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Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om föräldrars uppfattningar kring läxor. Vårt syfte är att undersöka 

vad några föräldrar tillskriver läxan för syfte och hur de ser på sina möjligheter till inflytande 

över läxan. Vi har valt ett föräldraperspektiv då vi fått intrycket av att forskning kring 

föräldrars möjligheter till inflytande över läxan saknas. I uppsatsen redogör vi för vad som 

framkommit genom tidigare forskning kring föräldrainflytande och fenomenet läxor samt 

konstaterar att de gällande styrdokumenten inte behandlar läxans förekomst. Vi belyser även 

hur läxan har florerat i mediedebatten den senaste tiden.  

Vi har valt att utföra en kvalitativ intervjustudie där vi har fått ta del av föräldrars 

uppfattningar kring läxor. Utifrån de svar vi fått har vi delat upp resultatanalysen i tre 

kategorier om vilket syfte föräldrarna tillskriver läxan, vilka är Läxan ska bidra till 

måluppfyllelse, Läxan som ett medel för att lära eleven ta eget ansvar och Läxan som en länk 

mellan hem och skola. Vad föräldrarna anser om sina möjligheter till inflytande över läxan har 

vi delat in i de tre kategorierna Föräldrar som uppfattar att de har inflytande över läxan, 

Föräldrar som uppfattar att de inte har inflytande över läxan och Föräldrar som inte ser 

några problem med läxan. De tydligaste resultaten vi har uppmärksammat är att det inte finns 

någon enhetlig bild av vad föräldrar anser om läxans syfte och sitt inflytande över den, att 

föräldrarna anser att mängden läxor är det som är avgörande om den upplevs som ett problem 

eller inte och att en större del av föräldragruppen ser läxan som ett medel för eleven att uppnå 

målen i kurs- och läroplan.  

 

Nyckelord: Läxor, föräldrainflytande, läxans syfte, förhandling, makt, stress, konflikt.
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1 Inledning 

Följande är en berättelse ur vår egen vardag som väckte vårt intresse av föräldrars möjligheter 

till inflytande över sitt barns läxor och som ligger bakom vårt val av ämne för denna uppsats. 

Ett föräldrapar upplever att de har ständiga konflikter med sitt barn eftersom barnet anser att 

läxorna upptar mycket av dess fritid och blir stressad av det. När vi samtalade med 

föräldraparet om detta, föreslog vi att de skulle ta upp det till diskussion med läraren. Svaret 

vi fick var att ”det är nog ingen idé, det är bara att anpassa sig”.  

Denna berättelse fick oss att börja fundera på om detta är den allmänna uppfattningen hos 

föräldrar. Vad gör föräldrar för att lösa problem kring läxan? Tar de kontakt med läraren för 

att försöka få till en förändring eller tar de läxan så för given att de inte ifrågasätter dess 

existens? Kan det vara så att de, som föräldrarna i vår berättelse, anser att det är läraren som 

har all makt och att det därför inte är någon idé att ifrågasätta läxan? Detta är exempel på 

några frågor som har fungerat som inspirationskälla till vår problemformulering som ligger 

till grund för denna uppsats. Utifrån detta har vi valt att ha ett föräldraperspektiv på denna 

studie. 

De allra flesta har en åsikt om läxor vare sig man har barn eller inte då de själva gått i skolan 

och därmed har en uppfattning om vad läxor innebär. Om vi ser till läroplanerna har läxans 

värde skilt sig väsentligt under åren. I Lgr 69 hävdades det att elever inte borde ha några läxor 

alls och om det ändå förekom läxor skulle de vara frivilliga, men i Lgr 80 återinförs läxan i 

skolan i en enda kort mening. ”Hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt” 

(s 50). Efter att läxans värde diskuterats under 1970-talet anser Jan-Olof Hellsten (1997) det 

som märkligt att det i Lgr 80 inte definieras mer vad läxan ska medföra eller vad som 

kännetecknar den. Under 1990-talet stärktes läxans ställning och status som inlärningsmetod 

men däremot försvann den helt ur läroplanen 1994 och även ur Skollagen (Lpo 94, SFS 

1985:1100). Däremot tar Lpo 94 upp vikten av ”... att varje elev tar ett personligt ansvar för 

sina studier...” (Lpo 94, s 13) vilket Eva Österlind (2001) drar paralleller med att sköta 

läxorna. Vi kan dock tycka att det är märkligt att läxorna existerar än idag trots att de försvann 

ur styrdokumenten för 14 år sedan, vilket alltså borde innebära att lärarna själva kan välja om 

de vill använda sig av läxor eller inte i sin undervisning. Lukas Forsberg (2009) menar att 

läxan ofta upplevs som ett självklart inslag i skolvärlden men det faktum att det saknas 
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reglering kring läxan i styrdokumenten innebär att den egentligen inte ingår i skolans 

uppdrag.  

Forsberg (2009) har i sin avhandling observerat och filmat åtta medelklassfamiljer i deras hem 

för att se hur de löser konflikter och förhandlar kring läxor och konstaterar att läxor kan skapa 

stress och konflikter i hemmet. Han observerar hur de gör för att lösa dessa konflikter och 

något han reagerade över var att läxan som var grunden till konflikterna aldrig ifrågasattes. 

Han menar också att läxan är något som ofta tas för given. Hellsten (1997) är en forskare som 

har studerat hur läxan framställs i pedagogisk litteratur och han konstaterar att i den offentliga 

diskursen värderas läxan högt men ses ofta som en ritual som är helt oanalyserad. Vi anser att 

den forskning som dominerat i området snarare har fokuserat på läxans effekter medan läxans 

innehåll, utformning och omfång lämnas helt oproblematiserat. Dessa konstateranden är 

intressanta i relation till vår studie eftersom vi då undrar om detta förgivettagande av läxans 

förekomst kan leda till att föräldrar aldrig ifrågasätter läxans innehåll och utformning eller 

dess existens. 

Läxan har varit ett omdiskuterat ämne i mediadebatten under den senaste tiden och många 

tidningar har uppmärksammat läxan från olika synvinklar. Där lärare blivit tillfrågade om 

varför de ger läxor är det tydligaste argumenten att eleverna genom dem ska lära sig ta eget 

ansvar för sin utbildning, den gynnar inlärningen och att läxor är ett sätt att få föräldrarna 

involverade i skolarbetet (Sundsvalls Tidning 2010, Lärartidningen 2010). Utanförskapet som 

läxan kan bidra till, är också något som debatterats om. Alla föräldrar har inte tid eller 

kunskap till att hjälpa sina barn och de är i motsats till lärarna inte utbildade till att lära ut. I de 

fall där elever fått en läxa de själva inte vet hur den ska lösas skapas olika förutsättningar för 

eleverna, då de är beroende av att ha en förälder som kan hjälpa dem, vilket inte alla har 

(Sydsvenska Dagbladet 2010a). Att läxor kan skapa stress är ytterligare ett tema i debatten. 

Läxan kan ses som ett övertidsarbete där dess ständiga närvaro blir ett stressmoment för 

eleverna. De får aldrig känna att de är riktigt lediga när de har läxorna hängande över sig 

(Helsingborgs Dagblad 2010). Den statistik som framkommit visar på att läxor och prov är en 

stor stressfaktor och att var fjärde elev i mellanstadiet känner sig stressade av det (Dagens 

Nyheter 2010). En som har åsikter i läxdebatten är Ulf Leo, som skrivit en magisteruppsats 

om läxan (Leo 2004). I en artikel anser han att elever inte lär sig något av läxan eftersom alla 

barn är olika och lär sig på olika sätt. Leo påstår att läxorna är meningslösa om de inte görs på 
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skolan med hjälp av en lärare. Han har dock fått uppfattningen att elever och föräldrar vill ha 

läxor eftersom de anser att de tillhör skolan (Sydsvenska Dagbladet 2010b). Denna artikel 

reagerade många på, de positiva reaktionerna kom från föräldrar som tackade Leo för att ha 

kritiserat läxan. De negativa responserna bestod av argument som att eleverna inte skulle lära 

sig ansvar och självdisciplin utan läxor vilket Leo kontrade med att det kan de lära sig i skolan 

utan hemläxor (Sydsvenska Dagbladet  2010c). Utifrån det vi uppmärksammat i debatten om 

läxor anser vi att kärnan i debatten är av ifrågasättande karaktär och ofta negativ. Något vi har 

lagt märke till är att endast en liten del av läxdebatten riktar sig mot vad föräldrar gör för att 

hjälpa sina stressade barn. Mediedebatten verkar till stor del röra lärarens och elevernas syn 

på läxan och dess för- och nackdelar. Föräldrarna nämns mest som en faktor som påverkar hur 

mycket hjälp eleven kan tänkas få i hemmet.  

Föräldrar och lärare har olika intressen när det gäller eleverna i skolan. Föräldrar har fokus på 

sitt eget barns skolgång och utveckling medan läraren måste se till alla barn i klassen. Dessa 

olika intressen, föräldrarnas partikulära och lärarens universella, gör att föräldrar och lärare 

kan ha olika syn på skolan och undervisningen (Erikson 2008).  Detta kan enligt oss resultera 

i att lärarnas uppfattning om vad de anser att föräldrarna kan ha inflytande över, inte alltid 

överensstämmer med föräldrarnas specifika intresse för sitt eget barns bästa. Forskning har 

visat att föräldrar föredrar att engagera sig i frågor som är närmast det egna barnet. Ylva 

Ståhle (2000) framhåller detta i sin undersökning då det framgår att föräldrar är angelägna om 

att vara involverade i sitt barns kunskapsutveckling och trivsel på skolan. Dock är de inte lika 

angelägna om att vara engagerade i sådant som rör hela skolan, exempelvis skolråd, med 

argumentet att de inte har tid. Vi vill se hur dessa svårigheter tar sig i uttryck när vi sätter in 

läxan i detta sammanhang. Kan den enskilda föräldern utöva inflytande för att åstadkomma 

något som den anser är bäst för sitt eget barn när läraren har hela klassen att ta hänsyn till? Då 

vi har ett föräldraperspektiv på denna uppsats så vill vi se hur föräldrar uppfattar detta 

dilemma från sin synvinkel. Individuella läxor skulle kunna ses som en lösning på denna 

situation men Harris Cooper (2001) menar att det inte finns några belägg för att sådana skulle 

förbättra effekterna av läxan hos eleverna. Istället anser han att tiden det tar för läraren att 

planera individuella läxor snarare stjäl tid från förberedelse av undervisningen. Leo (2004) 

instämmer med Cooper i detta avseende men menar samtidigt att möjligheterna till att nå 
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bästa inlärnings- och motivationsmässiga resultat ökar i och med att individuella läxor 

utformas för eleverna.  

Under de senare åren har forskning framkommit som visat att det funnits skilda uppfattningar 

om vad lärare och föräldrar anser att föräldrars inflytande innebär i grundskolan (Skolverket 

1998, 2001, 2004). Däremot framgår inte vilka föreställningar som finns kring inflytandet 

över just läxor. Vi har fått intrycket av att föräldraperspektivet på läxor och vilka möjligheter 

som finns till inflytande över läxans utformning är ett tämligen outforskat område. Det vi 

således vill undersöka i vår studie är dels vad föräldrar tillskriver läxan för syfte och dels 

vilka deras uppfattningar är om vilka möjligheter de har till att förhandla om läxan i de fall det 

uppstår problem. Dessa problem kan röra sig om bland annat stress och konflikter. Detta 

utgångsläge har vi valt eftersom vi anser att det är när föräldrar upplever problem kring läxan 

som de kan ha en anledning till att vilja utöva inflytande över den. Det vi då vill ta reda på är 

om föräldrarna uppfattar läxan som förhandlingsbar eller som något som de inte har möjlighet 

till inflytande över? Tar de upp problem kring läxan med läraren eller ifrågasätts inte läxan 

alls då den ofta, enligt Forsberg (2009), tas för given. Om de diskuterar detta med läraren har 

de då möjlighet att påverka lärarens beslut och få inflytande över läxornas utformning, det vill 

säga innehåll och mängd? Hur blir de bemötta om de tar upp det med läraren och hur 

argumenterar de för om de väljer att inte göra det? Anledningen till att vi både vill undersöka 

syftet och möjligheten till inflytande är för att kunna avgöra om, vad föräldrarna tillskriver 

läxan för syfte påverkar deras syn på sina möjligheter till förhandling och inflytande. Detta 

eftersom det inte framgår i forskningen kring läxan vad den egentligen är. Det vill säga om 

den är en del av undervisningen eller något som är skilt från skolan. För att ta reda på detta 

kommer vi göra en kvalitativ intervjuundersökning med föräldrar till barn i grundskolan. 

Detta förtydligar vi längre fram i uppsatsen. Vi grundar vår uppsats i tidigare forskning, 

styrdokument och litteratur kring läxor och föräldrars möjligheter till inflytande. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka vad några föräldrar anser att läxan har för syfte. 

