man ska vara, vad man får och inte får 

göra, i en viss roll. Forsberg
10

 beskriver i sin avhandling Involved Parenthood: Everyday 

Lives of Swedish Middle-Class Families normen av en engagerad förälder och ger som 

exempel mammarollen: 

”a mother who does not assume responsibility for her children/…/is not only difficult to 

understand for most people, but also a shocking example of what constitutes the opposite of 

”normal” and ”good” motherhood” (Forsberg 2009, s 51) 

För att vara en normal och god mor ska man alltså ta väl hand om sina barn. Att följa normen 

är ett sätt att bli accepterad av andra och tillhöra en gemenskap. En norm bygger på en 

underförstådd, outtalad förhandling som äger rum varje dag och på så sätt förändras över tid 

vad som är acceptabelt och inte i den aktuella normen. En norm behöver inte heller följas 

slaviskt, vissa avsteg från den accepteras, men de får inte vara för stora eller för många, då 

ställs man utanför gemenskapen.  

Den norm som Forsberg (2009) fokuserar på är just ”den goda föräldern”. Forsberg menar att 

(medelklass)föräldrar ses, av sig själva och andra, som ytterst ansvariga för sina barn och ser 

föräldraskapet som ett livslångt åtagande. Det mesta i livet kretsar kring dina barn, och du ska 

alltid finnas till hands för dem. Som god förälder ska du spendera väldigt mycket tid med dina 

barn, och engagera dig i allt dina barn gör. Det ideala är att kunna ha kvalitetstid med sina 

barn, dvs. då man gör något roligt och fokuserar på barnen. Att ta hand om barnen och 

samtidigt göra något annat, som att städa eller laga mat, är en acceptabel avvikelse från 

normen, men egentligen inte tillräckligt bra.  

                                                 
10

 Som har sin teoretiska grund i Michel Foucault och Judith Butler 



   

9 

 

2.2.3 Olika orsaker till olika förhållningssätt?  

Den forskning som gjorts för att kartlägga och beskriva skillnader i hur föräldrar förhåller sig 

till skolan har ofta försökt att precisera och skilja ut en faktor som är avgörande för skillnaden 

i förhållningssätt. Två faktorer som nästan alltid undersöks, vare sig det gäller föräldrarnas 

inställning till skolan eller elevernas resultat, är föräldrarnas utbildningsnivå och familjens 

socioekonomiska status. Ida Lidegran (2009) menar att dessa två faktorer är styrande då en 

familjs sociala status, eller klasstillhörighet, ska bestämmas. 

Anette Lareau (2000) kommer fram till att lärare anser att medelklassföräldrar är väldigt 

engagerade och har ett stort intresse för sina barns skolgång medan föräldrar med en lägre 

social status är oengagerade och verkar fullständigt ointresserade av vad deras barn gör i 

skolan. Detta, menar hon, är dock en fördom. 

Interviews with parents/…/did not suggest that parent participation in schooling reflected the value 

they placed on education (Lareau 2000, s 99). 

Den svenske forskaren Leif Ribom (1993) menar att föräldrar med olika sociala kapital har 

olika möjligheter att föra fram sina tankar om skolan, och att föräldrar med låg social status av 

denna anledning inte lyckas samarbeta med skolan så som föräldrar med hög social status.  

Kathryn V. Drummond och Deborah Stipek (2004) visar i sin undersökning att föräldrar med 

en lägre inkomst värderar sina barns utbildning högt. Skillnaden mellan höginkomsttagare och 

låginkomsttagare verkar alltså främst ligga i kommunikationen – eller bristen på 

kommunikation – mellan hem och skola, inte i föräldrarnas inställning. Liknande forskning, 

som specifikt undersöker ett samband mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund och deras 

inställning, har inte stått att finna. David L. Stevenson och David P. Baker (1987) har funnit 

ett samband mellan moderns utbildningsnivå och hennes benägenhet att vara engagerad i 

skolaktiviteter, detta skulle kunna hänvisas till Riboms (1993) idéer om socialt kapital. Alltså, 

de allra flesta familjer, oavsett klasstillhörighet, värderar sina barns utbildning högt. Däremot 

kan socioekonomisk status och utbildningsbakgrund ha påverkan på hur vi handlar och hur vi 

förmedlar dessa värderingar. 

Något som har visat sig ha betydelse, både för hur föräldrar handlar men också deras 

inställning till skolan, är barnets ålder. Studier har visat att föräldrar till yngre barn är mer 

benägna att vara involverade i sina barns skolarbete än föräldrar till äldre barn (Stevenson & 

Baker 1987, Eccles & Harold 1996). Drummond & Stipek (2004) visar att så lite som en 

årskurs skillnad kan göra skillnad för föräldrarnas inställning till hur viktigt det är att vara 
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involverad; föräldrar till elever i årskurs 3 ansåg det inte lika viktigt att vara involverade i 

barnens skolgång som föräldrar till elever i årskurs 2. Detta kan, enligt författarna, bero på att 

barnen förväntas bli mer och mer självständiga ju äldre de blir, och att föräldrarna känner att 

deras hjälp inte välkomnas på samma sätt när barnen är äldre som när de var små. Oavsett 

orsaken till att föräldrar blir mindre involverade ju äldre barnen blir så kan vi här se en 

skillnad, menar författarna. Föräldrars förhållningssätt till skolan beror alltså delvis på barnets 

ålder. 

2.3 Förhållningssätt till läxor 

Som nämnts innan så är forskningen kring inställningar till läxor begränsad. I den 

internationella litteraturen väljer många författare att baka ihop läxläsning med föräldramöten 

och liknande i den breda termen parental involvement. Det är därför svårt att särskilja 

inställningar till läxor från inställningar till skolan i stort. Vi har funnit några svenska texter 

som på något sätt behandlar förhållningssätt och inställningar till läxor, Leos (2004) Läxor är 

och förblir skolarbete, Westlunds (2004) Läxberättelser – läxor som tid och uppgift, 

Österlinds (2001) Elevers förhållningssätt till skolarbete samt Föräldrars oavlönade 

pedagogiska arbete av Alli Klapp Lekholm (2004). Två av dessa; Klapp Lekholm och Leo, 

tar delvis upp föräldrarnas perspektiv. De andra två har enbart eleverna som utgångspunkt. 

2.3.1 Elever och läxor 

Österlind (2001) har i sin studie Elevers förhållningssätt till läxor intervjuat elever om hur de 

ser på sina läxor och hur de hanterar dem. Genom att intervjua 44 elever har hon därefter 

utarbetat fem olika förhållningssätt som elever har till läxor. Dessa fem förhållningssätt 

presenteras nedan, med en beskrivning av varje. 

Elever med ett frihetligt 

förhållningssätt… 

skjuter lätt upp och prioriterar bort läxor. De läser 

efter eget intresse och annars endast vad som krävs 

för att de inte ska få problem. De försöker göra så 

mycket som möjligt av läxan under lektionstid. 

Elever med ett prestationsinriktat 

förhållningssätt… 

läser för att få höga betyg. Läxorna prioriteras 

utifrån hur stor utdelning de bedöms ge vid ett prov 

eller liknande. En strategi är att ge sig själv läxa när 

man anser att man behöver det. 
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Elever med ett godvilligt 

förhållningssätt… 

är ivriga inför skolarbetet. De inte bara accepterar 

läxan utan välkomnar den som ett verktyg för 

inlärning och motiverar med att det är bra att lära 

hemma i sin egen takt, att tiden inte räcker till i 

skolan o. dyl. Om de av någon anledning har missat 

en läxa så läser de in den vid ett senare tillfälle. 

