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Sammanfattning 
 

I den här uppsatsen på grundläggande nivå belyses föräldrars hantering av och tankar kring 

läxor. Syftet med uppsatsen är att undersöka läxan utifrån föräldrars perspektiv, detta för att vi 

som framtida pedagoger ska få en större insyn i läxans funktion och utformning och hur 

föräldrar ser på läxan. Som metod har vi utfört semistrukturerade intervjuer med fem föräldrar 

till barn i grundskolans mellanstadium. Dessa föräldrar kom vi i kontakt med genom ett 

snöbollsurval.  

 

Analysen av den insamlade empirin har utgått från fyra huvudteman, som ständigt återkommit 

i våra intervjuer samt att de förekommit i den tidigare forskning som lästs. Dessa teman är 

kommunikation, tidspress, läxans innehåll och syfte samt ansvar.  

 

Resultaten visar att en god kommunikation mellan skola och hem är av stor vikt, för att öka 

förståelsen gällande de problemlösningar som kan förekomma i samband med läxläsning. 

Tiden räcker inte alltid till, och det är viktigt att kunna planera och strukturera tiden för 

läxläsningen. Det råder delade meningar hos våra informanter gällande hur denna tid 

struktureras och vem ansvaret för detta ska ligga på. Läxan bör ha ett förståeligt innehåll 

förankrat i den pågående undervisningen och vissa informanter menar även att eleven bör 

kunna hantera sin läxläsning på egen hand och inte behöva ta hjälp av sina föräldrar. Vi har 

under undersökningens process upptäckt att föräldrarna önskar en god kommunikation mellan 

skola och hem, och att läxan är ett bra medel för detta då det skapar en god insyn i barnens 

skolgång. Samtidigt upplever vissa föräldrar att barnen ska klara sin läxläsning själva, och i 

samband med detta försvinner läxan som ett kommunikationsmedel. Det tyder därför oklara 

meningar kring läxan som fenomen och hur den ska användas.  

 

I diskussionen lyfts metodens tillvägagångssätt och urvalets styrkor och svagheter. Resultatet 

kunde exempelvis ha blivit annorlunda om vi intervjuat pappor eller föräldrar med annan 

kulturell bakgrund, och detta är någonting vi reflekterar över. Vi diskuterar även vikten av en 

god kommunikation och ansvarsfördelning som läxan kan behöva innebära.   
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1. Inledning 

1.1 Samhällssynen på läxan som företeelse 

 

I denna uppsats har vi valt att undersöka problematiken som eventuellt kan uppstå i hemmet i 

samband med läxläsning. Undersökningen utgår från ett föräldraperspektiv för att få insyn i 

deras tankar kring läxläsning och därmed få ett vidare perspektiv inom ämnet läxor. 

Frågan kring läxor är ytterst aktuell i dagens samhälle och har kommit att uppmärksammas 

mycket i media, såsom i debatter, nyhetsprogram men även i skolans forum. Åsa Larsson för 

tidsskriften Skolvärlden (2013-10-17) skriver om den heta läxdebatten och att det råder 

dubbla budskap i forskningen gällande läxans resultat, och om läxan hämmar eller stärker 

barnet i dess utbildning. 

 

Tiden i skolan är begränsad och detta skapar svårigheter i att klara skolans uppgifter under 

skoltid. Detta leder till att läxor ges ut av läraren, och ett stort ansvar läggs på eleverna. I 

dagens skola behöver eleverna en insikt i sambandet mellan hemmastudier och ansvar, och att 

de känner till det faktum att om eleven gör läxor skapar det en större framgång och bättre 

resultat i skolan. Det är då viktigt att föräldrarna har en medvetenhet om läxans betydelse och 

kan därmed påverka sina barn (Ingrid Westlund 2004).  

 

Många föräldrar kommer hem från sitt arbete, som de får betalt för, bara för att agera som 

läxövervakare i hemmet, ett arbete som de inte fått betalt för, enligt Alfie Kohn (2006). Vissa 

föräldrar kunde se läxan som någonting svårt för föräldrarna att hantera. De mer kreativa 

läxorna kan även ses som en börda. Vidare berättar Kohn (2006) om andra föräldrar, en 

frustrerad far hade uttalat sig som så att läxan är förbannelse skickad på föräldrarna. Detta 

uttalande hade dock skett framför faderns barn, som snabbt hade replikerat att det var ännu 

värre för barnen.  