Vi vill även ta reda på om och i så fall hur de ser på sina möjligheter att ha inflytande över 

och förhandla om läxan. Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 
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 Vad tillskriver föräldrarna läxan för syfte? 

 Vilka olika uppfattningar har föräldrarna om sina möjligheter till inflytande över 

läxan? 

 

1.2 Definition av uppsatsens centrala begrepp  

Vi vill här ge en förklaring till det, för uppsatsen, centrala begreppet läxor, för att skapa en 

förståelse för vad de innebär för oss i detta sammanhang. Detta med utgångspunkt i Hellsten 

(1997) som menar att alla har en uppfattning om vad en läxa är ända tills begreppet ska 

förklaras, då det kan vara svårt att sätta ord på dess exakta innebörd. En definition av 

begreppet läxor och vad det innebär har sett olika ut i den forskning som har bedrivits. 

Eftersom vi har ett föräldraperspektiv som utgångspunkt har vi valt att i denna uppsats 

definiera läxan som en uppgift från läraren som utförs i hemmet, trots att läxan kan utföras 

både på fritidshemmet eller andra platser. 

 

1.3 Arbetets disposition 

I kapitel ett inleds arbetet med våra egna funderingar som är bakgrunden till valet av ämne i 

denna uppsats. Vidare behandlas hur läxan har synts i mediedebatten och hur den framställts i 

styrdokumenten. Därefter presenteras en problemformulering som leder fram till syftet och 

frågeställningarna för uppsatsen. Kapitel två behandlar det som framkommit genom forskning 

om föräldrars inflytande i skolan och belyser även den forskning som bedrivits kring läxan 

och dess syfte. Olika perspektiv på läxan behandlas var för sig, såsom makt och förhandling, 

stress och konflikter. Val av kvalitativ metod och informanter till intervjuer motiveras i 

kapitel tre och empiribearbetning tas upp. Resultatet av vår undersökning redovisas i kapitel 

fyra. Avslutningsvis diskuteras resultatet, en metoddiskussion genomförs och slutsatser dras i 

kapitel fem. 
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2 Tidigare forskning om föräldrainflytande och läxor 

För att hitta relevant forskning till vår uppsats har vi gjort systematiska sökningar i olika 

databaser bland annat ERIC, ELIN och LIBRIS på sökorden ”föräldrainflytande”, ”läx*” 

”parents/parental involvement”, ”homework” och ”parents*”. Vi sökte även i Skolverkets 

publikationer. Den sökning vi utförde resulterade i följande texter Ribom (1993), Ståhle 

(2000) samt Skolverkets rapporter ”Attityder till skolan” (1998, 2001, 2004). Denna forskning 

anser vi är relevant för att kunna koppla samman inflytande i stort med vad föräldrarna i våra 

intervjuer upplever att de har för inflytande över läxan. De informationskällor vi i huvudsak 

använder oss av i forskningen kring läxan är Forsberg (2009), Hellsten (1997), Leo (2004), 

Westlund (2007), Cooper (2001) samt Österlind (2001). Dessa har vi valt eftersom vi 

uppfattat det som att det är dessa forskare som har varit mest framträdande i området på 

senare tid.  

Vi kommer nedan presentera en forskningsgenomgång av intresse för uppsatsens syfte. För att 

skapa en bild av vad föräldrars inflytande i skolan kan innebära ska vi göra en samman-

fattning av vad forskning kommit fram till i 2.1 Föräldrars inflytande. Vidare kommer vi 

behandla områdena 2.2 Forskning om läxans syfte, 2.3 Läxan som en stress- och 

konfliktfaktor och 2.4 Läxan som en maktaspekt eller förhandling samt 2.5 Sammanfattning 

av forskningsgenomgången. Utifrån dessa områden har vi ambitionen att klarlägga hur 

föräldrars respektive elevers uppfattningar om läxans förekomst ser ut. Då det är deras skilda 

uppfattningar som kan leda till att problem uppstår kring läxan. Detta kommer vi att utveckla 

inom varje område. Vi kommer att behandla dessa ämnen var för sig för att sedan koppla dem 

samman.  

 

2.1 Föräldrars inflytande  

Under 1970- och 1980-talet framkommer kritik mot den då centralstyrda skolan vilken enligt 

kritiken inte var mottaglig för önskemål och synpunkter från elever och föräldrar. Med 

decentraliseringen av skolan och införandet av en mål- och resultatstyrd skola ville politikerna 

ge lärare och skolledning större möjlighet att utforma skola och undervisning. Detta skulle 

även resultera i att elever och föräldrar fick en större chans att påverka elevens situation i 
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skolan (Skolverket 1998). I Lpo 94 framgår det att föräldrar och skola ska samarbeta kring 

utvecklingen av skolans verksamhet. Detta genom att det påvisas att skolan ska ”... samarbeta 

med elevens vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och 

verksamhet” (s 14). Ståhle (2000) menar att föräldrars inflytande ska öka i och med detta men 

påpekar att det inte står något i läroplanen om hur det inflytandet ska utformas. 

I en serie rapporter ”Attityder till skolan” undersöker Skolverket bland annat elevers, 

föräldrars och lärares syn på föräldrainflytande (Skolverket 1998, 2001, 2004). Det som 

föräldrarna under slutet av 1990-talet ville ha mer inflytande över var framförallt regler och 

normer på skolan, deras barns möjlighet till stöd samt val av skola (Skolverket 1998). Under 

2000-talets början hade föräldrarna ett förhållandevis litet intresse av att ha inflytande över 

undervisningens innehåll och utformning, men det hade ändå ökat sedan 1990-talet. Lärarna 

däremot är i rapporterna generellt sett nöjda med det inflytande föräldrarna har över 

undervisningen och tycker inte att föräldrar ska ha så mycket inflytande över dess innehåll 

och utformning (Skolverket 1998, 2001, 2004). För att illustrera detta kan ett exempel tas från 

en intervjustudie Lars Erikson (2008) gjort där han beskriver en lärare som anser att det är 

läraren som utifrån styrdokumenten ansvarar för undervisningens innehåll. Det finns, 

fortsätter läraren, inte så mycket plats för föräldrainflytande över innehållet på undervisningen 

och läraren anser inte att den kan ändra innehållet efter föräldrarnas åsikter (Erikson 2008). 

I Eriksons (2004) avhandling ”Föräldrar och skola” utser han fyra olika principer för 

relationen mellan hem och skola, vilka är partnerskapsprincipen, isärhållandets princip, 

brukarinflytandeprincipen och valfrihetsprincipen. Vidare diskuterar han huruvida föräldrar 

vill ha inflytande över hela skolan eller endast över frågor som berör sitt barn. Erikson 

hänvisar till den Maktutredning som utfördes på den senare halvan av 1980-talet där det 

framgick att föräldrar upplevde att de hade små möjligheter till inflytande över bland annat 

undervisningen. Skolkommittén tolkar detta konstaterande som att föräldrar ville ha inflytande 

över skolan men att de inte kände att de hade det (Erikson 2004). Denna slutsats grundar de i 

att intresset för kvartsamtal och föräldramöten visat sig vara stort. Detta ifrågasätts dock av 

Erikson och refererar till Duit och Möller (i Erikson 2004) som menar att frågan om 

föräldrarna ville ha mer inflytande i skolan inte besvarats i Maktutredningen utan endast om 

de känner att de har det. Detsamma, menar Erikson, gäller i Skolverkets utredning ”Attityder 

till skolan”, där har Skolkommittén tolkat resultatet som att föräldrar efterfrågar ett större 
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inflytande i skolan. Detta är enligt Erikson inte alls uppenbart då Skolverket menar att 

intresset från föräldrarna att kunna påverka undervisningen kan ses som ”ganska ljumt” 

(Erikson 2004, s 339). Vi menar att det är viktigt att belysa skillnaden mellan dessa varianter, 

om föräldrarna känner att de har inflytande och om de vill ha inflytande. Detta upplever vi 

som tänkvärt då svaren från informanterna i våra intervjuer kan beröra båda aspekterna av 

frågan. Även om de känner att de har möjlighet till inflytande är det inte säkert att de vill 

utöva det. 

Leif Ribom (1993) analyserar i sin avhandling föräldrars perspektiv på skolan. Detta genom 

dels en enkätundersökning och dels med en intervjustudie. Enkätstudien omfattade cirka 500 

föräldrar till barn i grundskolan och de 24 intervjuerna gjordes på föräldrar från tre olika orter 

med olika socioekonomiska bakgrunder. Det han avsåg att undersöka var hur föräldrarna, 

utifrån skilda erfarenheter av skolan och olika sociala bakgrunder, ser på sina förutsättningar 

till att delta och påverka skolarbetet samt samarbetet mellan hem och skola. Hans resultat 

visar att den mening som föräldrar tilldelar skolan och samarbetet med den varierar mellan 

föräldrar med kort utbildning och manuella yrken respektive föräldrar med lång utbildning 

och teoretiska yrken. De föräldrar som har längre utbildning är mer engagerade i skolan 

konstaterar Ribom. Studien visar även att föräldrar med olika utbildningsbakgrund närvarar i 

samma utsträckning på utvecklingssamtal och föräldramöten men det är föräldrarna med lång 

utbildning som deltar aktivt under dessa. Det är de som kommer mest till tals och gör sina 

röster hörda. Ribom påpekar även att föräldrarnas attityd till skolan påverkar deras inställning 

till samarbetet mellan hem och skola. Dessa olika slutsatser kommer vi att relatera till våra 

intervjusvar i diskussionen. 

Föräldrars inflytande behandlar även Ståhle (2000) i sin studie där hon intervjuade 57 

föräldrar och fick 879 enkäter besvarade av föräldrar till elever i år två. Studiens syfte var ”... 

att studera föräldrars möjligheter och vilja till inflytande över sitt barns lärande, trivsel och 

skolans organisation samt hur villkoren ser ut för att föräldrar ska få ökat ansvar, mer 

inflytande och makt” (s 40). Hennes resultat visar att det krävs ett inbjudande förhållningssätt 

från lärare och skolledning för att föräldrarna ska uppleva att de har möjligheter till 

inflytande. Dessa möjligheter synliggör läraren i konversationerna med föräldrarna. Mer 

formella samtal som utvecklingssamtal och föräldramöten gav snarare insyn än inflytande, 

ansåg föräldrarna i studien (Ståhle 2000). 
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2.2 Forskning om läxans syfte  

Ovan har vi redogjort för den forskning som framkommit kring vad föräldrar har för 

inflytande i skolan. Här följer en genomgång av vad som har framkommit i den forskning som 

fokuserat på läxan i syfte att visa på vilket komplext område detta är. Detta för att ge en grund 

till vad läxan innebär och skapa en helhetsbild av olika argument som förekommit kring 

läxans existens.  

Ur tidigare forskning kring läxans syfte kan bland annat resultat från studier som pekar på 

läxan som utvecklande och värdefull utläsas. Ingrid Westlund (2007) som forskat kring läxans 

effekter och dess inverkan på eleverna menar att de positiva effekterna är förbundna med stor 

komplexitet då alla läxor är olika liksom lärarna, eleverna och dess föräldrar. Sammantaget 

innebär läxan enligt Westlund en uppgift som görs efter lektionstid och som föräldrar och 

lärare anser ska medföra att eleven lär sig ta ansvar. Detta ska i sig leda till ett ökat 

engagemang från elevens sida och ge föräldrarna en bild av vad som pågår i skolan samt 

gynna samvaron mellan elev och förälder (Westlund 2007).  

Det faktum, som vi tidigare nämnt, att läxan är ett tämligen oproblematiserat begrepp i svensk 

forskning, anser Hellsten (1997) kan tolkas som att läxan ger positiva effekter vad den än 

innehåller eller hur den än är utformad. Han menar vidare att svenska forskare tidigare inte 

har varit särskilt intresserade av läxan men den forskning som ändå gjorts innefattar ofta ett 

stort engagemang i ämnet. Det har även framkommit forskning som visar att det inte finns 

några positiva samband alls mellan läxor och elevers resultat (Hellsten 1997, Westlund 2007, 

Cooper 2001). Dessutom menar Hellsten (1997) att vissa forskare har tagit för stor hänsyn till 

sina tidigare föreställningar om läxor och har därför ställt sig tveksamma till sina resultat. 

Vissa forskare har till och med tagit avstånd från de resultat de fått om de inte motsvarat deras 

förväntningar. Hellsten ger exempel på en forskare, Bents-Hill, som kom fram till att 

läxläsning inte hade några kopplingar till bättre prestationer. Han menade därför att detta 

resultat skulle tolkas med stor försiktighet, då resultatet inte gick i linje med hans egen 

föreställning och uppfattning om läxans effekter. 