Elever med ett oreflekterat 

förhållningssätt… 

skulle helst slippa läxor helt och hållet men, i likhet 

med elever med ett godvilligt förhållningssätt, 

accepterar läxans plats i skolan. De läser inte för att 

de vill utan för att de måste. De gör inte revolt mot 

läxan eller använder någon annan strategi för att 

slippa, utan har helt enkelt gett upp och väntar på 

den dag då skolan är avklarad och läxorna ett minne 

blott.  

Elever med ett ambivalent 

förhållningssätt… 

har en väldigt defensiv hållning till läxor. De kan 

inte komma på så många argument för läxor, men 

väl så många mot. De har svårt att ta tag i läxorna 

och tycker att skolan borde organiseras annorlunda. 

De låter sig ägnar sig med glädje åt kompisar och 

fritidsintressen för att fly från läxans ”måste”.  

 

De fem förhållningssätten, var enligt Österlind, tydliga och enkla att identifiera hos eleverna. 

Elevernas syn på läxor varierar från att de ser det som en slags bestraffning till att de upplever 

läxor som en tradition. De uttrycker en önskan om ett större inflytande på frågan hur de skulle 

vilja ha det kring läxor. En tydlig kritik framförs om att det är för mycket ytinlärning i skolan. 

Istället vill eleverna ha en djupare förståelse för vad de lär sig. 

Läxor och stress 

Westlund (2004) har samlat in uppsatser från 129 elever i årskurs 6 och 8 där hon bett dem att 

skriva om tid. I 50 % av uppsatserna skrevs om läxor. Westlund tolkar detta som att läxor 

upptar en betydande del av elevernas tid. Det hon främst reflekterar över är tidsaspekten av 

läxan och hur denna uppfattas av eleverna. Hon menar att läxor ses av eleverna som något 

som tar tid från fritiden och att de inte sedan har någon tid kvar till att göra något roligt. Läxor 

ges för att det inte finns tillräckligt med tid i skolan för att hinna med det som ska göras och 

för att man ska lära sig att planera sin tid.  

Överlag är det en negativ bild som Westlund målar upp. Hon menar att det finns en obalans 

mellan uppgift och tid, och att lärare ger läxor utan hänsyn till den tid eleverna har att 
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disponera. Det är dock inte så att eleverna vill att läxorna ska avskaffas, snarare begränsas, så 

att det uppstår ”öar i tiden vilka man kan vila och släppa ansvaret för en stund” (Balldin i 

Westlund 2004, s 61).  

2.3.2 Föräldrar och läxor 

Leo (2004) är den ende som har studerat både föräldrars, elevers och lärares perspektiv på 

inställningen till läxor, i en intervjustudie om totalt 9 intervjuer. Han menar att läxan är ett 

stressmoment för alla inblandade parter. Både elever och föräldrar stressas av den ökade 

arbetsbördan. Vissa föräldrar ifrågasätter dock läxor på ett helt annat sätt än eleverna gör, 

eleverna kan inte tänka sig en skola helt utan läxor. Samtidigt säger lärarna att de känner sig 

pressade av föräldrarna att ge läxor.  

Att föräldrar skulle vilja ha läxor som ett sätt att få insyn i skolan är enligt Leo tveksamt. 

Visserligen får föräldrarna se vad barnen gör i skolan, men en av föräldrarna påpekar att 

”man ser inte hur skolan jobbar eller hur läraren är mot eleverna” (Leo 2004, s 42). Istället 

kunde minskade läxor kanske skapa en möjlighet för föräldrarna att engagera sig mer i skolan 

på skoltid. När vi dessutom beaktar att eleverna, enligt egen utsago, oftast gör läxan själv 

eftersom deras föräldrar inte hinner eller inte behöver hjälpa till, så är det inte överraskande 

att Leos slutsats blir att undervisning bör ske enbart i skolan. Detta bör ske genom att läxor 

avskaffas och skoldagen istället förlängs. Han menar också att så länge läxorna finns kvar så 

bör det finnas en läxpolicy som fastslår vilka krav man kan ställa på lärare, elever och 

föräldrar och vad dessa kan förvänta sig av varandra. 

Klapp Lekholm (2004) har liksom Westlund (2004) ett tidsperspektiv på sin studie, men tar 

istället föräldrarnas perspektiv som utgångspunkt.  Hon har skickat ut enkäter till föräldrar till 

elever i årskurs 7-9, för att ta reda på hur mycket tid föräldrarna anser att deras barns läxor tar 

i anspråk. Hon kallar detta för oavlönat pedagogiskt arbete. I snitt visar det sig handla om fyra 

och en halv timma per vecka, men Klapp Lekholm visar samtidigt att det finns en stor grupp 

föräldrar som lägger ner betydligt mer tid än så. Hon ifrågasätter vad skolan egentligen kräver 

av föräldrarna. 

Under orden om samarbete döljer sig det oavlönade pedagogiska föräldraarbetet. 

Delaktighet innebär arbete och ju större delaktighet desto mer arbete för föräldern (Klapp 

Lekholm 2004, s 214-215). 

Skolan ser föräldrarnas delaktighet som en självklarhet, men detta är Klapp Lekholm kritisk 

till. Är det rimligt att en förälder som både har ett yrkesarbete och ett oavlönat hushållsarbete 
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även ska utföra ett pedagogiskt arbete? Hon hävdar att varken lärare eller forskare 

problematiserar kring detta, och lyfter fram att mer forskning behövs inom detta område ur ett 

föräldraperspektiv. 

2.4 Problematisering 

Det mesta av den forskning som gjorts kring läxor fokuserar på vad läxorna ger för effekter i 

form och betyg och provresultat. De flesta lärare ser det som en självklarhet att ge eleverna 

läxor och även många forskare tar läxan för givet. Vad som också tas för givet är att 

föräldrarna ska finnas där som stöd, som extraresurser för skolan och som extra pedagoger för 

sina barn. Vi tycker att det är väldigt konstigt att så lite forskning har gjort kring föräldrarnas 

roll i läxläsningen. 

Forsberg (2009) skriver i sin avhandling att det är en vanlig uppfattning att ”det ligger på 

barnets ansvar att göra läxorna, men det ligger på föräldrarnas ansvar att se till att läxorna 

blir gjorda” (s 142, vår översättning). I och med detta tvingar skolan mer eller mindre 

föräldrarna till samarbete vilket är problematiskt på flera sätt. För det första ser föräldrar på 

samverkan mellan hem och skola på olika sätt, en del välkomnar ett samarbete medans andra 

snarare anser att hem och skola har skilda uppgifter och att dessa inte bör blandas. För det 

andra visar bl.a. Ribom (1993) att föräldrar har olika förutsättningar och möjligheter att hjälpa 

till vilket gör att en skola för alla istället blir en skola för vissa (Klapp Lekholm 2004). 

Dessutom menar både Westlund (2004) och Klapp Lekholm (2004) att lärare ger läxor utan 

att reflektera över hur mycket tid eleverna och föräldrarna har att disponera.  

Det står i Lpo 94 att hem och skola har ett gemensamt ansvar för eleverna skolgång, men trots 

att föräldrarna ges ett så stort ansvar i dagens skola så finns det väldigt lite forskning kring hur 

föräldrarna förhåller sig till detta. Vi utgår ifrån att läxläsningen är den del av skolan där 

föräldrarna är mest verksamma och också där skolan har högst förväntningar på föräldrarna, 

och därför har vi valt att med denna uppsats undersöka föräldrars förhållningssätt till läxor.  
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3. Metod 

I följande kapitel presenterar vi vårt val av forskningsmetod, dess för och nackdelar och våra 

tankar kring vald metod. Vi fortsätter sedan med att redovisa vårt urval och vilka kriterier som 

styrde detta. Vi beskriver även hur vi gick till väga, både hur studien och analysen 

genomfördes. Vi avslutar kapitlet med en genomgång av de etiska regler som omgärdar 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och vilka åtgärder som tagits för att uppfylla 

dessa krav. 