 

Eleverna behöver känna till syftet med läxan för att känna motivation till att utföra den, men 

frågan är om de faktiskt alltid gör detta? Det går att undersöka huruvida eleverna uppfattat 

läxans syfte utifrån tre olika perspektiv; läxans nytta, elevens intresse samt huruvida läxan 

görs på bekostnad av annat. Ju äldre barnen blir desto tydligare blir syftet med läxan 

(Westlund 2004).  
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1.2 Läxans historia 

 

Läxan har en lång och kontroversiell historia då det sedan 1850-talet har använts som ett 

komplement till klassrummets undervisning och har kommit att påverkas av politiska, 

ekonomiska, sociala och pedagogiska faktorer. Då skolans pedagogiska kvalitet granskas 

brukar mängden läxor från skolor öka. Detta kan leda till att pressen på elever och hemmet 

ökar och blir svårhanterlig (Hallam 2006).  

 

Genom skolans historia har föräldrars ansvar och inflytande kontinuerligt förändras från 

kyrkans dominans av undervisningen till folkskolans införande i Sverige ända fram till dagens 

skola. Då kyrkan kontrollerade skolan var samarbetet mellan hem och skola nära då föräldrar 

involverades starkt i läxor i form av hemundervisning och förhör. När sedan folkskolan kom 

till Sverige blev uppdelningen större mellan föräldrar och barn då kunskapen inte kunde 

kopplas direkt till hemmets arbete eller kyrkans katekes (Ribom 1993).  

1.3 Undersökningens motiv 

 

Med ovanstående tankar i åtanke vill vi belysa föräldrars situation och de svårigheter som kan 

uppstå i samband med läxläsning. Det är fortfarande viktigt att poängtera att vid läxläsning är 

det barnets inlärning och träning som står i fokus, men vi vill dock belysa hur föräldrar kan 

hjälpa till i hemmet och de hinder de kan möta på vägen. Vi anser det vara viktigt att kunna 

problematisera läxan, då den är en stor del av barnens skolgång och kan ta mycket tid för 

barnen och deras föräldrar i vardagslivet. För att läxan ska fungera som studieteknik, tror vi 

att det krävs en god kommunikation mellan alla tre parter; skola – föräldrar – elev.  

 

Det är en begränsad forskning inom ämnet läxor, vilket kan skapa utmaningar men även 

möjligheter för oss att belysa ämnet ytterligare och komplettera den forskning som finns i 

ämnet. Trots att läxan dock går att upptäcka i en del forskning är det sällan den 

problematiseras, och många forskningsöversikter väljer att inte utveckla läxan och dess syfte 

(Hellsten 2000, Westlund 2004). Läxan anses för många vara ett tillfälle där barn och 

föräldrar ges möjlighet att spendera mer tid ihop. Läxan kan ge möjligheter till ett samspel 

mellan hem och skola och många aktörer involveras i denna process på olika nivåer. Läxan 

kan också främja ansvarstagandet, tidseffektivitet, självförtroendet, goda studietekniska 

vanor. Eleven ges i samband med läxläsningens möjlighet att ägna ytterligare tid åt sina 
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studier. Läxornas karaktär, design och svårighetsgrad är viktiga delar som lärare bör föra en 

diskussion kring (Westlund 2004).  

 

I denna studie har vi begränsat oss till mödrar med svensk bakgrund, och därför blev detta inte 

relevant för våra intervjuer. Vi är medvetna om att resultatet hade kunnat bli annorlunda om 

föräldrar med annan kulturell bakgrund involverats i undersökningen, men vårt urval ledde 

oss till fem kvinnor utan någon annan kulturell bakgrund.  

 

1.4 Syfte och forskningsfrågor 

 

Syftet med denna uppsats är att få ytterligare förståelse gällande föräldrars perspektiv på läxor 

och sina barns skolgång.  

 

Vi har utifrån vårt syfte valt att utgå från dessa forskningsfrågor i vår insamling av empirisk 

data: 

1) Hur går läxläsning till i hemmet? 

2) Vilka möjligheter och hinder uppstår enligt föräldrar i samband med läxläsning? 

 

2. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt har vi valt att undersöka läxan utifrån olika teman som vi ansett vara relevanta 

för uppsatsens syfte. Vi kommer skriva om kommunikation och dess vikt, föräldrarna och 

deras ansvar i sina barns skolundervisning utifrån ett flertal perspektiv. Vi kommer även 

belysa läxan som företeelse.  