Internationellt sett har det förekommit mer forskning i området, som mest kretsat kring läxans 

nytta och resultaten av dem men inte så mycket kring elevernas upplevelser (Westlund 2007). 
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Den generella uppfattningen är att läxor har positiv inverkan på elevers studieresultat. Cooper 

(2001) som anses vara en av USA:s främsta experter på läxor har i en undersökning studerat 

120 rapporter. 17 av dessa rapporter behandlade vilka effekter läxor har på barn. Resultatet 

visade att 70 % av eleverna kunde uppvisa positiva effekter av läxan i jämförelse med elever 

som inte fick läxor alls. Han påpekar dock att studier har gjorts som visat att läxläsning inte 

har någon som helst positiv effekt på resultaten i de yngre åren utan endast i de senare åren. 

Detta förklarar han med att koncentrationsförmågan är sämre hos de yngre barnen och att de 

lättare blir påverkade av aktiviteter i hemmet som lockar mer. De har ännu ingen studieteknik 

och lär sig därför lättare ihop med läraren i skolan. Studierna visade dessutom att korta läxor 

som ges ofta är bättre än längre läxor som ges sällan (Cooper 2001).  

Pamela M. Coutts (2004) konstaterar i en artikel att skillnaden mellan föräldrars och elevers 

syn på läxor är att föräldrar ser dem som något som ger långsiktiga resultat i form av bättre 

studieteknik, planeringsförmåga och en vana vid att ta eget ansvar.  Eleverna ser i motsats till 

föräldrarna inte någon koppling alls mellan läxan och ansvarstagande och ser inte långsiktiga 

resultat som relevanta för tillfället utan anser mer att läxan mest hindrar dem från att leka och 

umgås med sina vänner. Det är svårt att hitta forskning som visar på att föräldrar kan ha en 

negativ inställning till att läxor finns. Coutts (2004) påpekar att en förståelse dem emellan 

skulle hjälpa till att minska konflikterna kring läxan. Hon menar vidare att vissa föräldrar 

hotar sina barn med att deras lärare blir arg om de inte gjort sin läxa. Detta poängterar hon, tar 

bort fokus på läxan som utvecklande för elevens egen skull och inte för någon annan.  

Eva Österlind (2001) har gjort en studie om läxor där hon visar på att det finns kopplingar 

mellan elevers förhållningssätt och deras skolframgång. Förhållningssätten delas upp i 

grupperna frihetligt, prestationsinriktat, godvilligt, oreflekterat och ambivalent. Hon menar att 

elevernas syn på varför det finns läxor varierar, från bestraffning till att se dem som 

nödvändiga för sin egen utveckling. Några ser dem ur ett lärarperspektiv, att läxan finns för 

att läraren ska ha kontroll över elevernas kunskapsutveckling medan andra anser att läxan 

finns av ren tradition. Österlind menar vidare att många elever inte ser läxan som något 

problem. De tar den också lite för given, vilket Forsberg (2009) menar att även föräldrarna 

kan göra, som vi tidigare nämnt. När Österlind (2001) frågar elever i sin studie hur de skulle 

vilja ha det med läxor om de fick bestämma var svaren som övervägde att inte ha några läxor 

alls och att de skulle få vara med och ha inflytande över vad och hur mycket läxa de ska ha. 
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Detta med argumentet att det skulle öka deras motivation till att göra läxan vilket också 

framhålls i Lpo 94, där det lyfts fram att ett ökat ansvar och inflytande från eleverna skapar 

mer ansvarstagande och motiverade elever. Westlund (2007) menar att främsta orsaken till 

läxans existens enligt eleverna är brister hos dem själva som individer, till exempel 

ineffektivitet. Hon menar vidare att eleverna upplever läxan som roligare när de utför den 

ihop med sina kompisar och att de dessutom anser sig vara mer effektiva tillsammans med 

andra vilket även Coutts (2004) påpekar. Trots att eleverna ser dessa vinster visar Westlunds 

(2007) studie att läxorna i regel läses i ensamhet.  

Forsberg (2009) påstår att läxan kan ses som ett sätt att sudda ut gränserna mellan hemmet 

och skolan. Det kan tolkas som att detta kan leda till att öka samspelet mellan hem och skola i 

positiv bemärkelse men detta faktum kritiseras av Westlund (2007) och hon konstaterar att det 

kan skapa en känsla hos eleven av att aldrig vara riktigt ledig. Uppgifterna som ges i skolan 

ska slutföras men var och när det ska ske är inte bestämt. Begreppen skolundervisning och 

fritids betydelse förlorar sin innebörd då läxan hamnar som i en gråzon däremellan och suddar 

ut gränserna för vad som är arbete och vad som är fritid. Westlund (2007) belyser också de 

skilda förutsättningar elever har i form av stöd från hemmet, vilket även Österlind (2001) och 

Forsberg (2009) tar upp i sina studier där de menar att läxan framhäver de sociala skillnaderna 

genom att alla elever har olika möjligheter till hjälp och stöd från sina föräldrar. Forsberg 

framhåller att normen i samhället säger att du som förälder ska vara involverad i ditt barns 

skolgång. Föräldrar förväntas hjälpa sina barn med läxan och vara den ”goda” föräldern som 

engagerar sig i barnets utveckling. 

Utifrån vad forskningen har kommit fram till om fenomenet läxor har vi försökt skapa en 

förståelse för vad forskningen visat att läxans syfte kan vara. Vi kan konstatera att det inte 

finns något entydigt resultat av läxans effekter eftersom forskarna funnit både positiva och 

negativa effekter som ofta talar emot varandra.  

 

2.3 Läxan som en stress- och konfliktfaktor 

Vi kommer här att ta upp några problem som kan uppstå till följd av läxan, vilka kan vara 

stress och konflikter. Flera forskare har konstaterat att stress och konflikter i samband med 

läxan har ökat på senare tid (Forsberg 2009, Hellsten 1997, Westlund 2007, Leo 2004). 
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Westlund (2007) menar att få studier visar på de negativa följderna av läxläsning såsom 

stress. Det främsta argumentet för att den ses som stressframkallande för eleven är när läxans 

mängd och utformning känns övermäktig i förhållande till den tid de får till att utföra den. 

Hon menar vidare att läxan upplevs av vissa elever som ett gränslöst lärande som aldrig blir 

färdigt och Hellsten (1997) ställer sig frågan, på vilken annan arbetsplats det skulle fungera att 

ha så mycket kvällsarbete med sig hem. Han drar då slutsatsen att det arbete eleverna utför i 

skolan inte ses som ett arbete. Leo (2004) visar på undersökningar som gjorts där nästan 

hälften av alla elever anser att de har för mycket läxor. Leos budskap i sin studie är att 

hemläxan bör avskaffas under elevens första sex år i skolan. Han anser som vi tidigare nämnt 

att den istället ska göras i skolan med hjälp av kompetenta pedagoger. En elev i hans uppsats 

som känner stress i samband med läxorna uttrycker att ”man blir stressad av att göra läxor och 

man blir stressad av att inte göra läxor” (s 49). Även om eleverna i Leos studie känner stress 

kring läxor kan de trots det inte föreställa sig en skola helt utan läxor. 

I barnombudsmannens rapport (2003) undersöks stress i elevers vardag. I rapporten tas det 

upp vad eleverna själva tror att den stress de upplever kommer ifrån. Bland elevernas svar 

nämns läxor. Att de har för många läxor samtidigt, att föräldrarna pressar dem och har höga 

krav men inte tid att hjälpa till. Att det är svårt att få dagarna att gå ihop med läxläsning, 

fritidsaktiviteter, hjälpa till hemma och umgås med kompisar tillhör några av motiveringarna. 

Leo (2004) ifrågasätter i sin uppsats om det är rimligt att antalet barn som upplever stress ökar 

för varje gång Barnombudsmannen gör sina undersökningar. Att barn är stressade kan aldrig 

vara godtagbart, anser Leo och menar att läxor är tydligt förknippade med stress. I motsats till 

vad eleverna anser om denna stress menar en forskare Ulf Blomdahl, i barnombudsmannens 

rapport (2003), att det inte är läxorna som är stressande. ”Aldrig har man haft så lite läxor och 

så låga krav – aldrig har man behövt prestera så lite...” (s 74) menar Blomdahl. Enligt honom 

är det inte läxorna som stressar eleverna, det är en mycket mer komplex företeelse där 

elevernas fritid inte ser ut som den gjort tidigare (Barnombudsmannen 2003). Forsberg (2009) 

menar att barn i Sverige har minst antal läxor i de västerländska länderna och deras föräldrar 

uppger att de endast ägnar cirka fem minuter per dag till barnets läxläsning. Antalet läxor har 

dock ökat under det senaste decenniet.  

Den stress eleverna kan uppleva i samband med läxor kan leda till konflikter i hemmet som 

kan röra sig om bland annat hur läxan ska prioriteras (Leo 2004). Forsberg (2009) menar att 
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det är elevens uppgift att utföra läxan men föräldrarnas uppgift att se till att den blir gjord. 

Denna involvering av föräldrarna menar han kolliderar med ett av läxans främsta mål, att lära 

eleverna ansvarstagande. Forsberg påpekar att föräldrarna på ett sätt positionerar sina barn 

som ansvarslösa och nonchalanta till sina läxor. Detta genom att visa att det krävs kontroll 

och engagemang från föräldern för att läxan ska bli utförd vilket i sig kan leda till konflikt 

mellan föräldern och barnet. 

En annan anledning till konflikt påpekar Forsberg (2009) är att läxan är något som läraren har 

gett barnet som barnet ska utföra, vilket är något som föräldrarna inte har någon kontroll över. 

Att den ska utföras är med andra ord något som inte är förhandlingsbart mellan barnet och 

föräldern. Han menar att målet må vara att det ska skapa utveckling hos barnet men i hemmet 

blir den endast ännu en syssla som ska hinnas med i vardagen. Ytterligare en orsak till 

konflikt är att läxans prioritering ofta skiljer sig mellan föräldrar och barn. Forsberg menar att 

föräldrarna anser oftast att läxan ska göras direkt efter skolan medan barnet prioriterar att leka 

och skjuter på läxan. Trots att läxan skapar konflikter beskrivs den som något som finns till 

för att öka barnets möjligheter till lärande. Leo (2004) hävdar i sin uppsats att konflikter i 

samband med läxan aldrig kan föra något gott med sig. Han menar att ingen lär sig något i en 

konfliktsituation och att resultatet blir att motivationen för att göra läxorna sjunker hos barnet. 

Dessutom påpekar han att föräldrarna i hans studie undviker att ta kontakt med skolan i de fall 

det uppstått konflikter i samband med läxan och har istället ställt sig bakom skolan. Detta med 

argumentet att de antagit att det inte är läxan det varit fel på utan att konflikterna uppstått i 

hemmet på grund av att läxan glömts bort eller barnets omognad. En aspekt som Leo är 

angelägen om att belysa är hur viktigt det är som lärare att ge eleven tydliga läxor och bra 

verktyg för att skapa goda förutsättningar för eleven att klara av läxan. De konflikter som kan 

uppstå i samband med läxan anser vi kan delvis orsakas av maktförhållanden mellan föräldrar, 

elever och lärare. I nästa stycke kommer vi utveckla detta. 

 

2.4 Läxan som en maktaspekt eller en förhandling.  

Här belyser vi läxan ur ett makt och förhandlingsperspektiv, då detta är något som ständigt 

pågår i samhället och tydligt kan ses i samband med läxan. Denna makt kan till exempel ta sig 

i uttryck som föräldrars makt över barnens prioritering av sysselsättning på fritiden eller 
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lärarens makt och kontroll över eleverna utöver skoltiden och till viss del även föräldrarna. 

Läraren har också makt att bestämma över hur mycket tid eleven måste lägga av sin fritid på 

läxor (Westlund 2007).  

Gunilla Granath (2008) skriver om Foucaults uttryck maktrelationer som han menar ständigt 

pågår överallt i vårt samhälle och kan förklaras som individers olika strategier för att 

kontrollera andra individer. Granath studerar i sin avhandling hur lärare disciplinerar eleverna 

genom utvecklingssamtal och loggböcker. Hon menar vidare att det maktspel som idag sker 

mellan lärare och elev är mildare än det var tidigare då det innebar betydligt mer auktoritära 

tillvägagångssätt. Dessa maktspel kan relateras till vår studie då de läxor läraren ger eleverna 

kan ses som ett exempel på en av Foucaults strategier för att kunna kontrollera elevens 

utveckling. Forsberg (2009) använder sig även han av Foucaults teorier om makt i sin 

avhandling och hänvisar liksom Granath (2008) till Foucaults redogörelse av Benthams 

övervakningssystem, så kallad Panopticon. För att förklara denna liknelse sätter vi in den i vår 

studies sammanhang. Då kan läraren ses som sittandes i ett torn, vakandes över eleverna som 

sitter i cellerna. Eleven ses som ett objekt som inte vet om den är övervakad eller ej och 

poängen med detta är att göra eleven medveten om att den när som helst kan vara under 

uppsikt. Denna liknelse med ett ständigt övervakande relaterar vi till övervakning via läxan 

som är något återkommande och ett sätt för läraren att kontrollera eleven och dess 

kunskapsutveckling. Med detta menar vi att läraren sitter i en ständig maktposition då den har 

befogenhet att värdera, i det här fallet, hur och att eleven utfört sina läxor. Forsberg (2009) 

menar vidare att läraren och även föräldrarna blir subjekt, med makt att skapa disciplin, 

medan barnet görs till objekt med få chanser att påverka relationen mellan hem och skola.  