3.1 Val av forskningsmetod 

En kvalitativ metod används med fördel då syftet är att förklara orsaker och söka 

sammanhang och kan sättas i motsats till en kvantitativ metod som främst används när man 

vill mäta förekomsten av ett fenomen och säga något om hur vanligt eller ovanligt det är. En 

kvantitativ metod används när forskaren vill kunna generalisera ut ifrån sitt material, medan 

samma generaliserbarhet inte kan utnyttjas då en kvalitativ metod använts (Eliasson 2006, 

Repstad 1999). Med tanke på uppsatsens syfte och problemformuleringar valde vi att använda 

en kvalitativ forskningsmetod, då vår avsikt inte är att generalisera utifrån vårt material. Detta 

blir snarare en sammanställning av några föräldrars förhållningsätt till läxor.  

 

De vanligaste kvalitativa metoderna är, enligt Annika Eliasson (2006), intervju och 

observation. Det hade förvisso varit intressant att, i likhet med Forsberg (2009), observera hur 

läxläsningen går till i hemmen och utifrån det dra slutsatser kring föräldrarnas inställning till 

läxor i olika ämnen. Vi anser dock att det kan finnas en skillnad mellan en persons tanke och 

handling, vilket kan göra en observation problematisk. Det vi tolkar som ovilja att hjälpa till 

med en läxa skulle t.ex. kunna bottna i en rädsla från förälderns sida att lära ut fel. För att 

istället komma närmare personernas egna tankar valde vi att genomföra intervjuer. Eliasson 

(2006) skriver att intervjuer är den metod som bör användas om avsikten är att gå in på djupet 

och se hur folk tänker kring det som ska undersökas. Med uppsatsen syfte i åtanke ansåg vi att 

intervjuer var den bäst lämpade metoden. 

Vi valde att använda semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi som intervjuare utgick 

från en intervjuhandledning med ett antal frågor (Eliasson 2006), men att den ändå var 

flexibel; den gav utrymme för följdfrågor och kunde anpassas till intervjupersonen (Repstad 

1999). En sådan intervjuform gav även oss, som ovana intervjuare, en grund att stå på och en 

ram för vårt samtal, och vi riskerade inte att komma från ämnet på samma sätt som under en 
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ostrukturerad intervju, vilket skulle kunna ha påverkat undersökningens validitet (Eliasson 

2006). 

3.2 Urval 

Det som starkast styrde vårt urval var barnets ålder, då detta verkar ha stark påverkan på hur 

engagerade föräldrarna är i sina barns skolgång. Ju äldre barnen blir desto mindre engagerade 

är föräldrarna (Drummond & Stipek 2004). Utifrån vårt syfte diskuterade vi vilken målgrupp 

som passade vår undersökning. Vi valde att intervjua föräldrar till elever i årskurs 3-6. Vi 

hade kunnat välja barn redan från årskurs 1, men vi ansåg att läxan inte har varit ett inslag 

under en så pass lång tid för att ge ett bra underlag att arbeta vidare med, något som även 

bekräftades under de intervjuer vi hade, då flera av de intervjuade hade barn även i yngre 

årskurser. 

Gällande övriga ovan nämnda faktorer, så som socioekonomisk status och 

utbildningsbakgrund så förefaller det inte finnas något signifikant samband mellan dessa och 

en förälders inställning till läxor. Av denna anledning, och då vi inte fick en stor grupp 

respondenter att välja mellan, har vi inte heller låtit dessa faktorer vara styrande i vårt urval. 

Däremot har forskning visat att dessa faktorer har påverkan på våra handlingar och därför har 

vi frågat efter denna information från de vi intervjuat, i den händelse att det skulle visa sig en 

intressant infallsvinkel i vår analys.  

Vi bestämde oss för att genomföra 6-7 intervjuer, vilket vi ansåg vara lagom med tanke på 

uppsatsens omfattning, och vi genomförde tillslut 7 intervjuer. Enligt Steinar Kvale (1997) 

finns det risker med både ett för stort och för litet antal intervjuer. Om materialet är för litet 

kan inga generaliseringar göras, och om materialet är för stort kan möjligheten till ingående 

tolkning gå förlorad. Eftersom vi inte ämnar generalisera så valde vi att göra färre intervjuer 

för att kunna tolka dessa mer ingående. 

3.3 Studiens genomförande 

Vi utgick från att det smidigaste sättet att få kontakt med föräldrar till elever i årskurs 3-6 var 

att kontakta skolor med dessa årskurser och med deras hjälp nå ut till föräldrarna. Vi 

kontaktade ett tiotal skolor, utfallet av dessa kontakter var dock i stort inte i linje med vårt 

urval. Genom bekanta kontaktade vi ytterligare föräldrar som passade våra urvalskriterier.  

Vi gjorde först en pilotintervju med en förälder för att se om frågorna var väl utformade, att 

ingen fråga var svårbegriplig, kunde misstolkas eller kändes överflödig. Efter att vi genomfört 
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pilotintervjun gjorde vi vissa förändringar i frågorna. Några frågor hade upplevts irrelevanta 

och vi valde även att strukturera upp intervjun på ett lite annorlunda sätt, i färre men mer 

djupgående frågeområden. Pilotintervjun gjordes i samband med att föräldern hämtade sitt 

barn från skolans fritidsverksamhet. Vi satt i ett klassrum med pågående verksamhet i 

rummen runt omkring oss, vilket upplevdes som något störande och stressande. Vi valde att i 

fortsättningen inte utföra intervjuerna på skolområdet, vår tanke med detta var att föräldrarna 

inte skulle känna sig hämmade av att någon obehörig skulle kunna höra deras svar. 

Med detta underlag genomfördes vår huvudstudie. Några av intervjuerna genomfördes via 

telefon och e-post. Vi är medvetna om att detta inte är ett idealiskt sätt att utföra intervjuer, 

men vi har ändå haft en nära kontakt med de intervjuade och haft möjligheten att ställa 

uppföljande frågor i de fall detta varit aktuellt. 

Tre intervjuer är gjorda ”ansikte mot ansikte” och inspelade, varefter de transkriberats. Två 

intervjuer är gjorda per telefon, även dessa är inspelade och sedan transkriberade och två 

intervjuer gjordes via e-post, på begäran av de intervjuade, då vi hade svårt att finna tid för en 

telefonintervju. Vi har då skickat ett antal frågor, och bett de intervjuade att svara så utförligt 

och detaljerat som möjligt, gärna med exempel. Vi har sedan följt upp dessa svar och skickat 

uppföljande frågor tills dess att vi känt att vi har fått ut så mycket som möjligt av intervjun. 

3.4 Analysens genomförande 

Kvale (1997) skriver om olika metoder att gå tillväga med vid en analys. Den metod som vi 

valt att arbeta utifrån kallar Kvale för meningskategorisering. Metoden har länge använts för 

analyser av kvalitativa material. Den innebär att man kortar ner längre uttalanden till enklare 

kategorier. Genom att kategorisera kan alltså en större mängd text minskas och struktureras 

till tabeller eller figurer. Dessa kategorier kan man ha konstruerat i förväg eller under 

analysens gång. Kategorierna kan ha hämtats från olika håll, det kan exempelvis vara 

intervjupersonernas egna uttryck (Kvale 1997).  