 

2.1  Läxan som företeelse 

 

Som framgått i tidigare avsnitt är kommunikationen mellan skola och hem en grundläggande 

förutsättning för att läxarbete ska fungera och utföras på det sätt som skolan anser vara mest 

lämpligt.  
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Läxan som företeelse är svår att definiera. En gammal definition kan vara att läxan är 

avgränsade skoluppgifter för hemarbete. Läxan kan även vara frivillig eller en komplettering 

av skoluppgifter samt att det går att utföra läxorna i skolan (Hellsten 2000). Hallam (2006) 

menar att läxan är det arbete som skolan tilldelat eleven för att utföra efter skoltid, och eleven 

ges det största ansvaret. Denna beskrivning påminner mycket om Harris Coopers definition 

(Leo 2004), där läxan är en uppgift som ges av läraren och som ska utföras utanför skoltid. 

Cooper vill även dela in läxan i olika kategorier, och dessa kategorier är mängden läxa, läxans 

syfte, läxans svårighetsgrad, graden av valfrihet och individualitet som barnet har, vilken 

sluttid som ges av läraren samt den sociala kontexten som läxan ges i.  

Enligt Bengt Persson (2007) bör skolan lämna rätt innehåll och därmed utelämna irrelevant 

innehåll. Det kan dock vara svårt då läraren ska välja vad som är relevant. Lärandemiljön kan 

främja samarbetsförmåga, initiativkraft och engagemang. Det finns dock inga sådana ämnen i 

skolan och det är därför viktigt att skapa tillfällen i undervisningen där dessa kompetenser kan 

främjas och utvecklas. Den individuella planeringen blir då av stor vikt. 

Inger Enqvist (2007) menar att hemuppgifter bör föregås av en genomgång av läraren kring 

eventuella lösningar och tolkningar, detta då hemuppgifter inte alltid bara kan tolkas på ett 

sätt, och det är då viktigt att skapa en tydlig struktur och förväntan av läraren. För att 

hemuppgifter ska bli framgångsrika är jämförelser nödvändiga. Utan dessa kan missförstånd 

och hjälplöshet uppstå i hemmet då föräldern och elev inte förstår uppgiften och därmed gör 

helt fria tolkningar. 

Många forskare finner ett positivt samband mellan läxor och resultat, men det finns även de 

forskare som inte alls upptäcker något samband och det som främst påverkar resultaten är 

forskarens engagemang i läxfrågan. Det har gjorts undersökningar gällande ungdomars stress 

och läxbördan har vid vissa tillfällen då beskrivits som en bidragande faktor. Det är dock 

sällan läxan problematiseras i forskningen, och arbetsbördan som läxan kan innebära är något 

som sällan uppmärksammas. Forskningen fokuserar främst på hur läxorna påverkar inlärning 

och skolframgång (Hellsten 2000).  

När Hellsten (2000) frågar elever i sin fältforskning om läxor får han till svar att läxor inte är 

något de tänker på, och då Hellsten frågar lärare om läxor menar läraren att han är negativt 

inställd till läxor. Detta kan tolkas som att läxan ses som en naturlig del i skolan och att den 

då främst kan problematiseras av de utanför skolan.  
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Läxans fördelar kan vara att eleven ges mer tid med sina studier, att eleven får möjlighet att 

utföra sina uppgifter individuellt och kunna ta eget ansvar. Barnet ges även tillfälle att 

utveckla sina kunskaper gällande hur de letar fram sin information. Läxan uppmuntrar även 

föräldrar att ta del av sina barns studier och det skapar större möjligheter för en dialog mellan 

föräldrar och skola. Nackdelarna som Hallam lyfter fram är att läxan kan skapa negativa 

attityder till skolan, då läxan skapar svårigheter i att särskilja skolan från fritiden. Föräldrar 

kan sätta för stor press på sina barn. Föräldrar kan skapa förvirring då de försöker förklara 

uppgifter för sina barn då föräldrar hjälper barnen annorlunda från hur läraren gör. Eleverna 

kan lättare fuska eller kopiera och skillnaderna mellan hög- och lågpresterande barn blir 

tydligare. Det kan även störa familjelivet och skapa problem i familjen. Läxor kan även skapa 

oro och stress hos barnet. De kan även minska motivationen att lära sig samt att detta kan 

bidra till att barnet blir uttråkat och emotionellt utmattat. Läxan skapar även mindre tid för 

eleverna att delta i olika fritidsaktiviteter (Hallam 2006).  

 

Läxor är det som särskiljer skolan främst från övriga arbetsplatser, då det ständigt innebär att 

jobbet tas med hem. Detta leder till att läxor påverkar barnen men även deras familj och andra 

människor i deras omgivning (Hellsten 2000).  