Forsberg (2009) påpekar att föräldrarna sitter i en viss maktposition även om de förhandlar 

med barnet om när läxan ska utföras eftersom de är vårdnadshavare som i regel har det sista 

ordet i diskussioner med barnet. Han ger även ett exempel på hur en förälders brist på makt 

kan resultera i en utebliven förhandling då sonen vägrar läsa läxan. Modern känner sig 

ignorerad och situationen känns hopplös. Detta leder till att hon blir arg och kommenderar 

sonen att göra läxan omedelbart istället för att förhandla om när den ska utföras. Beteendet 

förklarar Forsberg alltså inte som en makthandling utan snarare som en form av maktlöshet 

från förälderns sida. 
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Maktlöshet hos föräldrarna tar också Ståhle (2000) upp i sin studie. Den visar sig då en 

förälder upplever att hennes barn får ett för stort ansvar lagt på sig när det förväntas att barnet 

själv ska ha kontroll över att läxan är med hem och även minnas läxans omfattning. Känslan 

av maktlöshet uppstår då hos föräldern då hon aldrig får möjlighet att stödja sitt barn i detta. 

Föräldrarna i studien hävdar vidare att den kommunikation som förekommer med läraren är 

en envägskommunikation som består av information vilket också kan uppfattas som en 

maktaspekt utövad av läraren. Vi ser detta exempel som intressant då föräldrars möjligheter 

till inflytande över läxan är en del av vårt syfte i denna uppsats. Då läraren sitter i en 

maktposition gentemot föräldern undrar vi om föräldern har möjlighet att utöva inflytande 

över och förhandla om läxan. Ståhle (2000) menar vidare att i dagens demokratiska samhälle 

kan föräldrars möjligheter till inflytande över sitt barns skola ses som en ansvars- och 

maktfördelning mellan hem och skola. Detta för att minska maktskillnader och skapa en 

utjämning av makten (Ståhle 2000). 

 

2.5 Sammanfattning av forskningsgenomgången 

I detta kapitel har vi berört föräldrars inflytande över skolan som helhet och sammanställt de 

olika uppfattningarna som har framkommit om läxan. Vi har även beskrivit några olika 

perspektiv på läxan, det vill säga ur ett stress- och konfliktperspektiv för att synliggöra de 

problem som kan uppstå i hemmet. Slutligen har vi belyst läxan som något maktrelaterat eller 

något som är förhandlingsbart. För att relatera dessa stycken till varandra ska vi här 

sammanfatta forskningsgenomgången och koppla samman de olika synsätten. 

Något som framkommit i denna genomgång är att föräldrainflytande ser väldigt olika ut för 

olika föräldrar. Föräldrarna som medverkat i Riboms (1993) studie har olika syn på skolan 

beroende på utbildningsbakgrund. De föräldrar som hade längre utbildning var mer 

engagerade och tog mer talutrymme i skolan än de med kortare utbildning. Under årens gång 

har föräldrars inflytande i skolan ökat och det belyses i Lpo 94. Dock är det inte specificerat 

vad detta inflytande innebär (Ståhle 2000). Lärare och föräldrar har även olika syn på vad 

detta inflytande ska omfatta och hur stort det ska vara. Föräldrarna upplever inte att de har så 

mycket inflytande över undervisningen och vill inte heller ha det, vilket lärarna tycker är som 

det ska vara (Skolverket 1998, 2001, 2004). Vi har även påpekat att det är skillnad mellan att 
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ha möjlighet till inflytande och att vilja ha inflytande över exempelvis undervisningen i skolan 

(Erikson 2004).  

Uppfattningarna om läxans syfte är många och olika beroende på vem som tillfrågas. 

Föräldrarna ser dem ofta som något som är positivt för framtida studier och resultat medan 

barnen ofta ser dem som något som finns till för deras synders skull, det vill säga för att de 

inte hunnit med eller inte klarat av uppgiften i skolan (Westlund 2007). Dessa olika 

uppfattningar och även skillnader i prioritering av läxan kan leda till att vissa familjer 

upplever konflikter och stress i samband med att läxan ska göras. Detta kan i sin tur leda till 

att barnet upplever att föräldern sitter i en maktposition om den kommenderar barnet att göra 

läxan medan föräldern istället kan känna sig maktlös då den endast försöker få barnet att 

utföra något som läraren gett order om. Detta innebär att också lärarens kan ses som att den 

sitter i maktposition över både barnet och dess föräldrar (Forsberg 2009). Coutts (2004) 

menar att genom att skapa en förståelse mellan förälderns och barnets uppfattning om syftet 

med läxan skulle uppkomsten av konflikter minska.  

De olika uppfattningar som tagits upp i tidigare forskning känns relevant som en bakgrund till 

vårt syfte i vår studie där vi vill gå ett steg längre. Det vill säga, efter att vi har tagit reda på 

vad våra informanter tillskriver läxan för syfte vill vi undersöka hur de sedermera agerar för 

att lösa problem som kan uppstå i samband med läxan. Detta eftersom det i den forskning vi 

har presenterat inte framkommer vad föräldrar har eller vill ha för inflytande över läxor, då 

inte begreppet uppkommer. Därför kommer vi i denna uppsats undersöka vad inflytande över 

läxan innebär för våra informanter. Detta föräldraperspektiv har vi valt därför att vi har fått 

intrycket av att det inte har forskats så mycket kring föräldrars uppfattningar om sina 

möjligheter till att förhandla om läxan. 
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3 Undersökningens upplägg och genomförande  

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för vårt metodval i undersökningen, hur vi har gått 

tillväga och hur vi har valt ut våra informanter samt hur vi har bearbetat vår empiri. 

Vi kommer att göra en kvalitativ intervjuundersökning med föräldrar till elever i grundskolan. 

En kvalitativ undersökning innebär att vi enbart kommer att undersöka vad våra informanter 

anser, till skillnad från den kvantitativa metoden som generaliseringar och ser till antal och 

mängd. Vårt val av metod grundar vi i vår strävan efter att gå på djupet och fånga just dessa 

individers tankar och känslor istället för att generalisera (Kvale 1997, Eliasson 2006). Steinar 

Kvale (1997) påpekar att den kvalitativa forskningsintervjun har för avsikt att genom samtal 

tolka den intervjuades definition av mening inom valda områden. För oss innebär det att 

undersöka vilket syfte föräldrarna tillskriver läxan och hur de uppfattar sina möjligheter till 

inflytande över den. Vi spelar in intervjuerna för att inte riskera att missa något och för att 

kunna koncentrera oss på vad informanten har att säga. Det är också lättare att se och uppfatta 

det icke verbala som informanten uttrycker om vi slipper anteckna under intervjun (Repstad 

2007). Eftersom vi i vårt resultat kommer citera informanternas svar är inspelning att föredra 

före anteckningar, påvisar Annika Eliasson (2006).  

Vår intervju är av halvstrukturell karaktär vilket innebär att vi har skrivit en guide (Bilaga 1) 

med frågor men det finns möjlighet att ändra dem och dess ordningsföljd under intervjun för 

att få den att upplevas mer som ett samtal (Kvale 1997). Halvstrukturerade intervjuer kallas 

även för djupintervjuer framhåller Eliasson (2006), eftersom frågorna används för att gå på 

djupet inom de områden som intervjuguiden berör.  Vårt mål är att formulera så öppna frågor 

som möjligt för att inte påverka svaren men vi är medvetna om att det kan uppfattas som att vi 

instämmer med informanternas svar för att uppmuntra dem att utveckla mer. Kvale (1997) 

menar att intervjuarens reaktioner kan fungera som en positiv eller negativ förstärkare av den 

intervjuades svar och påverka nästkommande frågors svar.  

Vi kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2003) vilka är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det innebär 

bland annat att föräldrarna tillfrågas om de samtycker till att delta i intervjun, att deras 

deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta intervjun. De kommer också att 

informeras om att vi spelar in intervjun och att inspelningarna endast kommer att användas av 
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oss i forskningssyfte när vi skriver och därefter förstöras. Vi upplyser även om att all 

information kommer att behandlas anonymt och att namnen på elevernas skolor inte heller 

kommer att nämnas. 

 

3.1 Urval av informanter 

Vi har valt att intervjua föräldrar till elever i grundskolan för att få ta del av deras syn på 

läxor. Vi tog kontakt med flera rektorer på olika skolor men de flesta kunde inte hjälpa oss på 

grund av tidsbrist. Slutligen fick vi kontakt med en rektor som meddelade att det snabbaste 

han kunde bidra med var föräldrar som också var lärare. Om vi däremot ville intervjua 

föräldrar med annat yrke skulle det ta längre tid att få fram några. Då vi hade ont om tid 

beslutade vi att tacka ja till att intervjua föräldrar med en pedagogisk utbildning. Vi kom 

således i kontakt med två lärare och en fritidspedagog som är föräldrar till barn i grundskolan 

och som kunde ställa upp på intervjuer. Med hjälp av bekanta fick vi även kontakt med en 

förälder och ett föräldrapar varav en var lärare och en inte. Detta resulterade i att vi fick 

möjlighet att intervjua sammantaget fyra föräldrar med pedagogisk utbildning och tre 

föräldrar utan, som alla har barn i grundskolan. Vi utförde en pilotintervju för att testa 

frågorna och valde att låta den föräldern räknas in i gruppen av föräldrar som inte har 

pedagogisk utbildning då svaren var givande för vår undersökning. Då det var rektorn som 

valde ut föräldrarna som har pedagogisk utbildning åt oss var det inget vi planerat. Men vi har 

ändå valt att låta alla informanter utgå ifrån sitt föräldraperspektiv, oavsett utbildning.Vi är 

dock medvetna om att föräldrarna har olika utgångslägen. Tre av intervjuerna utfördes på 

skolan och resten i informanternas hem efter deras önskemål.  

För att avgränsa oss har vi valt att endast fokusera på föräldraperspektivet och inte på lärarnas 

eller elevernas perspektiv. Detta har vi valt för att föräldrars syn på sina möjligheter till 

inflytande över läxan är ett tämligen outforskat område och för att vi anser att läxan till stor 

del också rör föräldrarna, framför allt då barnet går i grundskolan. 
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3.2 Konstruktion av intervjufrågor 

I våra intervjuer har vi utgått ifrån en intervjuguide där frågor har formulerats utifrån 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Dessa frågor grundades i följande funderingar: vad 

anser föräldrarna att läxans syfte är? Vill de ha möjlighet till att påverka läxan genom 

förhandling med läraren och utöva sitt inflytande eller lägger de ansvaret på läraren och litar 

på att den beslutar det som är bäst för just deras barn? Om de någon gång har utövat sitt 

eventuella inflytande, hur bemöttes detta av läraren? Fick de någon respons på sina åsikter 

eller är det svårt för en lärare att se till föräldrars enskilda åsikter då läraren har en hel klass 

att ta hänsyn till?  

Vår avsikt var att formulera frågor som leder till att ta reda på föräldrars uppfattningar om 

läxans syfte och undersöka föräldraperspektivet på inflytande över läxor. Frågorna är skrivna 

med ett neutralt språk med avsikt att inte påverka intervjun med våra egna värderingar. För att 

ge intervjuerna strukturen av ett samtal har vi valt att inte skriva ned några följdfrågor i förväg 

utan låter dessa komma spontant. Vi utförde en pilotintervju innan intervjuerna genomfördes 

för att prova om frågorna var förståeliga och ledde till svar som var relevanta för vårt syfte. 

Detta gav oss möjlighet att ändra vissa av frågorna för att de skulle bli mer lättförståeliga och 

även bidra till att göra studien mer tillförlitlig. Vi kommer att använda oss av pilotintervjun i 

resultatet. 

 

3.3 Insamling och analys av intervjudata 

För att kunna använda citat från intervjuerna i resultatet valde vi att transkribera intervjuerna i 

sin helhet. Repstad (2007) menar att huvudregeln för att skriva ut inspelat material är att allt 

som skrivs ut ska vara ordagrant. Kvale (1997) påpekar att hur detaljerad utskriften bör vara 

beror på vad den ska användas till och hur den ska analyseras. Vi valde att utelämna pauser, 

betoningar och skratt eftersom vi anser att det inte tillför något till vår analys. Om de 

intervjuade i ett citat nämner sitt barns namn byter vi ut det mot ett ”N”. Då vi inte lägger 

något fokus på om det är en kvinna eller man som vi citerar så benämner vi alla som förälder. 