När alla intervjuer var genomförda så transkriberades de med fokus på innehållet. Detta 

innebar att vi inte skrev ut pausers längd och liknande, men naturligtvis är allt tal ordagrant 

transkriberat. Efter transkriberingen läste vi sedan igenom alla intervjuer, för att skapa oss ett 

allmänt intryck av vad som sagts. Till en början hade vi en idé om att det skulle finnas ett 

samband mellan en förälders inställning till ett ämne baserat på tidigare erfarenhet och dennes 

inställning till en läxa i det ämnet.  Detta visade sig dock vara en omöjlig uppgift utifrån det 
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material vi hade och vi bestämde oss därför att helt och hållet koncentrera oss på vilka olika 

förhållningssätt som kunde skapas utifrån respondenternas utsagor. Vi jämförde likheter och 

skillnader mellan föräldrarnas uttalande och använde dessa för att skapa tre lösa kategorier. 

 Nästa steg blev, att genom upprepade läsningar av intervjuutskrifterna, försöka stärka dessa 

kategorier. Vi fokuserade först på vad föräldrarna hade för uttalanden om läxor, vad de tyckte 

att läxor är till för. När vi läste vad de svarade på det, placerade vi in de svaren i den kategori 

där vi ansåg att de passade bäst. När vi utläst vad de sagt om första området, bestämde vi oss 

för att se vad de tyckte om nästa område som vi hade intervjuat dem om.  Här gick vi tillväga 

på samma sätt som tidigare. Först läste vi igenom alla intervjuer och försökte hitta svar på det 

vi letade efter och därefter placerade vi in dem i kategorierna. En del av intervjupersonernas 

svar var lätta att placera in under någon av kategorierna. De hade tydliga svar vid varje 

område som vi letade efter. Andra intervjupersoner var inte lika lätta att direkt placera in. De 

hade ibland svar som lutade åt en viss kategori, men andra svar som pekade åt ett annat håll. 

Dessa krävde flera genomläsningar och funderingar innan vi även placerade ut dem. Allt 

eftersom vi analyserade och stärkte våra kategorier, arbetade vi fram tre skilda 

förhållningssätt.  

3.5 Etiska överväganden 

Inför varje intervju så har vi informerat den intervjuade om uppsatsens syfte och sagt att 

medverkan i intervjun är helt och hållet frivillig och att de har möjlighet att närsomhelst 

avsluta intervjun. Vi har också bett att få spela in intervjuerna med motivering att det 

underlättar vårt fortsatta arbete och att det även minskar risken för missförstånd, så att den 

intervjuade kan känna sig säker på att det han/hon säger inte förvrängs.  All information vi 

samlade in kommer i vår presentation att anonymiseras, varken personer eller platser kommer 

att nämnas och i den mån beskrivningar finns med görs de på så sätt att de inte kan identifiera 

de personer eller platser som beskrivs. Informationen kommer endast att användas för denna 

uppsats och kommer, efter att uppsatsen godkänts, att förstöras. Alla de intervjuade 

informeras om detta innan intervjun. Med detta anser vi oss uppfylla de krav som 

Vetenskapsrådet (2002) ställt upp för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.  

3.6 Metoddiskussion 

Det finns aspekter att kritisera gällande genomförandet av vår undersökning. Den största 

handlar om hur intervjuerna genomfördes. Endast tre av sju intervjuer kunde genomföras 

”ansikte mot ansikte”, de övriga har gjorts utan att vi fysiskt träffat våra respondenter. Mycket 
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information går förlorad, så som ansiktsuttryck och kroppsspråk när en intervju görs per 

telefon istället för mellan fyra ögon. Ännu mer information, så som tonfall, går förlorad när 

kommunikationen sker via e-post. Detta kan till viss del kompenseras med hjälp av symboler, 

understrykningar och kursiveringar, men respondenten har kontroll över vilka känslor och 

uttryck hon förmedlar på ett annat sätt än om intervjun skulle göras mellan fyra ögon. Detta är 

något vi har tagit hänsyn till i vår bearbetning av materialet, och vi har försökt beakta de olika 

möjliga tolkningar som kunnat göras av detta material och hur sannolika dessa är. 

En annan aspekt gäller urvalet i sig, i en undersökning som gäller föräldrars engagemang. Det 

kan tänkas att de föräldrar som väljer att ställa upp på en intervju är de som är mest 

engagerade, och att de som inte är lika engagerade väljer att inte ställa upp. Detta är något 

som delvis bekräftas av intervjuerna då i stort sett alla kan tolkas som relativt aktiva i sina 

barns läxläsning, samtidigt som flera av de intervjuade säger sig vara aktivt involverade i 

skolan som exempelvis klassföräldrar. Resultatet kan på så vis bli missvisande.   

Något som ställde till problem för oss under analysens gång var att vi flyttade fokus, vilket 

medförde att innehållet i vårt material blev mycket mindre än vad vi tänkt oss. Detta syns i 

vår resultatdel som inte är lika omfattande som vi önskat. Om vi haft möjlighet att göra om 

vår studie skulle vi istället fokuserat enbart på föräldrars förhållningssätt under intervjuerna 

och gått mer in på djupet i dessa frågor för att få ett större material att analysera.  
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4. Resultat/Analys 

4.1 Olika förhållningssätt 

Vi har, efter en noggrann analys av intervjumaterialet konstruerat tre skilda förhållningssätt 

till läxor bland de föräldrar vi intervjuat. Vi kallar dessa för stödjande, kontrollerande och 

överlämnande. Av våra sju intervjuade föräldrar så kunde vi se att några var närmre en viss 

kategori och några var inte lika lättplacerade, utan de passade in under flera av 

förhållningssätten. Det betyder inte att en kategori är renodlad och inte har några likheter från 

de andra. Vi kan se några likheter på vissa punkter mellan de olika förhållningssätten. En 

förälder med ett stödjande förhållningssätt kan även influeras av de andra förhållningssätten. 

Det kommer senare i presentationen av de olika förhållningssätten att ges exempel på detta.  

4.1.1 Stödjande 

Inom det stödjande förhållningssättet anser föräldrarna att läxan främst är till för barnets skull. 

Det betyder alltså att föräldrarna menar att det är deras barn som ska lära sig nya saker. För 

dessa föräldrar är det viktigt att skapa så goda förutsättningar som möjligt för barnen för att de 

ska lära sig på det sätt som passar dem bäst. Det ska även finnas tydliga rutiner, som ska 

underlätta läxläsningen.  

Man gör dem direkt när man kommer hem eller tidigt på dagen. Så man inte sätter sig sent 

och gör den det sista man gör för då är man inte så pigg (Daniel).  

Men sen oftast så sitter vi på söndag eftermiddag och gör alla läxorna då på en gång 

(Caroline).  

Det är viktigt för dessa föräldrar att hjälpa deras barn på ett bra sätt som inte tar bort den 

naturliga glädjen och nyfikenheten över att lära sig nya saker. Barnen provar ofta först själva 

att göra läxan för att de ska utveckla en självständig sida och ta ansvar för sina läxor. Att låta 

barnen prova göra läxan själv först, kan utveckla deras självkänsla då de känner att de klarar 

av det. När de sedan behöver hjälp, går föräldrarna in och försöker hitta och föreslå andra 

metoder att lösa läxan på, istället för att direkt säga vad som är fel och rätta till det.  

Jag brukar mer säga efter att jag läst deras text, att ser det ut såhär i tidningar, blandar de 

stora och små bokstäver där? Så får de en hint om att de kanske ska läsa igenom det de har 

skrivit igen, så får de tänka till (Daniel). 