 

När Hellsten (1997) i samband med sin artikel ”Läxor är inget att orda om” försökte hitta 

läxor i läroplanerna genom historian stötte han omedelbart på hinder. Detta då läxan sällan 

nämns i läroplanerna. Det går att hitta mest om läxan, enligt Hellsten i Läroplan för 

grundskolan 1962 (Lgr 62) då de skriver om hemuppgifter som en del av arbetsfostran samt 

en möjlighet för eleverna att utveckla sina kunskaper och färdigheter. I Läroplan för 

grundskolan 1969 (Lgr 69) tas det avstånd från läxorna och hemuppgifter bör vara frivilliga 

för eleverna. Vidare i Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) återinförs läxorna i skolan då 

de skriver att hemuppgifter ska vara en del av skolans arbetssätt (Hellsten 1997, s 50). Under 

1990-talet används läxor som arbetsmetod flitigt och det är sällan som läxorna ifrågasätts. Det 

går dock inte att finna läxor i de officiella dokumenten. Läxor nämns ej i Lpo 94 eller i 

kursplanerna för grundskolan. Det som går att hitta i Lgr 11 gällande skolans och hemmets 

gemensamma ansvar är detta: 

 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 

de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande(Lgr 

11, s.16). 
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2.2  Var ligger ansvaret för läxuppgifter? 

 

Föräldrar till barn i dagens skola kan känna en osäkerhet på grund av att skolan utövar ett 

förtryck i lärandet, det vill säga att föräldrarnas auktoritet kommer i skymundan i jämförelse 

till lärarens auktoritet. Detta kan skapa en osäkerhet hos föräldrarna i deras barnuppfostran 

och de kan även utveckla en rädsla för sina barn. Föräldrar i dagens samhälle i större 

utsträckning kräver att skolan skall fostra barnen. Skolan är en del av det moderna samhället, 

och det familjen och hemmiljön för med sig blir en del av skolan och det nya samhället. Det 

är viktigt att läraren ska ha kunskaper som föräldrarna inte nödvändigtvis har, och detta kan 

leda till att eleven ges möjlighet att komma på kunskapsnivåer över sina föräldrar. Ett stort 

ansvar läggs på eleven genom detta resonemang, detta då eleven börha en god förförståelse 

inför hemmastudier. Det ska inte vara en nödvändighet för barnen att ta hjälp av sina föräldrar 

vid hemmastudier, utan barnen ska kunna utföra sina läxor självständigt(Enkvist 2007). 

Föräldrarna sänder sina barn till skolan, en plats där det finns utbildade människor som 

exempelvis lärare, skolkuratorer och rektorer, som kan ge barnen kunskaper, färdigheter samt 

upplevelser som de inte kan erbjudas av föräldrarna i hemmet av olika skäl. Utbildning kan 

vara ett demokratiskt problem som kan segregera människor, då det i skolan används språk 

som inte alltid används i övriga samhället (Säljö 2000). 

Skolverket (2009) skriver i kunskapsöversikten ”Vad påverkar resultaten i svensk 

grundskola?” om det faktum att barn påverkas av många olika faktorer utanför skolan, det är 

dock svårt att styrka de olika faktorernas relevans. Detta då många faktorer samverkar, det 

finns bristande dataunderlag samt problem i metoderna. På den individuella nivån finns det 

många olika faktorer som påverkar skolresultaten, exempel på detta kan vara familjens hälsa, 

familjens sociala, ekonomiska och utbildningsmässiga situation samt barnets relationer med 

jämnåriga samt vuxna. Det är dock svårt att avgöra till vilken grad dessa faktorer påverkar 

samt hur dessa faktorer kan relatera till varandra. 

 

Lars Erikson (2004) talar i sin avhandling om isärhållandets princip, där fokus ligger på det 

som separerar skola från hem. Principen vill poängtera att föräldrar och lärare inte är samma 

personer och att skola och hem är två separata delar. Konflikter mellan skola och hem 

förekommer, och detta beror på det faktum att föräldrar och lärare vill sina barns bästa, men 

på olika sätt. Lärare vill uppmuntra elevens intellektuella utveckling samt värdera barnens 

prestation och kunskap efter olika riktlinjer. Föräldern ser ofta den intellektuella utvecklingen 
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som bara en del av barnets utveckling utifrån en helhetsbild. Föräldrar vill beakta sina barns 

hela utveckling och detta kan då komma i konflikt med läraren som fokuserar på den 

intellektuella utvecklingen, vilket kan leda till att föräldrarna har svårt att upprätthålla en god 

attityd till skolverksamheten. 

 

Många läxor som skickas hem måste preciseras och skapa en mening för alla involverade. 