För att markera att ord har uteblivit i ett citat markerar vi det med tre punkter inom 

hakparenteser [...]. Dessa ord är bortvalda dels på grund av platsbrist men också för att de ej 

är relevanta för syftet, då vi strävar efter att ha meningscentrerade citat. Då intervjuerna är 
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anonyma har föräldrarna benämnts med siffror från 1-7. Numreringen har skett slumpvis med 

avsikten att underlätta en jämförelse mellan åsikterna. Föräldrarna behåller samma nummer 

genom hela arbetet. Vi har valt att sätta siffrorna inom parentes för att inte ge dem för stor 

betydelse då det är åsikterna som är det viktigaste. När vi transkriberat alla intervjuerna läste 

vi igenom dem systematiskt var och en för sig och markerade för uppsatsen intressanta 

uttalanden. Sedan diskuterade vi dem gemensamt för att fastställa vilka citat som var 

relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar. Utifrån detta har vi grupperat citaten i 

kategorier vilka bäst sammanfattar våra informanters åsikter. Dessa redogör vi för i nästa 

kapitel. 
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4. Föräldrars uppfattningar om läxan 

Den empiri vi har samlat in ska vi i detta kapitel redovisa i form av citat från intervjuerna. Vi 

kommer att redogöra för vad föräldrarna vi intervjuat tillskriver läxan för syfte och hur de 

uppfattar sina möjligheter till inflytande över läxan. För att redovisa de svar vi fått om vad 

föräldrarna tillskriver läxan för syfte delar vi in svaren i tre kategorier för att tydliggöra vad 

som bäst sammanfattar åsikterna. Den första kategorin innefattar åsikter om måluppfyllelse: 

Läxan ska bidra till måluppfyllelse, i vilken föräldrarna anser att läxans syfte är att vara en 

förlängning av skoldagen för att barnen ska uppnå målen i kurs- och läroplanen. Detta anser 

föräldrarna att barnet inte hinner med enbart under skoltiden. I denna kategori har även citat 

placerats från föräldrar som anser att läxans syfte är att eleven får tid att öva sig på det de 

gjort i skolan och att nöta in kunskap, då detta kan ses som en väg till att uppnå målen. I nästa 

kategori, Läxan som medel för att lära eleven ta eget ansvar finns de åsikter från föräldrar 

som ser läxan som något som tränar barnet i att ta eget ansvar för sin utbildning, vilket 

poängteras i Lpo 94. Läxan som en länk mellan hem och skola är den sista kategorin där 

föräldrarna anser att läxan är ett sätt för dem att få insyn i vad deras barn arbetar med i skolan 

och att den blir en kommunikation mellan läraren och föräldern. Efter att vi redogjort för 

vilket syfte föräldrarna tillskriver läxan kommer vi att presentera hur föräldrarna handlar i de 

fall det uppstår problem kring läxan.  

För att tydliggöra vilka olika uppfattningar föräldrarna har om sina möjligheter till att 

förhandla om och ha inflytande över läxan har vi grupperat dessa i tre olika kategorier. Dessa 

har vi valt efter att ha konstaterat att de sammanfattar informanternas huvudsakliga åsikter. 

Den första kategorin är Föräldrar som uppfattar att de har inflytande över läxan i vilken vi 

redovisar citat från föräldrar som väljer att diskutera problem med läxan med läraren och 

därmed tar vara på sina möjligheter till att utöva sitt inflytande. Nästa kategori är Föräldrar 

som uppfattar att de inte har inflytande över läxan, i vilken åsikter förekommer från föräldrar 

som anser att de inte har något inflytande över läxan. I denna kategori finns även åsikter från 

de föräldrar som inte vill ha något inflytande över läxan. Hur de argumenterar för det och hur 

de löser problemen istället ska vi också redogöra för. I den tredje och sista kategorin, 

Föräldrar som inte ser några problem med läxan, har vi placerat citat från föräldrar som inte 

upplever några problem alls i samband med läxan och därmed inte anser att de har något 
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behov av att utöva inflytande över den. Vi kommer att gå igenom kategorierna mer noggrant 

var och en för sig och visa vad föräldrarna har för åsikter, vilka vi kommer problematisera i 

diskussionen. Vi börjar med kategoriseringen av åsikterna kring vad föräldrarna tillskriver 

läxan för syfte för att sedan övergå till kategorierna i hur föräldrarna uppfattar sina 

möjligheter till inflytande över läxan.  

 

4.1 Läxan ska bidra till måluppfyllelse 

Måluppfyllelse är något som vid ett flertal tillfällen uppkommer under intervjuerna och därför 

väljer vi att ha det som den första kategorin. Alla föräldrar anser att syftet med läxan delvis 

eller helt är att barnen ska uppnå målen i läroplanen, något som de menar att 

undervisningstiden inte räcker till för. En förälder (5) konstaterar kort att det måste vara det 

huvudsakliga syftet med läxan. 

Det viktigaste är väl att hålla kursplanen och uppnå målen [...] 

 

I samband med att måluppfyllelsen diskuteras kommer även två av föräldrarna in på huruvida 

läxan ska förekomma eller inte. Följande svar får vi från föräldrarna (1, 2). 

[...] alternativet då, att folk alltid ska vara ledig och så, men då måste man ju ta igen det, 

någonstans ska ju inlärningen vara om man ska uppnå ett mål, vilket måste vara syftet 

egentligen, för syftet är väl inte läxorna i sig, syftet är väl att man ska uppnå ett mål för 

eleven 

[...] man kan ju inte slopa läxor för alla för att tre inte får hjälp hemma och stöttning utan då 

får man ju försöka, och sen då att naturligtvis inte ha samma krav på dom här barnen när 

det gäller att kunna prestera i läxan just och så men alla ska ju nå samma mål så att det 

finns ju ändå med i den biten.  

 

Även om dessa föräldrar ifrågasätter läxans existens så upplevs de inte som beredda att ge upp 

läxan. De anser att läxor behövs för att målen ska uppnås, annars krävs det mer tid i skolan för 

barnen. Den senare föräldern anser att läxan inte kan tas bort bara för att några elever inte får 

den hjälp de behöver i hemmet med läxan. Dessa skilda förutsättningar problematiseras av 

Forsberg (2009), Westlund (2007) och Österlind (2001) då de menar att läxan framhäver de 

sociala skillnaderna för eleven i hemmet. Vår informant påpekar vikten av att alla barn ska nå 

målen i till slut.  
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Läxan kan även ses som en förlängning av skoldagen. De föräldrar (4, 6) som under 

intervjuerna påpekar detta ser läxan som ett tillfälle att öva in det som eleverna inte hinner 

med i skolan. Dessa föräldrar anser att läxan är bra för att ”traggla”, det vill säga den 

upprepande träningen som syftar till att barnet ska lära sig något utantill. Detta kan också ses 

som ett sätt för eleven att uppnå målen.  

[…] man kan öva in färdigheter som är bra och kunna snabbt utantill till exempel tabeller 

addition subtraktion multiplikationstabellerna har man ju otrolig nytta av rent praktiskt i 

livet, att vara snabb i och den tiden det tar och öva in det det kan man göra hemma och det 

är inte svårt heller, det är inte svårt för föräldrar och förstå och hjälpa sen då. Sen glosor 

förstås kan va bra också det är ju ungefär samma sak det, samma syfte med det, att man får 

traggla, den här tragglartiden kan man kanske kasta över hemmet då [...]  

[…] det mesta är väl att de ska få öva till exempel glosor och sånt där då, engelskan och 

matten och så då  

 

En förälders syn på läxan är att läraren inte ska ge läxor bara för att det ska finnas läxor utan 

att innehållet i dem ska vara genomtänkt av läraren och bidra till att eleven uppnår målen. 

Detta ska vara avgörande huruvida läxan ska delas ut eller ej. Föräldern (3) uttrycker följande: 

[…] det är bra med lagom med läxor, jag tycker inte man ska ha läxa för läxans skull och 

det är vilket jag tycker att de blir ibland [...]  

 

Denna förälder upplever att det är positivt med läxor förutsatt att de har ett värdefullt innehåll. 

Detta uttrycker föräldern med uttalandet ” jag tycker inte man ska ha läxa för läxans skull”. 

Samma förälder (3) berättar vidare: 

[...] min son säger ju hela tiden att ”i skolan, det gör jag ju i skolan, jag lär mig allt där, 

varför ska jag sitta hemma på min fria tid för” det är ju redan, han går i fyran och den 

medvetenheten kommer ju [...] 

 

Här går förälderns och barnets åsikter isär då föräldern uppfattar läxan som positiv medan 

barnet anser att den lär sig allt i skolan och inte har något behov av läxor. 

Något annat som uppkommer i samband med denna diskussion är det universella och 

partikulära intresset som finns i skolan (Erikson 2008). Dessa föräldrar (1, 2) anser att 

hemmet måste gå in och stötta och hjälpa skolan i vissa avseenden eftersom det är svårt för en 

lärare med en hel klass att hinna med allt.  
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[...] jag tar såna saker som läsning, tabeller, glosor, det är ju jättesvårt och hinna det på 

lektionstid kan jag tänka liksom att det är ju viktigt jag menar lästräning det är ju sånt där 

du måste träna träna träna och få upp och för en lärare som kanske har 25 barn och lära så 

behövs ju hemmets stöd tror jag [...]  

[...] hon har ju inte bara mitt barn utan hon har ju 25 stycken andra [...] 

  

Nästföljande förälder har dock en något annan syn på läxan då denne anser att läxor är något 

som bör komma mer i de senare åren och kan inte se vad läxan har för syfte i så låg ålder. 

Detta belyser även Cooper (2001) när han påstår att läxor inte har någon bevisad effekt i de 

tidigare åren. Föräldern (7) svarar som följer: 

Min dotter är sju år och jag tycker redan att dom har för mycket läxor. Då tycker jag att 

leken är viktigare. När de blir lite äldre finns det fördelar som att de lär sig mer och även 

studieteknik. 

 

4.2 Läxan som medel för att lära eleven ta eget ansvar 

Dessa föräldrar (1, 3) anser att syftet med läxan också är att barnen lär sig att ta eget ansvar 

för sin utbildning, något som det står i Lpo 94 att eleven ska träna sig i. 

Det är väl att man tar sin skolgång på allvar, att det blir, att man lär sig att ta eget ansvar, 

för det är ju ändå någonting, som att man vet att man har läxa som barn och att man måste 

liksom säga det här ska jag göra, det här ska lämnas in, det tycker jag är väl en del i 

uppfostran, kan man väl säga, att man lär sig att ta ansvar för sina egna saker, det här är 

mitt arbete, om man kallar det att gå i skolan, att man får en egen ansvarsbit som jag 

ansvarar för, det är ju inte mamma och pappa som ska göra läxan utan det är jag som står i 

ansvar till min lärare sen med läxan  

[...] man får väl träna på att ta ett litet ansvar själv i alla fall, man ska lära sig under icke 

läraröverseende. Du får en uppgift och den ska du lösa egentligen va, då kan den väl vara 

bra. 

 

Något som dessa föräldrar har gemensamt är att de anser att barnen får lära sig att ta eget 

ansvar, både gentemot läraren då de gör läxan när de inte har ett läraröverseende och mot sig 

själv, då det är barnet som har ansvaret för att läxan blir gjord och kommer med till skolan. 

Det är också barnet som får stå till svars inför fröken om det inte gör sin läxa i tid. I nästa citat 

påpekar föräldern (1) att det är bra om barnet får in en rutin för läxläsning hemma och att 

skolan inte är en verksamhet som är skiljd från hemmet utan att den följer med hem.  

[…] det är väl bra att träna sig i att ha en rutin att skolan följer faktiskt med hem också. Det 

är inte en enskild verksamhet o sen lämnar jag det, poff. Nej för när du kommer sen till 



 

25 

 

gymnasiet och det blir väldigt mycket friare och så är det ju kanske mycket du behöver. Du 

kanske missar en kurs eller lektioner som du behöver läsa in för och förstå och är man då 

inte van att ta med det hem på nåt vis så blir ju det väldigt konstigt, att nu helt plötsligt så 

[...] 

 

Denna förälder anser att det är bra för eleven att träna sig på att ta ansvaret för läxorna. Dock 

framkommer i Forsbergs (2009) resultat att det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för 

att läxan blir gjord. Han är dock kritisk till sitt resultat då han menar att föräldrarnas kontroll 

av läxan kolliderar med ett av läxans syften, att skapa ansvarstagande elever vilket också 

denna förälder anser är syftet. 