Det är ju inte jag som ska styra, han ska ju ta ansvaret för det mesta liksom/…./ jag ska ju 

inte bestämma att nu gör du det och sen det, sen den läxan, utan det är han som ska ta det 

ansvaret och planera själv (Eva). 
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Då barnen gör sina läxor, ser föräldrarna ofta det som ett tillfälle att själva sitta med av den 

anledningen att de själva lär sig nya saker. Även om de själva har gått i skolan förändras 

innehållet i undervisningen och i kunskapen som lärs ut. Föräldrarna ser även detta tillfälle att 

lära sig andra sätt att tänka på då man ska lösa olika uppgifter och liknande.  

Det är ju intressant själv för det finns nya sätt att räkna på nuförtiden. /…/ Man får ju 

fräscha upp sig så man kan det (Daniel). 

Han blir ju lätt otålig, då sitter jag med ibland och så, försöker leka lite med språket och 

träna mig själv på spanska (Eva). 

Men sitter jag med själv så lär jag ju mig själv, ser hur de räknar (Caroline). 

Dessa föräldrar uttrycker inte en direkt önskan om att utnyttja läxhjälp, men menar dock att 

det inte skulle vara främmande om deras barn skulle vilja få det. Det viktigaste är att barnen 

får så goda förutsättningar som möjligt att lyckas.  

Nja det vet jag inte. Det hade han fått avgöra själv om han hade velat (Daniel).  

Föräldrarna anser att det är viktigt att läxan är tydligt utformad. De menar att de inte ska 

behöva ägna tid till att försöka förstå vad läxan har för syfte, utan det ska vara klargjort innan 

den skickas med hem.  

Ger man dåliga instruktioner så kommer hälften att göra fel, jag tror att man måste gå 

igenom läxan innan i skolan. Att den här läxan syftar till det här och det här/…./ så att man 

som förälder inte behöver fråga en massa (Daniel). 

Ja, så man slipper sitta hemma och fundera på vad de menar (Frida). 

Läxan är alltså till för barnets skull, de ska lära sig på ett glädjefullt sätt. Goda förutsättningar 

för barnet är viktigt. Föräldrarna finns som ett stöd ifall barnen upplever att de behöver hjälp.  

4.1.2 Kontrollerande  

Inom det kontrollerande förhållningssättet är läxorna främst ett verktyg för föräldrarna att ha 

kontroll på vad deras barn gör. Föräldrarna ser läxan som ett sätt att se vad barnet gör i skolan 

och hur den ligger till i de olika ämnena.   

Det är ju lite egoistiskt från mitt håll, det är ett enkelt och naturligt sätt att ha koll på vad de 

gör i skolan (Gunnel).  

Jag sitter ju alltid med dem, vare sig de vill eller inte (Caroline). 

Föräldrar menar att det är naturligt att sitta ner och göra läxorna ihop med barnet, men inte 

främst för barnets skull utan för deras egen. Dessa föräldrar bestämmer när läxan ska göras, 

kontrollerar att den görs och rättar eventuella fel innan läxan skickas tillbaka till skolan. Som 

tidigare nämnt, kan man finna influenser från ett förhållningssätt i ett annat. Här har vi ett 
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exempel på detta. Även föräldrarna i det stödjande förhållningssättet bestämmer i hög grad 

när läxan ska göras, detta för att skapa rutiner kring läxläsningen.  

Jag är ju ganska hård om du frågar dem. De tycker ju att jag tjatar, senast på söndag ska det 

vara klart (Caroline). 

Oftast är det ju rätt, sen i svenskan är det ju så att man får rätta henne lite, att inte blanda 

stora och små bokstäver (Frida). 

Läxan ska ju göras ordentligt (Gunnel). 

Föräldrarna beskriver ofta att de blir irriterade då de inte kan hjälpa till och förklara på ett sätt 

så att barnen förstår. Denna brist i kommunikationen mellan barn och förälder leder lätt till 

konflikter. 

Det blir ibland bråk mellan mig och sonen på grund av läxorna. Jag förklarar, han säger att 

han inte förstår/…/att läraren har förklarat annorlunda eller att jag har förstått uppgiften fel. 

I slutändan blir vi båda arga och frustrerade (Anette). 

Även om föräldrarna upplever att de inte kan hjälpa till med läxorna på grund av bristande 

kunskap eller om läxan ofta leder till konflikter i familjen, skulle de inte vilja utnyttja 

läxhjälp. De anser att de hellre vill att deras barn gör läxorna hemma, där de kan ha kontroll 

över vad barnen gör. 

Nej, jag tycker nog de kan göra läxan hemma, det tycker jag, just mina barn, för jag tycker 

inte det är några problem (Caroline). 

Nej det… jag hade nog inte velat att hon skulle gå på det, men visst… hade hon velat så hade hon ju 

fått såklart… men jag tycker det känns bra att se vad de gör i skolan. var hon befinner sig 

tankemässigt och analytiskt… det är spännande. (Gunnel). 

 

Som vi tidigare nämnde, kan vi se influenser från ett förhållningssätt i ett annat. Citatet ovan 

från Gunnel, är ett exempel på detta. Hon menar att hon inte vill att hennes barn ska gå på 

läxhjälp, hon anser att det är bäst att de gör den hemma. Dock kan vi se en antydan till att om 

hennes barn hade velat så hade hon fått gå på läxhjälp, men detta är inte det mest önskvärda.  

 

Det centrala i det kontrollerande förhållningssättet är att läxan är till för föräldrarnas skull. 

Detta ger sig uttryck i att de vill vara med då barnen gör läxan för att se så den blir ordentligt 

gjord. Konflikter kan lätt uppstå då föräldrarna inte kan hjälpa till eller förklara på ett sätt så 

barnen förstår.  

4.1.3 Överlämnande  

Inom det överlämnande förhållningssättet vill föräldrarna gärna hjälpa till med läxorna, men 

det som oftast är ett hinder för att de ska hjälpa till är bristen på tid och ork. De är inte 
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ointresserade av sina barns läxor, de skulle gärna hjälpa till, men det verkar alltid finnas en 

ursäkt. Det uttrycks tydligt att de hellre prioriterar annat före läxorna. Vi har kallat dessa för 

föräldrar med ett överlämnande förhållningssätt, därför att de gärna ser att läraren har ansvaret 

för barnens läxor.  

Det som talar emot om jag då hjälper till med läxorna är om jag är trött eller sjuk eller inte 

orkar (Anette). 

Läsläxan försöker jag lyssna på, men där känner jag att vi inte hinner, hon är så trött så hon 

orkar inte/…./Tar man det direkt när hon kommer hem… ja, då är det ju mat först (Frida). 

Föräldrarna lägger gärna över ansvaret på läraren. De uttrycker att det i huvudsak är läraren 

som har ansvaret för barnens inlärning. De menar att de inte har samma kompetens som 

läraren att lära ur saker. Detta verkar grundas i att de känner en tidspress och den stressen som 

uppkommer minskas om läraren tar större ansvar för in- och utlärning. 

Jag är mitt barns förälder, inte mitt barns lärare. Jag har ingen pedagogisk utbildning som 

gör mig lämpad att undervisa mitt barn… det är helt enkelt inte mitt jobb! (Anette) 

Läraren kan ju ta det ansvaret, det är ju de som lär ut (Frida). 

Det betonas att läxan ska vara tydlig, ”så att man slipper sitta hemma och fundera på vad de 

menar” (Frida). Det är viktigt att läxan är meningsfull och att det inte bara blir läxor för 

sakens skull. De har också önskemål om hur läxan ska se ut: 

Egentligen tycker jag att läxorna ska vara så pass självförklarande att barnen kan lösa dem 

själva (Anette), 

Korta läxor som är meningsfulla/…/ en liten kort berättelse som kräver korta svar, men mer 

än ja och nej (Frida). 

Man ska inte göra dem ”bara för att” (Gunnel). 