Fungerar inte detta kan risken vara att man i hemmet prioriterar andra aktiviteter än läxläsning 

(Flising m.fl. 1996). Föräldrar har ett ansvar att hjälpa sina barn med deras läxor och det ska 

inte spela någon roll huruvida föräldern kan ämnet eller ej. Det är viktigt att föräldrarna stöttar 

sina barn i deras läxläsning och detta kan ske genom tillgänglighet och uppmuntran. Föräldrar 

kan rådgöra med sina barn gällande veckans läxor och därmed hjälpa dem med att strukturera 

och organisera sitt skolarbete (Grosin 2001). 

2.3 Föräldrars roll i samband med läxläsning 

 

Barn är beroende av sina föräldrar då de behöver få aktuell livskunskap för att skapa ett 

självständigt liv i samhället. Även samhället är beroende av föräldrarnas närvaro och 

delaktighet i sina barns liv, för att barnet ska kunna leva i samhället och hänga med i dess 

utveckling. Föräldrar har inte enbart ett ansvar mot sina egna barn utan även ett ansvar mot 

samhället att fostra sina barn. Det är i samspel med familjen barnet lär sig att utbyte av 

kommunikation leder till kunskap. Finland är ett land känt för sina goda skolresultat i många 

undersökningar, och i dessa undersökningar kan dessa goda skolresultat främst kopplas till att 

eleverna har ett gott stöd från föräldrarna i skolarbetet, det finns bra lärare och samhället ger 

stöd till eleverna (Enkvist 2007).  

Det går att tala om tre typer av föräldrar som idag är vanligast förekommande. Dessa typer är 

”serviceföräldrar”, ”iscensättande föräldrar” samt ”kompetenta föräldrar”(Brun Hansen 2006). 

I servicefamiljer finns det flera gemensamma drag hos de vuxna, och dessa är att de känner en 

stor osäkerhet gällande att säga emot barnet, samt att skapa sig en naturlig auktoritet. Dessa 

föräldrar kan även ha svårt att skapa en förståelse gällande sina barns känslor, och har 

svårigheter i att känna empati. Ett annat gemensamt drag hos serviceföräldrar är att de främst 

ser sina egna behov men har svårigheter i att se andras behov. Dessa föräldrar undviker gärna 

konflikter med sina barn och låter mycket passera i rädsla att barnet ska tycka att de är en 

dålig förälder. Iscensättande föräldrar fokuserar främst på att organisera sina barns liv, men 

tar då inte hänsyn till barnens behov. Dessa föräldrar kan planera utifrån barns generella 
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behov, snarare än sitt eget barns behov. Dessa föräldrar har en bristande intuition gällande sitt 

eget barns behov. Kompetenta föräldrar har förmågan att ge sina barn en god omvårdnad, och 

de kan se och förstå sina barn. Kompetenta föräldrar har förmågan att förmedla positiv stress 

till sina barn (Brun Hansen 2006). 

 

Enligt MacBeath och Turner, som Hallam (2006) refererar till finns det tre primära roller för 

föräldrar i samband med läxor, att man övervakar, stöttar samt hjälper till. Att föräldern utför 

dessa tre roller är av stor vikt för att kunna avgöra huruvida läxan är färdig eller ej. Det finns 

de föräldrar som är noggranna med att barnen själva ska utföra sina läxor, men det finns även 

de föräldrar som känner att de måste hjälpa sina barn i läxläsningen, och detta brukar tendera 

att öka ju längre tid deras barn gått i skolan. Detta kan även leda till att barnen inte lär sig 

vikten i att slutföra sina läxor. 

2.4  Socioekonomiska skillnader 

 

Socioekonomiska skillnader samt föräldrars utbildningsnivå kan påverka läxläsningen.Ju mer 

formell utbildning föräldrarna har desto mer tid spenderar deras barn på läxor, speciellt i de 

hem där föräldrarna ställer högre krav på sina barn (Hallam 2006). Föräldrar med en högre 

utbildningsnivå har lättare att hjälpa sina barn med hemuppgifter samt att förklara hur dem 

skall utföras. Elever påverkas i stor grad av föräldrarnas utbildning samt deras uppväxtmiljö.I 

arbetet med elever som har föräldrar från en annan kulturell bakgrund och inte ännu kan 

svenska språket blir lärarens roll mycket viktig i kontakten med föräldrar i hemuppgifter. 

Detta då föräldrarna får svårt att kunna hjälpa sina barn i att kunna beskriva uppgiften samt 

kunna hjälpa dem att utföra problematiken (Enqvist 2007). 