 

4.3 Läxan som en länk mellan hem och skola 

Några av föräldrarna i denna studie anser att läxan är en länk mellan hemmet och skolan där 

föräldrarna får en chans att se vad barnet arbetar med i skolan. En förälder (1) motiverar sitt 

svar på följande sätt. 

Jag tycker att det är bra för det är ju en chans för mig och se vad för nått dom pysslar med i 

skolan [...] och även svårigheter så att jag tycker det är lättare när jag går till ett 

utvecklingssamtal och veta, om jag har sett, men franskan går inte så bra tycker jag liksom 

men har jag inga läxor så ska jag på eget bevåg försöka kolla, du N ska vi försöka sätta oss 

och ha lite mysigt här och kolla franskan, det blir så konstlat, jag tycker det, så jag tycker 

det är jättebra och min son då som går på en skola där det inte är speciellt mycket läxor och 

han dessutom är en tonårskille, en period kände jag att jag hade ingen koll vad dom pyssla 

med men då ringde jag och så fick jag såna här planeringar istället men det tror jag ju inte 

att alla föräldrar gör så att det liksom, nej jag känner att jag tycker att det är bra med läxor 

ur flera synvinklar. 

 

Denna förälder anser att den har svårt att få någon insyn i dess barns skolgång om barnen inte 

har med sig läxor hem. Föräldern upplever att det annars blir en konstlad situation för att ta 

reda på vad barnen arbetar med i skolan om denne inte har läxor att kolla. Dessutom anser 

föräldern att läxorna gör att denne är mer förberedd inför utvecklingssamtal när föräldern kan 

se i läxorna vad barnen arbetar med. Nästa förälder (2) pratar om läxan som en 

kommunikation mellan läraren och föräldern då läxorna ska skrivas på av föräldern för att 

visa att de har tittat på den. 

[...] och barn tror jag också vill bli sedda med sin läxbok, sen ska det inte vara läxa för 

läxandets skull utan så, det är en annan. Men att få lämna in sin läxa i låg ålder som vi 

jobbar med, att få det här klistermärket, att få frökens lilla signatur, att mamma ser att 
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fröken har skrivit på. Jag tror att man pratar om de här, familjerna som har det svårt, men 

jag tror att det ofta är den enda strukturen som finns, en liten signatur, en liten gubbe, en 

liten vad som helst så att fröken ser mig.  

 

Denna förälder pratar om denna länk i en positiv bemärkelse som bidrar till att barnet stärks i 

sin identitet, att bli sedd av fröken menar vår informant gynnar barnets självkänsla.  

Det sista citatet i denna kategori är från en förälder (2) som ser läxan som det självklara 

verktyget till att kunna hjälpa sitt barn. 

Jag vill ju kunna stötta mitt barn, hjälpa honom, att det hela tiden finns en röd tråd mellan 

hem och skola för vad annars kan man ta på?  

 

Detta var vår sista kategori där vi behandlar föräldrars tankar kring syftet med läxan. Nu följer 

de svar vi fått som kretsar kring föräldrars inflytande. Utifrån Eriksons (2004) problem-

atisering av skillnaderna mellan att ha möjlighet att utöva och att vilja utöva inflytande så 

kommer vi att sträva efter att synliggöra att dessa betydelser skiljer sig ifrån varandra. 

  

4.4 Föräldrar som uppfattar att de har inflytande över läxan 

Gemensamt för de föräldrar som har tagit upp läxfrågan till diskussion med läraren är att de 

anser att de har blivit bra bemötta av personalen på skolan och att de har blivit lyssnade till. 

Några av dem har även fått igenom en förändring när de tagit upp det med läraren. 

Anledningarna till varför de valt att ta upp problem med läxan skiljer sig lite åt. En förälder 

uppger att anledningen är att dess barn har svårigheter i skolan och är därför i behov av hjälp 

och stöd från skolan för att genomföra läxan. Vissa föräldrar har utövat inflytande på grund av 

att mängden läxor känns övermäktig för eleven och det har lett till stress och konflikter 

hemma. Gemensamt för alla föräldrar i våra intervjuer är att de anser att en övermäktig mängd 

läxor är den huvudsakliga anledningen till de problem som kan uppstå kring läxor och orsaka 

stress eller konflikter. Det uttrycker de bland annat med följande citat: 

Jag tycker man ska ha läxor men inte för mycket utan att det ska vara, ja så att de orkar 

med, så det inte blir att dom får bara läxor så de inte kan leka eller göra någonting annat.  
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[...] om det blir en otrolig mängd läxor, där kan väl nån stans finnas nån slags rimlighet att 

man kan tänka ja hur mycket tid, att man mer ser det så, hur mycket tid är det rimligt att 

barnen har läxor [...] inom ramen för att man får en bra livsrytm också […] 

  

Detta citat är från en förälder (3) som har erfarenhet av att problem har uppstått kring läxan i 

hemmet och har valt att ta upp detta till diskussion med läraren. Föräldern har goda 

erfarenheter av hur den blev bemött och berättar följande: 

[...] vi har tyckt att det varit jobbigt med lite för mycket läxor […] vi hade väl någon dispyt 

förra året, dispyt kan jag väl inte säga att det var men vi var där och pratade och tyckte att 

det var lite mycket, och det var några fler föräldrar som tyckte det också men dom är 

väldigt öppna för om man som förälder ger kritik också, konstruktiv kritik, det är inga 

problem att prata med dem om det. Det har vi väl kommenterat några gånger att de har vart, 

och det är ju inte bara vi, att det blir ju lätt konflikter hemma om det blir för mycket läxor, 

det säger ju sig självt [...] Sen är inte jag säker bara för att man har åsikter att man stryker 

läxor men att man börjar fundera på, att man har möjlighet att föra fram sin åsikt, att lärarna 

tänker hur fungerar det här, är det flera föräldrar som reagerar om jag som lärare ger 

extremt mycket läxor, då kanske jag får tänka till, kan jag göra mer av det här i skolan i 

stället då och så att man får sin fria tid på kvällar 

 

Detta citat visar att föräldern har en positiv bild av lärarens bemötande och pekar även på att 

den har en förståelse för att läxan kanske inte tas bort helt för att föräldrar ifrågasätter den. 

Föräldern har i alla fall fått intrycket av att läraren reflekterar över hur det egentligen fungerar 

och tänker till hur det skulle kunna bli på ett bättre sätt. Nästa citat är från samma förälder (3) 

som framhåller att den inte skulle tveka till att ta upp det igen om det skulle behövas. 

[…] jag är beredd att göra det igen om det skulle bli, om vi tycker jag och min fru att det 

håller på att helt barka så skulle jag ju göra det, självklart, sen är det ju lättare att 

argumentera när man sitter i det själv, när man jobbar med det dagligen och kunna föra ett 

resonemang om vikten av det […] Men det är ju viktigt att man som pedagog synliggör det 

också eller att man får det synliggjort varför väljer jag som pedagog att ha de här läxorna, 

vad har jag för syfte med det, det är ju viktigt [...]  

 

Denna förälder tar också upp vikten av att läraren belyser anledningen till varför den väljer att 

ge den mängd läxor den ger för att undvika frågetecken och missförstånd hos både föräldrarna 

och barnen. 

Följande citat är från en förälder som har fått hjälp av skolan med läxläsning då dottern har 

vissa svårigheter med skolan. Föräldern (6) har svårt att få tid att stötta henne i den 

utsträckning hon behöver och väljer därför att diskutera detta med läraren. 
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[...] nu har ju min dotter [...] för hon har ju jobbigt med matten och så, och då har vi gjort 

nu så att hon får läxläsning en 45 min på skolan tillsammans med en lärare. För att hjälpa 

mig då som ensamstående. Jag har ju pratat lite grann med skolan om att N skulle ha lite 

kortare engelskläxa också och det bestämde vi [...] det tyckte de var bra. 

 

Här har föräldern erhållit stor förståelse från skolans håll då de engagerar sig och hjälper 

hennes dotter med läxläsningen när föräldern inte klarar det eller hinner med själv. Hon 

nämner även i slutet av citatet att skolan tyckte det var bra att föräldern tog kontakt med 

skolan. Detta citat visar på att det inte bara behöver vara barnet som upplever problem i 

samband med läxan utan även föräldern. Nästa förälder (4) har aldrig tagit upp det med 

läraren men menar att om det skulle uppstå problem som var återkommande så skulle 

föräldern ta upp det till diskussion. 

Ja, vi har ju två barn och ibland skapas det lite konflikter och tjat, men jag skulle nog 

kanske, om det var ett problem tror jag kanske att man skulle diskutera det eventuellt, men 

jag har inte provat det. Nu känner ju jag dom här lärarna och vet att jag skulle kunna föreslå 

en kompromiss eller någonting annat, det tror jag. Men att vi ska veta att vi självklart kan 

påverka dom om vi vill, nja, det bara går på som, det är mycket tradition i det här. 

 

I den sista meningen syftar föräldern på om lärarna har upplyst föräldrarna om vilka 

möjligheter de har att påverka läxans innehåll och nämner att det är mycket tradition i läxan. 

Österlind (2001) menar att också barn anser att det är något som de får av tradition. 

 

4.5 Föräldrar som uppfattar att de inte har inflytande över läxan 

I den här kategorin placerar vi åsikter från föräldrar som har upplevt problem kring läxan men 

som väljer att inte ta upp det till diskussion med läraren och vi vill genom citat synliggöra 

varför de inte gör det och vad de gör istället för att lösa dessa problem. En förälder (7) har en 

klar åsikt i frågan om hur den agerar. 

Då sätter jag mig ner med min dotter och pratar igenom det. Jag tar inte upp det med 

läraren eftersom jag inte har engagerat mig i det så mycket, förresten är det nog ändå 

storebror som bestämmer. 

 

Denna förälder blir väldigt förvånad och upplever det som märkligt när vi informerar om att 

det inte finns någon reglering kring läxan och att den så till vida är frivillig för läraren att dela 



 

29 

 

ut. När vi frågar vår informant om detta påverkar dennes syn på läxan som något icke 

förhandlingsbart får vi svaret att det förändrar förälderns (7) inställning.  

[...] i så fall skulle jag nog tro, kunna tänka mig att jag skulle kunna påverka den, om jag 

vill. 

 

Föräldern anser att om det inte är någon styrning från skolan av läxan så kan föräldern ha 

större möjligheter till inflytande. Dock är de inget som föräldern har provat. Ytterligare en 

förälder anser att den inte har någon möjlighet till inflytande över läxan. Föräldern (5) svarar 

kort och koncist: 

Nej, det tycker jag inte att jag har något. 

 

Denna förälder har valt att inte testa sina möjligheter utan tar det, som föregående förälder för 

givet, att det är läraren som bestämmer. Här kan vi återigen se hur förgivettagandet kring 

läxan kan ta sig i uttryck på många olika sätt. Det är inte bara själva läxan som kan tas för 

given utan även förälderns avsaknad av möjligheter till att förhandla om den. Nästa förälder 

(1) är rädd att uppfattas som gnällig om situationen tas upp med läraren.  

Nej, jag är nog inte den föräldern som, jag litar liksom på den läraren som är och så utgår 

jag ifrån att den läraren vill väl och skulle det dyka upp en läxa som jag tycker, så där då så 

ska det nog ta flera sådana läxor innan jag hör av mig för det kan väl alla göra en miss eller 

så, jag accepterar att skolan har bestämt det så jag tycker liksom att inte det, sitta där och 

vara gnällig förälder. Min åsikt är ju inte den enda rätta, jag vet ju att det finns andra åsikter  

 

Här har vi en förälder som litar helt på lärarens kompetens och menar att det är mänskligt att 

råka dela ut lite för svåra eller för stora läxor någon gång ibland. Denna förälder (2) anser i 

motsats till föräldern (3) vi tidigare nämnt att det kan vara känsligt att försöka att utöva 

inflytande på sitt barns skola. Den anser att det skulle vara som att visa att den inte har något 

förtroende för läraren och att positionera sig själv som bättre vetande. Föräldern (2) fortsätter 

med följande: 

Man förlitar ju sig på, för jag tycker också att det är och trampa lite på våra barns lärares 

kompetens, bara för att vi jobbar som lärare själva så behöver ju inte det betyda att vi ska 

veta bättre utan att det är lite som att misstro lite att du kan inte men jag som lärare själv 

eller förälder kan bättre så se till nu att stimulera mitt barn bättre. Man har väl ett annat tänk 

för att man är lärare. 
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Den sista meningen i detta citat ”Man har väl ett annat tänk för att man är lärare” lyfter fram 

att föräldern anser att dennes värderingar kan färgats av att hon även har ett lärarperspektiv. 