Det var endast i denna kategori vi kunde finna en förälder som ställde sig direkt positiv till 

läxhjälp, med argumentet att det skulle underlätta hemma för familjen. De hade då kunnat 

göra annat tillsammans och inte behövt lägga så mycket tid och energi på att endast tjata att 

läxorna ska göras. Den dåliga stämningen och de bråk som ofta uppstår hade troligen minskat.  

Det är inte kul att vara en ”tjatmamma”, så om någon annan kan sköta den delen är jag 

beredd att lägga en hel del pengar på det (Anette). 

Denna förälder skulle vilja ha hjälp i ett antal olika ämnen och dessutom i ren studieteknik, 

hur man ska göra för att lära bäst. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att, i det kontrollerade förhållningssättet är läxorna till för att 

föräldern ska ha kontroll och se vad barnen gör i skolan. Föräldrarna bestämmer här att de ska 

göra läxan tillsammans, så att de kan se över läxan så den är ordentligt gjord innan den 
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lämnas vidare till skolan. Dessa föräldrar styr deras barns läxläsning i väldigt stor grad. Det 

stödjande förhållningssättet kännetecknas av att föräldrarna ser läxan som ett medel för att 

deras barn ska lära sig. Det är viktigt för dessa föräldrar att skapa så goda förutsättningar som 

möjligt för barnen. Bra rutiner kring läxan är ett annat argument som ofta lyfts fram som 

viktigt. De ser även läxläsningen som en möjlighet att tillsammans med barnet lära sig nya 

saker själv. Det tredje förhållningssättet, det överlämnande, karakteriseras av att föräldrarna 

vill hjälpa till med läxorna, men det som blir ett hinder är tiden och orken. Dessa föräldrar 

lägger tacksamt över ansvaret på läraren, med argumenten att det är läraren som har det 

huvudsakliga ansvaret för barnens inlärning.   
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Vi har funnit tre skilda förhållningssätt hos de föräldrar vi intervjuat och kommer här att 

diskutera dessa, dels i relation till varandra, men också i relation till tidigare forskning. 

Dessutom kommer vi med förslag på vad vi tycker skulle vara intressant att se i framtida 

forskning. Vi jämför våra tre förhållningssätt med Österlinds förhållningssätt men det bör 

noteras att vi inte gör några likhetstecken mellan våra och Österlinds förhållningssätt, utan att 

relationen mellan dem främst visar på att det förekommer likheter. Vi ämnar även lyfta våra 

förhållningssätt i ljuset av Eriksons principer och diskutera möjliga orsaker till varför de 

föräldrar vi intervjuat ställer sig avvaktande till läxhjälp. Men först och främst kommer vi här 

att diskutera inbördes likheter och skillnader mellan våra tre förhållningssätt; de stödjande, de 

kontrollerande och de överlämnande. 

5.1.1 Tydlighet 

En tydlig likhet mellan alla tre förhållningssätt är vikten av att läxan är tydligt utformad. 

Föräldrarna anser att de inte ska behöva ägna tid till att försöka förstå vad läxans syfte är, utan 

att det ska vara klartgjort tidigare. Främst att läraren ser igenom så att läxan är ordentligt 

utförd, men även att läraren noggrant går igenom läxan tillsammans med barnen innan den 

skickas hem. De olika grupperna har dock olika motiv till varför läxan bör vara tydlig. Medan 

de stödjande önskar tydligare läxor för att barnen ska kunna förstå och läsa på egen hand 

(Daniel), uttrycker de överlämnande en frustration över att de får göra lärarens arbete (Eva). 

De kontrollerande vill ha tydliga läxor, som de förstår syftet med, så att de vet vad som ska 

göras (Gunnel).  Även Leo (2004) påpekar i sin studie att föräldrarna ofta inte ser syftet med 

läxan och att det inte finns någon dialog mellan hem och skola kring läxorna. Han skriver att 

föräldrar ofta har en egen tolkning av syftet med läxan, som inte alltid överensstämmer med 

lärarens syfte. Vi tycker det är intressant att trots att föräldrarna inte ser ett syfte med många 

läxor så ifrågasätter de inte läxans förekomst, kanske beror detta på att läxan är djupt rotad i 

skolans tradition och det kan därför svårt att föreställa sig en skola utan läxor. 

5.1.2 Läxornas tid och stress 

Många föräldrar, främst inom det överlämnande förhållningssättet, uppger att tiden är ett 

hinder när de ska hjälpa till med läxorna. De menar att man hellre prioriterar andra saker före 

läxorna. Läxorna får gärna vara meningsfulla men korta, så att de inte tar för mycket tid att 
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genomföra för barnen och att de inte tar för mycket tid att hjälpa till med. Här ser vi en tydlig 

likhet till Westlunds studie. Westlund (2004) problematiserar just tidsaspekten och hur elever 

uppfattar tiden i samband med läxor. Hon kommer fram till att eleverna upplever läxorna som 

tidskrävande och inkräktande på deras fritid. När läxorna sedan är gjorda finns det ingen tid 

över åt att göra roliga saker. Både Westlund (2004) och Klapp Lekholm (2004) hävdar att 

lärare ofta ger läxor utan någon hänsyn till hur mycket tid elever och föräldrar har att 

disponera. Detta uttrycks även av föräldrarna i vår studie, att läxor ges ”för att de inte hinner 

med allt i skolan” (Frida) och att en bra läxa ”kräver korta svar” (Frida). Prioriteringen av 

tiden som man har blir centralt hos både föräldrar och elever.  

Det verkar som att tiden är en bristvara både i skolan och i hemmet, allt för mycket ska hinnas 

med på allt för lite tid. När föräldrarna dessutom inte informeras om syftet med läxan, utan 

förutsätter att läxor ges för att man ska hinna med det som inte blev klart på skoltid kan det 

vara svårt att motivera varför man nu ska hinna det hemma. Det beror egentligen bara på en 

miss i kommunikationen, men vi tror att det kan ge stora effekter så som att föräldrarna blir 

mer och mer negativt inställda till skolan, en inställning som i sin tur förs över till barnen. För 

att komma runt detta problem tror vi att det är viktigt att lärare dels tydligt motiverar de läxor 

han eller hon ger och att de dessutom inte ger läxor slentrianmässigt. Leo (2004) förordar att 

skolor bör ha en läxpolicy som reglar antalet och omfattningen på de läxor som ges, vilket vi 

anser vara ett mycket bra förslag. Vi tycker också att denna läxpolicy bör tas fram i samråd 

med föräldrarna så de har möjlighet att påverka det oavlönade pedagogiska arbete de ställs 

inför. 

5.1.3 Läxhjälp 

En annan likhet mellan de tre förhållningssätten, är inställningen till läxhjälp. Nästan alla 

föräldrar i vår studie ställer sig tvekande inför att utnyttja läxhjälp. De uttrycker först att de 

inte skulle vilja ta in hjälp utifrån, men de flesta kan tänka sig det om barnen skulle vilja det. 

Inom det kontrollerande förhållningssättet uttrycks starkast att föräldrarna helst vill ha kvar 

läxorna i hemmet. 

Jag hade nog inte velat att hon skulle gå på det/…/ hade hon velat så hade hon ju fått 

såklart. Men jag tycker det känns bra att se vad de gör i skolan… var hon befinner sig 

tankemässigt och analytiskt… det är spännande (Gunnel). 

Vi förväntade oss att fler föräldrar skulle ställa sig positiva till läxhjälp, då det verkar finnas 

många olika problem kring läxan, men bara en av sju uppgav att de skulle vilja ha läxhjälp. 

En förklaring kan ligga i normen ”en god förälder”. En god förälder ska ta ansvar för allt som 
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rör deras barn och det är inte riktigt acceptabelt att lämna över ansvaret till någon annan. Alla 

föräldrar som intervjuades sa att behovet av läxhjälp fanns eller kunde finnas, men för dem 

själva var det inte aktuellt. 