Föräldrarna spelar en viktig roll för sina barns framgångar i skolan, och det är i familjen som 

den ursprungliga inlärningsmiljön skapas. Genom att läraren och skolan lyckas engagera 

föräldrarna förbättras barnens skolresultat, och engagemanget har inte enbart betydelse under 

barnens tidigare skolår utan har även stor betydelse under barnets senare skolår. Det krävs inte 

en välutbildad förälder för att de ska vara en resurs i hemmet (Flising m.fl. 1996).  
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2.5 Kommunikation 

 

Vygotskys teorier bygger på att människor alltid är i förändring samt utvecklas genom att 

kommunicera och samverka med andra människor, och detta sker genom att kunskap ständigt 

medieras genom samspel och kommunikation med varandra (Säljö 2000). 

Kommunikation sker ständigt i det sociala mellan människor och att vi på så vis förmedlar 

kunskaper från en äldre generation till en yngre. Kommunikation mellan människor leder till 

att människan får en kännedom om erfarenhet, kunskap och ett socialt liv (Dewey 2009). 

Skolans uppgift är, enligt Dewey, att skapa en social balans hos elever utifrån elevens 

uppväxtmiljö, detta för att eleven skall ges möjlighet att nå över begränsningarna som finns i 

elevens sociala miljö och därmed få en god kontakt med en ytterligare miljö.Enligt Nils 

Egelund m.fl.(2006) bör skolan vara en plats som jämnar ut sociala skillnader, vilket kan 

exempelvis mena att hemförhållanden inte skall påverka en elevs prestation i skolan. 

Individens förutsättningar skall tas till hänsyn i skolan till största möjliga mån. Enligt Dewey 

(2009) är all kommunikation bildande. I en kommunikation med omgivningen skapas en 

utvidgad och förändrad erfarenhet. Individen kan då påverkas på olika sätt genom 

kommunikation mellan varandra.  

Säljö (2000) belyser de brister som kan uppstå inom kommunikation. Skolan har en förväntad 

lösning gällande ett problem, och det är denna lösning man ska öva på för att utveckla en viss 

färdighet. Utanför skolans miljö sker det dock annorlunda, och det brukar finnas flera 

lösningar på ett problem.  

Skolan förväntar sig ofta att en viss problematik skall lösas på ett bestämt sätt. Föräldern och 

eleven kan dock i hemmet lösa en tilldelad läxa på ett annat sätt än vad skolan förväntat sig. 

Varje individs kreativitet är något som tillför något nytt till lösningen, vilket innebär att de 

lösningar som skett i hemmet är giltiga så länge inte resultatet blir fel (Säljö 2000). För att 

engagera alla parter i skolan, är det viktigt att utforma och utbilda efter en demokratisk 

värdegrund, där alla inblandade parter skall kunna delta och samverka (Englund 2007). 

Människan är en social varelse som lär genom kommunikationen mellan varandra. Detta leder 

till att skolan måste beräkna hur miljön påverkar i problemlösningen (Säljö 2000, Englund 

2007). Människan är en social och kulturell varelse. Det som påverkar är kulturella skillnader 

och samspel. I vårt samhälle omstruktureras organisationer, skolan och lärandet. Detta leder 
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till att människan kontinuerligt måste ta in nytt lärande samt anpassa sig till den ständiga 

förnyelsen av lärandets struktur (Säljö 2000). 

Samarbetet mellan skola och hem är av stor vikt för barns framgång i skolan, och i mötet med 

familjer med annan kulturell bakgrund bör läraren vara öppen och beredd att skapa en större 

förståelse och att de kan lära sig av sina elever (Lahdenperä 2004). Vidare menar Lahdenperä 

att läraren bör reflektera över elevers kulturella bakgrund, språk och erfarenheter för att 

eleverna ska kunna motiveras och förstå syftet av undervisningens innehåll. Föräldrar med 

annan kulturell bakgrund kan känna ett utanförskap samt lärare kan känna sig osäkra i mötet 

med dessa föräldrar. Dessa föräldrar kan se den svenska skolan som främmande och detta kan 

skapa en känsla av utanförskap och bristande kompetens.  

2.6 Bemötandet av barnet 

 

När Margrethe Brun Hansen (2006) frågar folk i sin närhet gällande vilka personer de under 

sin uppväxt upplevt som extra viktiga har det inte varit allmänt kända personer som nämnts, 

utan snarare mostrar, mormödrar, farfäder eller lärare, då de kände sig speciella när de var i 

samspråk med dessa individer. Dessa personer fick barnen att känna sig utvalda och att barnen 

hade en speciell plats i deras hjärta. Omsorg innebär att den vuxne är lyhörd gällande barnets 

behov. Det är viktigt att barnet känner sig sett och förstått då de uttrycker sig, samt att den 

vuxne reagerar på det uttryckta. Att den vuxne ser barnet skapar större självförtroende och 

självkänsla hos barnet. Barn kan få möta både positiv och negativ stress, och det är då viktigt 