 

4.6 Föräldrar som inte ser några problem med läxan 

I den här kategorin placerar vi de föräldrarna som inte har upplevt några problem i samband 

med läxan. De ser läxan som något självklart i ett skolbarns liv och anser att om det uppstår 

problem så är det inte läxan som är orsaken. En av föräldrarna (1) menar att det inte är läxan i 

sig som skapar stress eller andra problem i hemmet utan alla de aktiviteter som barn vill ha i 

dag. 

[...] om det blir stress beror det på att då har dom inte använt tiden rätt och då blir man 

stressad och sånt i livet känner jag lite. Nej men jag har varit noga med att mina barn har 

aktiviteter och så där men att inte för mycket och att det ska vara lagom och dom har så 

pass mycket fritid att dom lugnt kan klämma in läxor och ändå ha fritid. Så då beror ju 

stressen på att ”aj vi har prov imorgon och jag har inte läst på” så att då är det mer lite 

skylla sig själv […] Hur tänker du lägga upp det inför att du ska ha prov då och då? Och då 

ser han ju att då får jag ju skippa och gå till gården då. Ja du får ju prioritera och blir han 

stressad av det ja. Bli stressad för att man har för lite fritid eller att han inte kan göra vad 

han vill ja men, ja det är väl viktigt och ta reda på vad är stressen [...]  

 

Denna förälder menar att genom att lära barnet att planera sin tid kan det förhindra att 

problem uppstår i samband med läxan och vi vill koppla detta uttalande till ett citat från Lpo 

94 som vi använt tidigare. Att skolan skall sträva efter ”att varje elev tar ett personligt ansvar 

för sina studier” (Lpo 94, s 13). Österlind (2001) tolkar det som att i detta ingår också att 

planera sin fritid så att läxorna hinns med. Trots detta uttalande där föräldern lägger ansvar på 

barnet att planera tiden lägger samma förälder ändå det största ansvaret på föräldern för att 

undvika att det uppstår problem i samband med läxan.  

[…] det är ju inte konstigt att barnen faktiskt inte lägger så mycket krut på skolarbetet för 

de har föräldrar som hellre skickar iväg dem till hockeyn och ridning och tycker att skolan 

kan du ta sen så där får man nästan, ja a. Men det är ju också nåt generellt att det här att 

skolan ska göra allting på nå vis att vi, nu är jag lärare men både det här att uppfostra o det 

simning, det är allt liksom som förälder kan du, jag avlar lite sen kan du, nej nu hårddrar 

jag det ju men det känns lite så ibland att nu, hallå. det är ju mitt barn det kan ju, till synes o 

sist är det mitt ansvar. 

 



 

31 

 

Här kommer föräldern in på sitt lärarperspektiv genom att diskutera kring föräldrarollen ur en 

lärares synvinkel. Detta genom att prata om föräldrar som en grupp där den själv inte ingår. 

Det sista citatet som vi vill illustrera är från en förälder (7) som kan tyckas summera hur 

föräldrar kan undvika att problem uppstår i samband med läxan. 

Gör man som förälder på rätt sätt och skapar en positiv stämning kring läxan blir det ingen 

stress. 

 

Även denna förälder anser alltså att det är förälderns ansvar att agera på ett sätt som gör att 

barnet undviker att få en känsla av problem kring läxan såsom stress. Poängen i citatet är att 

om föräldern har ett positivt förhållningssätt till läxan och skapar en bra stämning kring 

läxläsningen resulterar detta automatiskt i positiva känslor för barnet. 
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5 Diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vad några föräldrar tillskriver läxan för syfte 

och vilka olika uppfattningar föräldrarna har om sina möjligheter till inflytande över och att 

förhandla om läxan. I detta kapitel ska vi utifrån vårt syfte besvara uppsatsens frågeställningar 

genom att analysera de svar vi fått under intervjuerna och relatera detta till vad den tidigare 

forskningen har konstaterat samt koppla det till våra egna reflektioner. Frågeställningarna 

kommer även att kopplas till varandra. Vi kommer att diskutera våra informanters svar 

generellt men då vi i resultatet uppmärksammade stora skillnader mellan de två föräldra-

gruppernas svar, det vill säga föräldrarna med pedagogisk utbildning gentemot föräldrarna 

utan, vill vi även belysa dessa. Eftersom lärarföräldrarna har en viss förförståelse och en 

annorlunda synvinkel än de andra föräldrarna vill vi se om vi kan dra några slutsatser kring 

detta. Vi kommer att avsluta kapitlet med en sammanfattning om vilka slutsatser vi har 

kommit fram till samt en metoddiskussion och förslag på fortsatt forskning inom området. 

 

5.1 Föräldrars uppfattningar om läxans syfte 

Läxan har flera olika syften för föräldrarna i vår studie vilket framgår tydligt i vårt resultat då 

våra informanters åsikter finns med i flera av kategorierna. De tre kategorier som vi delat upp 

resultatet i kring denna fråga, skiljer sig mer eller mindre från varandra. Alla våra informanter 

ansåg dock att ett av läxans syften är att den ska vara ett medel till att hjälpa barnen uppnå 

målen. Detta menar vi är tänkvärt då läxan oftast utförs i hemmet utan någon lärares uppsikt. 

Vikten av att läraren har gett eleverna verktyg till att klara av sina läxor blir då ännu mer 

påtaglig, vilket Leo (2004) konstaterar i sin uppsats. Vi menar att om eleven har dessa verktyg 

blir förälderns roll att uppträda stödjande istället för att agera lärare. Detta skulle kunna leda 

till att risken för att eleven utsätts för orättvisor i form av skilda förutsättningar minskar, då 

inte alla föräldrar har kunskap eller språkkunskaper till att kunna hjälpa sitt barn. Detta 

påpekar även Westlund (2007) då hennes kritik mot läxan delvis grundas i att den ofta skapar 

olika förutsättningar för eleven i form av olika stöd i hemmet. Leo (2004) menar att läxan 

endast bör utföras i skolan under uppsikt av utbildade kompetenta pedagoger. Detta anser vi 

är en lösning då föräldrar ofta inte har någon pedagogisk utbildning. Westlund (2007) menar 

att detta även skulle reducera den stress som kan förekomma för både barn och föräldrar 
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under den korta tid som vissa familjer har tillsammans på kvällarna. I detta fall skulle 

föräldrarnas möjligheter till insyn i vad eleven arbetar med i skolan minskar avsevärt. En 

lösning kan tyckas vara att prata med sitt barn men som en av våra informanter uttryckte sig 

så blir det lätt en konstlad situation om föräldern ska be om att få se vad barnet arbetar med i 

skolan. Detta faller sig mer naturligt om barnet har med sig läxor hem som föräldern kan ta 

del av.  

I citaten uttrycker en förälder vikten av att innehållet i läxan måste vara värdefullt. Samtidigt 

delger föräldern oss sin sons uppfattning om att han redan har lärt sig innehållet i läxan i 

skolan och därför ser den som överflödig. Detta uttalande får oss att ifrågasätta om läxans 

innehåll verkligen är värdefullt för denna elev. Om vi relaterar detta till vad föräldern nämnde 

om att inte ha läxa för läxans skull, så verkar det som om sonen anser att det är just det han 

har. 

Ett annat av de syften som framkommer i vårt resultat är att lära eleven att ta ansvar för sina 

läxor och träna studieteknik inför framtida studier. Om vi relaterar detta till Cooper (2001) 

som har konstaterat att läxan inte har någon positiv inverkan på elevens ansvarskänsla under 

dess första år i skolan, ställer vi oss frågande till om läxan behöver finnas i de lägsta åldrarna. 

Detta får vi även stöd av i Leo (2004) som menar att läxor inte för med sig några positiva 

resultat de första sex åren i skolan. Våra informanter är däremot mestadels positiva till att 

läxan finns, även i de yngre åldrarna. Endast en förälder anser att små barn ska ha hela sin 

fritid till att leka. Alla våra kategorier utom Läxan som en länk mellan hem och skola har den 

gemensamma nämnaren att läxan är till för barnet på olika sätt. Länken mellan hem och skola 

däremot berör endast föräldern och läraren. Att ha läxor bara för att föräldrarna ska få se vad 

barnet arbetar med i skolan anser vi inte är framåtsyftande för barnet. Dock anser föräldrarna i 

denna kategori att detta inte är läxans enda syfte.  

 

5.2 Föräldrars uppfattningar om sitt inflytande över läxan 

Uppfattningarna om vilka möjligheter föräldrarna har till inflytande och att förhandla om 

läxan är mycket varierande. Detta var inget vi hade väntat oss men som nu i efterhand inte 

förvånar oss då alla föräldrar är olika och agerar därefter i olika situationer. De tre 

kategorierna om föräldrars möjligheter till inflytande skiljer sig markant från varandra. I den 
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grupp föräldrar som svarat att de inte tar upp läxan till förhandling, uppger de två skilda 

anledningar till detta. Dels de föräldrar som tror att de inte har någon möjlighet att ha 

inflytande över läxan och dels de föräldrar som inte vill ha något inflytande över den. Detta 

kan vi relatera till Erikson (2004) som påpekar vikten av att se skillnaden mellan dessa två. Vi 

vill med detta konstaterande lyfta att inflytandefrågan inte enbart handlar om möjligheterna 

till inflytande och förhandling utan också om viljan att ha det. De föräldrar i vår studie som 

har valt att ta upp problem med läxan till diskussion med läraren har gemensamt att de blivit 

väl mottagna. En förälder uppgav att den bemöttes med en stor välvilja från skolan. För att 

stödja barnet erbjöd skolan läxläsning på skoltid vilket skapade bättre förutsättningar för både 

barnet och dess förälder.  

Då vi tidigare i uppsatsen påvisat att läxan kan ses ur ett maktperspektiv vill vi återkoppla 

detta till de åsikter vi fått fram genom intervjuerna om läxan som något förhandlingsbart eller 

ej. Vi menar att den förhandling som vissa föräldrar väljer att utföra med läraren om läxan har 

en maktutjämnande effekt. Detta förutsatt att läraren inbjuder till förhandling eftersom 

parterna då hamnar i en mer jämlik position. Om läraren inte är inbjudande sätter den sig i en 

maktposition gentemot föräldern. Detta grundar vi i Ståhle (2000) som menar att det är 

lärarens ansvar att bjuda in föräldern i samtalet vilket resulterar i att föräldrarna upplever att 

de har större möjligheter till inflytande. De föräldrar som väljer att inte diskutera problem 

kring läxan med läraren sätter medvetet eller omedvetet läraren i en maktposition. Vi tolkar 

det som att föräldrarna som tror att de inte kan påverka läxan ser läraren som den som har all 

makt över läxan och ifrågasätter den således inte. Detta förgivettagande menar vi kan leda till 

en felaktig bild av föräldrarnas möjligheter till inflytande då vårt resultat har visat att de 

föräldrar som tagit upp problem till diskussion med läraren blivit väl bemötta och har fått 

igenom en positiv förändring.  Då en förälder anser att det är mycket tradition i läxan för även 

detta våra tankar till det förgivettagande som Forsberg (2009) nämner i samband med läxan.  

En förälder kommenterar att ”förresten är det nog storebror som bestämmer” det vill säga att 

skolan bestämmer, vilket utstrålar en uppfattning av att föräldern placerar skolan i en självklar 

maktposition gentemot föräldrarna och barnen (Forsberg 2009, Granath 2008). Att läxan är 

något icke förhandlingsbart och att läraren är den som bestämmer hur den ska utformas och i 

vilken mängd den ska delas ut. Antagandet att föräldern inte har någon som helst möjlighet 

till inflytande gör förmodligen att möjligheten inte ens testas. Med tanke på detta citat så är 
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det nog inte alla lärare som uppmuntrar sina elevers föräldrar till att ha åsikter och 

uppfattningar om läxans innehåll och utformning. 

Det framgår i våra intervjuer att det kan vara känsligt att ta upp problem i samband med läxan 

med läraren. Föräldrarna löser hellre problemen i hemmet genom att prata med barnet för att 

slippa ”trampa läraren på tårna”, genom att ifrågasätta lärarens kompetens. Vi ifrågasätter om 

det inte kan vara bättre att diskutera återkommande problem med läraren i avsikt att skapa 

bättre förutsättningar för barnet. Vilket förtroende har föräldern för läraren om den tror att 

läraren ska ta illa upp när föräldern vill diskutera ett problem? Vi får uppfattningen att 

föräldrarna är oroliga att de ska upplevas som besvärliga om de ställer krav. Dock menar vi att 

om läraren aldrig får vetskap om att problem uppkommer i samband med läxan så får den 

aldrig möjlighet att anpassa läxan efter eleven och dess förmåga. Speciellt i relation till att de 

föräldrar som i vår undersökning har tagit upp problem med läraren har blivit väl bemötta. 