Nej jag tycker nog att de kan göra läxan hemma, det tycker jag. Just mina barn. (Caroline). 

De [föräldrarna] kanske pratar ett annat språk eller inte har läst så mycket så att de känner 

att de kan hjälpa till (Daniel).  

Behovet finns ju, det vet jag, men vi skulle inte utnyttja [läxhjälp] (Barbro). 

Det finns alltså ett behov av läxhjälp, och det kan vara bra för andra familjer, men det passar 

inte med normen av en god förälder att ta in hjälp utifrån, att lämna över ansvaret för en del 

av sina barns liv på någon annan. Detta, anser vi, skulle kunna förklara det svala intresset för 

läxhjälp. 

Vi kan dock inte bortse från att dessa föräldrar har relativt små barn (i åk 3-6) och att läxornas 

svårighetsgrad ännu inte är så hög. Flera föräldrar antydde att det kanske skulle bli svårare att 

hjälpa till med läxan när deras barn blir äldre. Detta skulle också kunna förklara varför de 

flesta föräldrar i vår studie inte var så intresserade av läxhjälp. Det är tänkbart att fler föräldrar 

skulle ha haft en öppnare inställning till läxhjälp om vi istället hade intervjuat föräldrar till 

elever i årskurs 7-9. Å andra sidan visar forskning att föräldrar bli mindre involverade i 

barnens skolgång ju äldre barnen blir. Som tidigare nämnt
11

 så kan detta bero på en ökad 

förväntan på barnets ansvarstagande från föräldrarna, och att barnet själv vill ta mera ansvar 

och inte låter föräldrarna hjälpa till på samma sätt (Drummond & Stipek 2004, Forsberg 

2009). Det kan också bero på att föräldrar känner att deras kunskap inte är tillräcklig för att 

kunna hjälpa barnen. 

Kanske när de blir äldre och läxorna kräver mer /…/ det är lite beroende på vad barnen 

kommer läsa i framtiden (Barbro).  

Vi anser att det behövs mer forskning kring läxhjälp, till en början för att kartlägga vilket 

behov som finns och på sikt vilka effekter det ger. Vi tror också det är viktigt att denna 

forskning berör alla åldersgrupper, och inte bara de äldre årskurserna där läxhjälp verkar vara 

vanligare. 

                                                 
11

 Se kap. 2.2.3 Olika orsaker till olika förhållningssätt.  
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5.1.4 Kommunikation och konflikter 

Något som skiljer det stödjande förhållningssättet från det kontrollerande förhållningssättet är 

kommunikationen mellan barn och förälder. Vi uppfattar att inom det stödjande 

förhållningssättet verkar man prata mer kring läxor och läxläsning. Föräldrarna ser inte läxan 

som någonting som ska göras bara för att, utan läxan är för barnens skull. Föräldrarna sitter 

ibland med när barnen gör läxor och ser det som ett tillfälle att både lära sig själv nya saker 

och att lära tillsammans med barnet.  

Så då sitter jag ju med ibland och så, försöker leka lite med språket och träna mig själv på 

spanska (Eva). 

Barn och föräldrar arbetar tillsammans och provar nya tillvägagångssätt för att lösa de 

problem som uppstår. 

I familjer där ett kontrollerande förhållningssätt råder uppfattar inte vi att barn och föräldrar 

talar särskilt mycket om läxor och läxläsningen är till stor del styrd av föräldrarna. De 

bestämmer när och i vilken ordning läxan ska göras och de är med och ser så läxan görs 

ordenligt. Detta verkar inte ifrågasättas av vare sig barnen eller föräldrarna, utan man tar för 

givet att det är så här läxläsning går till. 

Jag sitter ju alltid med dem, vare sig de vill eller inte (Caroline). 

Inom båda förhållningssätten engagerar sig föräldrarna i sina barns läxläsning och 

positionerar sig enligt normen om en god förälder, men de gör det på olika sätt. Vi tror att 

detta är nyckeln till varför konflikter är vanligare när föräldrarna har ett kontrollerande 

förhållningssätt än i de andra två grupperna. 

Enligt Forsberg (2009) så uppstår konflikter då man tvingas avvika från normen. Föräldrar 

med ett stödjande förhållningssätt positionerar sig, till viss del, på samma nivå som barnet och 

läxläsningen sker i stort sett på barnets villkor. Därför finns det ingen anledning för barnet att 

inte acceptera förälderns positionering. Däremot positionerar sig föräldrar med ett 

kontrollerande förhållningssätt över barnen och läxläsningen sker främst på föräldrarnas 

villkor. Det förefaller vara större risk att barnen inte accepterar detta, och då uppstår en 

konflikt. Vi tror att avsaknaden av kommunikation och samarbete som kännetecknar denna 

positionering är det som gör att konflikter uppstår. Enligt våra intervjuer är det också främst 

föräldrar med ett kontrollerande förhållningssätt som talar om konflikter i samband med 

läxläsning. Hur föräldrarna förhåller sig till läxor verkar ha en betydande påverkan på hur 

konfliktladdad läxläsningen är. Vi anser att detta är ett mycket viktigt ämne, då konflikter 
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verkar vara väldigt vanliga i samband med läxor (Forsberg 2009), och vi skulle vilja se mer 

forskning kring konflikter och läxläsning, och om det finns andra faktorer än föräldrarnas 

förhållningssätt som gör just läxläsningssituationen så konfliktfylld.  

5.1.5 Principer för samverkan 

När vi synar de tre förhållningssätt som vi konstruerat i ljuset av tidigare forskning så anser vi 

att Eriksons (2008) principer blir synliga i de olika förhållningssätten. Föräldrar med ett 

överlämnande förhållningssätt skulle gärna lämna över skolarbetet helt och hållet till skolan, 

där den pedagogiska kompetensen finns.  

Läraren kan ju ta det ansvaret, det är ju de som lär ut (Frida).  

Detta, anser vi, stämmer väl överens med isärhållandets princip. En tydligare gräns mellan 

hem och skola eftersträvas av dessa föräldrar, hemmet har sitt ansvarsområde och skolan har 

sitt ansvarsområde.  

De andra två förhållningssätten anser vi istället kan kopplas till partnerskapsprincipen. Det 

finns dock en betydande skillnad i dessa föräldrars syn på partnerskap. Föräldrar med ett 

stödjande förhållningssätt samarbetar med skolan för att skapa så goda förutsättningar som 

möjligt för sina barns lärande.  

Man lär sig saker bättre/…/Det är lugnare att sitta hemma (Daniel). 

Föräldrar med ett kontrollerande förhållningssätt använder sig istället av partnerskapet för att 

få kontroll över skolan. De uppmuntrar ett samarbete med skolan och ser gärna att deras barn 

får läxor, för det är genom läxorna som föräldrarna kan styra skolarbetet. 

Det är ett enkelt och naturligt sätt att ha koll på vad de gör i skolan (Gunnel). 