att föräldern ställer rimliga krav på sina barn och försöker i så stor mån som möjligt undvika 

att deras barn drabbas av negativ stress. Den positiva stressen innebär att krav ställs på barnet 

anpassat till barnets utveckling, ålder, förmågor samt psykiska och fysiska tillstånd. Ställs det 

dock krav på barnet som inte är anpassat efter barnets utveckling, ålder samt fysiska och 

psykiska tillstånd kan detta leda till en negativ stress hos barnet (Brun Hansen 2006). Det är 

viktigt att föräldrarna ser till sina egna barn och anpassar sin uppfostran utefter vad som är bra 

för sitt barn. Brun Hansen berättar om en mamma som skrivit ett brev till en dansk tidning 

under 2000, där hon beskriver hur trött hon är på att läsa hur alla ”experter” anser sig veta hur 

hon ska bete sig som förälder. Detta håller Brun Hansen med om och hon anser att föräldrar 

ska använda sin egen intuition samt kunskap för att skapa en expertis kring sitt eget barn.  
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2.7 Hemmet som kunskapsresurs 

 

Lärare bör ta hänsyn till elevens hemförhållanden då läxan skickas hem, då presentationen av 

läxan kan till en viss mån avgöra hur läxprocessen i hemmet utförs. I processen involveras de 

strategier som eleven använder för att kunna koncentrera sig samt organisera tiden. Denna 

process påverkas även av det stöd barnen får från hemmet. Läxans resultat kan påverkas av 

olika faktorer såsom skolan, familjen samt privata och sociala faktorer. Läxornas resultat kan 

även påverkas av tiden, och hur mycket tid som läggs ner på läxläsning i hemmet (Hallam 

2006).  

 

Det har genom åren kommit att fokuseras på föräldrar och deras deltagande och engagemang i 

sina barns utbildning, och många forskare anser att hemmet är en god lärandemiljö för unga 

barn. Läxan ses även som ett bra tillfälle att involvera hemmet i sina barns utbildning och 

många föräldrar ser seriöst på sina barns utbildning och vill hjälpa sina barn i största möjliga 

mån. Föräldrarna ser sina barns läxor som en möjlighet att utveckla sin kunskap och de vill 

hjälpa sina barn att gynna denna kunskapsutveckling (Hallam 2006). Läxor är något som kan 

skapa mer intima familjerelationer. Att hjälpa sina barn med deras läxor kan vara ett sätt att 

visa omsorg, och det är viktigt att man som föräldrar ger barnen tid, lugn och ro i samband 

med läxläsning, samt att man som föräldrar visar tålamod (Hellsten 2000). 

 

Många lärare anser att läxor inte nödvändigtvis inte behövs. Det finns dock risker med att 

inflytandet från föräldrarna kan minska i och med att läxor skulle försvinna och skolan har 

ansvaret i skolarbetet. Avskaffandet av läxor kan leda till att föräldrarna får en minskad insyn 

samt att stödet för barnet i deras utbildning minskar (Enkvist 2007). För att effektivisera 

föräldraengagemanget gällande läxor, bör en dialog föras mellan skola och hem. Många 

föräldrar är dock missnöjda med kommunikationen mellan skola och hem då de anser att 

skolan ger ut läxor samt ger information på ett felaktigt sätt. Föräldrarna anser att läxan har en 

liten relation till själva skolarbetet, och att läraren sällan ger någon respons på läxorna som 

lämnats in samt att många lärare inte tycks ha en kunskap och förståelse gällande hur lång tid 

det tar för barnen att utföra sina läxor. Skolorna förväntar sig att föräldrarna ska stötta sina 

barn men inte att de ska engagera sig i läxornas utformning, och vill därmed behålla makten 

inom skolans ramar (Hallam 2006).  
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Det finns inte mycket forskning baserat på föräldrar och hur de hjälper sina barn med läxorna, 

samt dess effekter på barnets inlärning. Vissa studier menar på att resultaten förbättras 

samtidigt som andra studier menar att det ger negativa effekter på barnens skolresultat. En 

förklaring till det senare kan vara att föräldrar till större grad hjälper de barn som upplever 

svårigheter i sin läxläsning och att hjälpa barn som upplever svårigheter kan skapa frustration 

samt besvikelse och kan sedan påverka elevens välbefinnande och resultat i skolan. Föräldrar 

till barn med svårigheter kan även uppleva en kraftig frustration och skapar en motvilja till att 

upprätta kontakter med skolan (Hallam 2006).  