Det som alla våra informanter anser var den största orsaken till att stress kring läxan 

uppkommer, är om barnet har en för stor mängd läxor i förhållande till den tid de har att 

utföra dem på. Om det uppstår stress trots att läxan förekommer i rimlig mängd anser två av 

våra informanter att det inte är läxan i sig som skapar stressen utan alla de fritidsaktiviteter 

som barn har idag. Som vi kommer ihåg från vår egen skolgång upplevde vi aldrig stress över 

läxor i de tidiga åren i grundskolan. Det har fått också oss att fundera över detta, om det är 

läxorna i sig som kan upplevas som stressande eller om det är dagens samhälle som ser 

annorlunda ut. Är det så att samhället skapar stress för barnen att de ska hinna med så många 

aktiviteter som möjligt på sin fritid, vilket även påpekas av Blomdahl i Barnombudsmannens 

rapport (2003). Några av föräldrarna vi intervjuade har en tydlig uppfattning om detta och 

menar att läxan ska gå i första hand men påpekar att det ofta är föräldrarna som uppmuntrar 

sina barn till diverse fritidsaktiviteter.  

 

5.3 Skillnader mellan föräldrarnas uppfattningar 

Vi vill nu belysa de samband vi kan se mellan vad föräldrarna tillskriver läxan för syfte och 

hur de sedermera uppfattar sina möjligheter till inflytande över den, det vill säga våra 

frågeställningar i uppsatsen. I den forskning vi använt oss av i denna uppsats framgår det inte 

vad läxan egentligen ses som. Är den en egen del i skolan eller ska den betraktas som en del 
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av undervisningen. Alla våra informanter anser att ett av läxans syften är att uppnå målen i 

kurs- och läroplanen och att läxan ska komplettera undervisningstiden. Utifrån detta resultat 

anser vi att läxan kan ses som en del av undervisningen. Frågan är om detta påverkar de 

möjligheter föräldrarna har och vill ha för inflytande över den. I både Erikson (2004, 2008) 

och Skolverket (1998, 2001, 2004) framkommer att lärare anser att föräldrar inte bör ha ett för 

stort inflytande över undervisningen och att föräldrarna inte heller vill ha det. Om vi relaterar 

detta till vårt resultat där föräldrar förhandlar kring läxan med gott resultat, undrar vi om det 

är endast mängden läxor föräldrarna tillåts ha inflytande över, då detta är vad våra informanter 

har förhandlat om tidigare. De föräldrar som anser att de inte kan förhandla om läxan eller att 

det inte uppstår några problem med den tolkar vi som att dessa föräldrar ser läxan som en del 

av undervisningen. De litar därför helt på lärarens kompetens och ifrågasätter inte läxans 

utformning. Efter att vi kopplat samman den forskning vi läst i området med analysen av vårt 

eget resultat i denna studie tolkar vi det som att läxan ses som en del av undervisningen och 

att föräldrarna därför endast har möjlighet att påverka läxans mängd men inte dess innehåll.  

Att vi fick intervjua både föräldrar med och utan pedagogisk utbildning var ingenting vi 

strävade efter. Efter att ha slutfört intervjuerna kunde vi dock konstatera att det var stora 

skillnader i de svar vi fått från respektive föräldragrupp. Därför vill vi ändå lyfta detta i vår 

diskussion. Föräldrarna med pedagogisk utbildning och de andra föräldrarna finns båda 

representerade i alla kategorier kring läxans syfte utom i Läxan som en länk mellan hem och 

skola. Där är föräldrar med pedagogisk utbildning de enda representerade. Alltså är det endast 

dessa föräldrar som anser att ett av läxans syfte är att låta föräldrarna få en insyn i barnets 

skolgång. Är det så att dessa föräldrar tydligare ser vinsterna med att vara insatt i vad barnen 

arbetar med än de andra föräldrarna som inte ser det ur ett lärarperspektiv? Vi tolkar detta 

som att skolan vill att läxan ska fungera som en länk mellan hemmet och skolan men att 

föräldrar inte alltid uppfattar det så eftersom det inte var något som nämndes av de andra 

föräldrarna. Även om vi bad föräldrarna med pedagogisk utbildning att prata ur ett 

föräldraperspektiv visar det sig vara svårt för dem att koppla bort lärarrollen helt. Om vi ser 

till kategorierna med föräldrarnas uppfattningar om sina möjligheter till inflytande över läxan 

finns båda grupperna av föräldrar representerade i båda kategorierna. Dock kan vi utläsa att 

föräldrarna med pedagogisk utbildning i högre grad inte vill förhandla om läxan då de litar till 
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lärarens kompetens. Vi menar att detta kan bero på att de själva är lärare och då hoppas på att 

deras egna elevers föräldrar litar till deras kompetens när det gäller läxor. 

Något som vi uppmärksammat när det gäller hur utförliga de intervjuades svar är så är 

generellt sett svaren från föräldrarna med pedagogisk utbildning längre och mer utförligare än 

de andra föräldrarnas. Här drar vi paralleller till Riboms (1993) undersökning där han påvisar 

att föräldrars utbildningsbakgrund påverkar hur stort talutrymme de tilldelar sig själva på 

föräldramöten och utvecklingssamtal. Resultatet visar att föräldrarna med lång utbildning 

tilldelar sig mer talutrymme än de med kortare utbildning. Vår fundering är om detta är något 

som gäller även i våra intervjuer då vi konstaterar att föräldrarna med pedagogisk utbildning 

har betydligt utförligare svar och de tog sig mer talutrymme. Det märktes tydligt att de var 

insatta i ämnet och hade många åsikter. Detta kan ju i sig betyda att de svar vi får av 

lärarföräldrarna är mer genomtänkta, då läxans syfte är något de reflekterat över tidigare och 

har följaktligen ett visst försprång. Det kan enligt oss leda till svårigheter att få ett jämförbart 

resultat då vi inte kan garantera att de andra föräldrarna har reflekterat över läxan tidigare, 

vilket skulle kunna förklara den stora skillnaden i hur utförliga svar vi fick. En annan 

anledning till detta kan vara att föräldrarna med pedagogisk utbildning eventuellt har en större 

vana av den här sortens pedagogiska diskussioner vilket i sig leder till utförligare svar. 

 

5.4 Slutsats 

En slutsats vi kan dra om vad föräldrarna tillskriver läxan för syfte är att alla våra informanter 

anser att ett av läxans syften är att betrakta läxan som ett medel för måluppfyllelse. Utifrån 

detta kan vi då konstatera att läxan är något som föräldrarna anser är en del av 

undervisningen. Läxan ska kompletera undervisningen för att främja barnets lärande och som 

ska leda till att uppnå de mål som finns i kurs- och läroplanen. Vi kan konstatera att vår studie 

visar att det föräldrar har störst möjlighet att förhandla om är läxans mängd och inte dess 

innehåll. 

En annan slutsats är att föräldrar reagerar olika på de problem som kan uppstå i samband med 

läxan och att de hanterar det på olika sätt. Det finns inget självklart sätt att handla på. Några 

föredrar att ta upp det med barnet och lösa problemet för stunden medan några tar upp det 

med läraren vilket kan resultera i en mer varaktig lösning på problemen. Detta kan innebära 
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en förändring av mängden läxor eller hjälp med läxläsningen enligt våra informanter. Vi har 

inte fått uppfattningen av att våra informanter ser läxan som något icke förhandlingsbart. 

Snarare verkar lärarna ta till sig den kritik de får och tar föräldrarnas åsikter på allvar. 

Däremot ser det olika ut om föräldrarna vill utöva sina möjligheter till att få inflytande. Några 

påpekar att de har stort förtroende för läraren och dess kompetens och vill inte ifrågasätta dess 

val av utformning eller mängd av läxa.  

Det gemensamma vi uppmärksammat under intervjuerna om vad föräldrarna anser ligger 

bakom de problem som kan uppstå med läxan, är att de alla anser att det är en för stor mängd 

läxor som skapar problemen. En annan slutsats vi kan dra är att läxan är något som väldigt 

ofta tas för given av både barn och föräldrar. Detta framgår både genom forskning (Hellsten 

1997, Forsberg 2009) och genom citat, bland annat från en förälder som påpekar att det är 

mycket tradition i läxan.  

 

5.5 Metoddiskussion 

I vår berättelse i inledningen undrar vi om det är föräldrars allmänna uppfattning att det inte är 

någon idé att ta upp problem med läxan till diskussion med läraren. Utifrån detta utgångsläge 

som ligger till grund för det syfte vi valt hade även en kvantitativ metod kunnat fungera 

genom att vi då skulle få en mer generell uppfattning. Vi fattade dock beslutet att välja en 

kvalitativ studie dels på grund av den korta tid vi haft till förfogande och dels att en 

kvantitativ enkätstudie inte hade kunnat ge oss de utförliga svar som vi eftersträvade för att 

kunna beskriva föräldrarnas uppfattningar. Vi strävade efter individuella svar för att 

synliggöra varför föräldrarna agerar på ett visst sätt och därför anser vi att vårt val av metod 

var passande för syftet i vår studie.  

Så här i efterhand när vi funderar på hur våra intervjuer gick konstaterar vi att fler följdfrågor 

hade varit fördelaktigt för att gå ännu mer på djupet i de olika områdena. I de fall där vi fick 

något kortare svar ser vi nu att vi skulle ha bett dem utveckla mer. När vi jämför de första 

intervjuerna vi gjorde med de senare märker vi ändå en klar förbättring från vår sida i detta 

avseende. Att göra pauser för att få informanterna att själva utveckla sina svar var också något 

vi behärskade bättre i de senare intervjuerna. Under arbetet med uppsatsen har vinklingen på 

våra frågeställningar ändrats vilket medför att vi i intervjueguiden har frågor kring områden 
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som i efterhand inte är relevanta för vårt syfte. Nackdelen med detta är att det kan ha påverkat 

våra möjligheter att koncentrera oss på ett specifikt område. Vårt val av informanter  kan vi se 

en nackdel med då det var svårt för föräldrarna med pedagogisk utbildning att endast besvara 

frågorna ur ett föräldraperspektiv. Detta gjorde att de ibland även svarade utifrån sin roll som 

lärare. Såhär i efterhand kan vi konstatera att det hade varit en fördel att istället intervjua dem 

som lärare och ändrat vårt fokus eftersom det hade gett mer lättolkade svar.  

 

5.6 Fortsatt forskning 

Vi har i denna uppsats belyst vad föräldrar tillskriver läxan för syfte och deras syn på 

möjlighet till inflytande över den. Internationellt sett finns det en hel del forskning kring 

läxan, men den problematiserar sällan läxan utan ser endast till effekten av den. Våra förslag 

är därför mer forskning kring vad läxan egentligen är, undervisning eller något annat. Vi 

skulle även vilja se mer forskning kring lärares syn på varför de ger läxor, då de kanske ofta 

ges av ren tradition.  En annan tanke som dykt upp hos oss under arbetets gång är hur 

föräldrar agerar för att hjälpa sina barn med läxorna. Hur många föräldrar rättar läxan åt 

barnet så att den inför läraren är helt felfri när den lämnas in. Vi undrar om detta kan leda till 

att en felaktig bild skapas inför läraren av vad barnet egentligen kan och ett av lärarens syften 

med läxan går därmed förlorade. Det vill säga att läraren ska kunna kontrollera elevens 

kunskapsutveckling. Detta är något vi har diskuterat under arbetets gång och som vi skulle 

vilja ha svar på.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

Intervjuguide föräldrarna 

Här informeras föräldrarna om att begreppet läxor inte finns med i Lpo 94 och gällande 

Skollag vilket innebär att det inte finns någon reglering kring läxor och att det inte ingår i 

skolan uppdrag, vilket innebär att det är frivilligt för läraren att ge läxor. 

1. Får ditt barn läxor i skolan? 

2. Vilken är din inställning till läxor? 

3. Kan du se några fördelar med läxor? 

4. Anser du att det är det som är syftet med läxorna? 

5. Kan du se några nackdelar med läxor? 

6. Har du någon gång ifrågasatt varför läxor förekommer eller är den en självklarhet? 

7. Visste du om att det inte står något om läxor i Lpo94 eller i Skollagen? 

8. Tycker du att det borde finnas en reglering av läxor? 

9. Att läxan är frivillig för läraren att dela ut, påverkar det din syn på att läxan finns? 

10. Upplever du att läxor kan skapa stress för ditt barn? 

11. Hur tar det sig i uttryck? 

12. Hur gör du om ditt barn skulle uppleva stress?  

13. Kan läxan leda till konflikter i hemmet? 

14. Vad handlar dessa konflikter om? 

15. Hur löser du konflikter kring läxan? 

16. För du fram åsikter om läxans innehåll, utformning och mängd till läraren? 

17. Om inte, varför gör du inte det? 
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18. I vilket sammanhang tycker du att det passar att ta upp läxfrågor med läraren? 

19. Känner du att du har möjlighet som enskild individ att ha inflytande över lärarens 

beslut kring läxor? 

20. Är du medveten om vilket inflytande över läxorna läraren anser att du har möjlighet 

till? 