Föräldrar med något av dessa två förhållningssätt förespråkar alltså ett partnerskap med 

skolan, men av två helt olika anledningar. Vi tycker det är viktigt att ha i åtanke, när man 

studerar och talar om samverkan mellan hem och skola, att de olika parterna i ett partnerskap 

kan ha olika syften med sitt deltagande. Vi utgår ifrån att alla parter vill barnets bästa och man 

kan enas om att samarbeta enligt partnerskapsprincipen, men det kan råda delade meningar 

om hur samarbetet ska fungera och vad man kan få ut av det.  
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5.1.6 Föräldrars förhållningssätt kontra elevers förhållningssätt 

Om vi sätter våra tre förhållningssätt i relation till Österlinds fem förhållningssätt, kan vi se 

att det stödjande förhållningssättet främst har en motsvarighet i det godvilliga 

förhållningssättet. Föräldrar med ett stödjande förhållningssätt till läxor anser att läxorna är 

till för barnets skull. Liknande resonemang finner vi hos elever med ett godvilligt 

förhållningssätt, som välkomnar läxan som ett redskap för inlärning. Att skolarbetet tas med 

in i hemmet där eleverna kan arbeta i sin egen takt ses som en stor vinst av både elever och 

föräldrar som trycker på att läxan ska anpassas efter barnen. En annan likhet är att man i båda 

förhållningssätten gärna vill lära sig. Elever med ett godvilligt förhållningssätt är ivriga inför 

läxan, och föräldrar med ett stödjande förhållningssätt läser gärna in sig själva på barnens 

läxor. Grunden, för båda, ligger i lärglädje och fokus ligger på att skapa så goda 

förutsättningar som möjligt för just inlärning.  

Det kontrollerande förhållningssättet stämmer främst överens med det prestationsinriktade 

förhållningssättet. Både föräldrar och elever med dessa förhållningssätt fokuserar på läxans 

resultat. Elever med ett prestationsinriktat förhållningssätt läser läxor främst för att de ska få 

höga betyg. Föräldrar med ett kontrollerande förhållningssätt lägger stor vikt på att läxorna 

ska ha gjorts ordentligt och kontrollerar och rättar även läxan innan den lämnas tillbaka till 

läraren. Även detta, menar vi, kan kopplas till en önskan om att barnet ska ses som 

högpresterande och, i förlängningen, få ett högt betyg. Läxan blir, för båda grupper, ett sätt att 

få en kontroll över skolan.  

Det tredje förhållningssättet, det överlämnande, kan främst liknas vid det frihetliga 

förhållningssättet.  Precis som elever med ett frihetligt förhållningssätt så prioriterar föräldrar 

med ett överlämnande förhållningssätt gärna andra saker före läxan. De gör det som krävs för 

att uppfylla skolans förväntningar, men inte mer än så. De menar att läxan gärna får vara kort 

så att den inte tar för mycket tid. De uttrycker även att det är lärarens ansvar att se till så att 

barnen lär sig eftersom de som föräldrar inte har någon pedagogisk utbildning och att det 

därför vore bra om det mesta kunde ske på lektionstid, en tanke som även delas av eleverna 

som försöker göra så mycket som möjligt av sina läxor under lektionstid så de slipper dem 

efter skolan.  

Det finns alltså vissa beröringspunkter mellan de förhållningssätt hos föräldrar som vi har 

konstruerat, och det kategorier som Österlind (2001) presenterar. Vi undrar om det finns något 

samband mellan dessa, på så sätt att föräldrar med ett stödjande förhållningssätt har barn med 
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ett godvilligt förhållningssätt till läxor, att föräldrar med ett kontrollerande förhållningssätt 

har barn med ett prestationsinriktat förhållningssätt till läxor och att föräldrar med ett 

överlämnande förhållningssätt har barn med ett frihetligt förhållningssätt till läxor. 

Naturligtvis kan vi tänka oss att alla möjliga kombinationer av förhållningssätt kan 

förekomma i olika familjer, med en kvantitativ undersökning kontrollera förekomsten av de 

samband liknande det vi beskrivit ovan, och till vilken grad barn och föräldrars 

förhållningssätt påverkar varandra. Vi tror att detta kan vara viktig kunskap då man arbetar 

med att förbättra den allmänna inställningen till skolan och att höja skolans status i samhället. 

5.2 Sammanfattande reflektioner 

Läxan är ett fenomen som oftast tas för givet och inte ifrågasätts. Hellsten
12

 kritiserar mycket 

av den forskning som gjorts kring läxor just för att forskare i många fall tar för givet att läxan 

är något positivt.  Enligt Österlind (2001) reflekterar inte heller elever nämnvärt över varför 

de har läxor, de verkar ges av tradition. Inte heller föräldrar, oavsett vilket förhållningssätt de 

intar, verkar ifrågasätta läxan. Läxan är ett bekant fenomen, de hade själva läxor när de gick i 

skolan, och de ifrågasätter inte heller att deras barn får läxor, detta trots att läxorna beskrivs 

som tidskrävande och konfliktskapande. Vi tror att många ser läxan som ett viktigt redskap 

för inlärning, och om den tas bort tvivlar föräldrarna i högre grad på att barnen lär sig det de 

ska. Läxan fungerar också som en bro mellan hem och skola, och att läxor på så sätt är ett sätt 

för föräldrarna att se vad deras barn arbetar med. Men för att läxan ska kunna fylla denna 

funktion måste den vara tydligt utformad så att föräldrarna inte tvekar över läxans syfte. Detta 

kan också vara anledningen till att intresset för läxhjälp är relativt svalt. Framförallt föräldrar 

med ett kontrollerande förhållningssätt använder läxan för att övervaka barnens skolgång, och 

om läxorna skulle göras utanför hemmet så förlorar föräldrarna denna övervakningsmöjlighet. 

Även föräldrar med ett stödjande förhållningssätt vill gärna ha kvar läxan i hemmet, här tror 

vi att det främst beror på att man vill vara en god förälder enligt normen, och det innebär att 

man ska kunna hjälpa sina barn själv. Vi tror att föräldrar med ett överlämnande 

förhållningssätt är lite mer villiga att ta hjälp utifrån, eftersom bristen på tid och ork är de två 

största anledningarna till att inte hjälpa till med barnens läxor. Den enda, av de föräldrar som 

vi intervjuade, som var positiv till läxhjälp intog väldigt tydligt ett överlämnande 

förhållningssätt. 

                                                 
12

 Refererad i Westlund 2004 och Österlind 2001 
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Något som också blir tydligt i denna uppsats är att det finns stora brister i kommunikationen, 

både mellan förälder och skola och mellan förälder och barn. Detta resulterar i konflikter och 

missförstånd mellan alla parter och vi anser att lösningen på dessa problem i teorin egentligen 

är ganska enkel. De olika grupperna, lärare, elever och föräldrar, måste kommunicera och 

framför allt lyssna mer på varandra. Lärare bör alltid ha ett tydligt syfte med läxorna som ges 

och dessutom se till att detta syfte framförs till både elever och föräldrar. Föräldrar, i sin tur, 

bör fråga sig vilken funktion läxan egentligen ska fylla, ska läxan vara till för barnets 

inlärning eller ska det vara ett forum för kommunikation mellan hem och skola? Tyvärr är 

läxan, som nämnt innan, starkt traditionsbunden och det är sällan någon som reflekterar över 

den. Vi anser att skolan bör ta upp läxor i en diskussion med elever och föräldrar, och i denna 

diskussion bör föräldrarna ges mycket stort utrymme då läxan i praktiken innebär att ett stort 

pedagogiskt ansvar läggs över från skolan på föräldern.  

Det vi med denna uppsats har försökt göra är att lyfta fram föräldrarnas perspektiv på 

läxläsning. Om ett samarbete mellan hem och skola eftersträvas så anser vi att mycket mer 

forskning bör utgå från föräldrarnas synvinkel. Vi har tidigare i diskussionen gett ett par 

förslag på framtida forskning inom de olika teman vi diskuterat. Vi tror dock att ett första steg 

bör vara att med en kvantitativ metod mäta förekomsten av de förhållningssätt som vi 

konstruerat för att få veta om dessa behöver kompletteras med något ytterligare 

förhållningssätt. Detta ger oss en grund att arbeta vidare från så att vi sedan närmare kan 

studera och belysa föräldrarnas ökade roll och ansvar i skolan.  
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