 

2.8 Sammanfattning 

 

För att läxan ska uppnå sitt syfte skulle den kunna utelämna irrelevant innehåll och ha 

förankring i pågående studier. Läxan kan även innebära att eleven utvecklar ett 

ansvarstagande och ger barnen möjlighet att kunna planera sina studier. Läxan kan även skapa 

en stress då föräldrarna kan sätta stor press på sina barn. Det kan även bli svårt att särskilja 

fritid från skola. Kommunikation mellan skola och hem är viktig för en elevs skolgång i 

samband med läxläsning. Hemförhållanden skall inte behöva påverka en elevs skolprestation, 

vilket kan betyda att läxan skall kunna utföras utan hjälp av föräldrar. Det är viktigt att 

föräldrarna ger stöd och uppmuntrar eleven i samband med läxläsningen. Föräldrars 

utbildningsnivå kan påverka den tid eleven lägger på sina hemstudier. Läraren bör ha ett 

reflekterande förhållningsätt gällande elevens hemmiljö och olika förutsättningar. Detta då det 

i hemmet finns olika förutsättningar för att hjälpa till och ge det stöd som eleverna kan 

behöva. 

3. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs undersökningens tillvägagångssätt. Följande områden behandlas: 

urvalsprocessen, insamlingen av den empiriska datan, vilka analysredskap som använts samt 

olika etiska överväganden vi behövt ta hänsyn till under undersökningsprocessen. 
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3.1 Utgångspunkter 

 

Undersökningen baseras på föräldrars perspektiv kring läxor, samt den forskning som gjorts 

om läxor. Det har varit svårt att finna senare forskning kring läxan. Vi har utifrån detta använt 

tidigare forskning som vi funnit relevant för studiens syfte. I och med detta uteslöt vi inaktuell 

forskning som inte kändes relevant i dagens samhälle. En kvalitativ studie har gjorts, med 

fokus på intervjuer med föräldrar till barn i grundskolans mellanstadium. Forskaren bör även 

ha i åtanke att faktorer såsom kön, etnisk bakgrund och förtroende kan påverka svaren och 

intervjuns gång (Denscombe 2009), vilket vi försökt ha i åtanke i analysen då intervjuerna i 

denna studie enbart skedde med kvinnor utan annan kulturell bakgrund. Vi hade då en 

medvetenhet om att resultatet hade kunnat bli annorlunda om vi gjort ett bredare urval och 

även intervjuat män eller föräldrar med en annan kulturell bakgrund.  

 

Vi har valt att utgå från fallstudien som metod, detta då forskaren inom denna metod 

fokuserar mer djupgående på ett eller ett fåtal fenomen istället för att utgå från ett bredare 

perspektiv (Denscombe 2009). Vår studie fokuserar på läxan som fenomen och utgår från ett 

föräldraperspektiv. På detta sätt begränsar vi studien till en specifik fokuspunkt. Fallet måste 

ha en tydlig begränsning och fokus vilket vår studie innehåller då den utgår från ett 

föräldraperspektiv. Denscombe (2009) förklarar att fallstudien kan förklara varför vissa 

resultat uppstår snarare än att fokusera på resultatet vilket även vår undersökning vill belysa.  

 

3.2 Urval 

 

Vi valde att intervjua föräldrar med barn i mellanstadiet, detta då vi misstänkt att läxor har 

kommit att bli lite svårare i dessa åldrar. Vi valde att inte intervjua lärare då vi ville utgå från 

ett föräldraperspektiv. Motivet till att vi valt att utgå från föräldrars perspektiv, är att vi funnit 

väldigt lite forskning utifrån detta perspektiv. Tidigare forskning har främst hänvisat till 

eleven och läraren, och därför vill vi även belysa föräldrarna.  

 

Urvalet baserade sig då på ett snöbollsurval. Denscombe (2009) förklarar att genom 

snöbollseffekten bestäms urvalet utifrån processen då en person hänvisar till någon annan. 

Urvalet växer som en snöboll, då fler person kommer in i processen och antalet informanter 
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ökar. En snöbollseffekt är en effektiv metod i småskaliga forskningsprojekt där urvalet 

behöver vara av en rimlig storlek. Fördelar med denna metod är att man som forskare kan 

komma sina informanter närmre. Forskaren kan använda den person som rekommenderat 

informanten för forskaren som en referens vilket kan öka trovärdigheten jämfört med om man 

som forskare skulle närma sig personerna på ett opersonligt sätt. Genom denna metod kom vi 

i kontakt med fem föräldrar, vi pratade med bekanta och frågade om de kände några föräldrar 

med barn i grundskolans mellanstadium. Vi fick då kontakt med ett flertal föräldrar som 

kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, och i slutändan blev det fem informanter.  

 

Vi valde intervju som datainsamlingsmetod då detta lämpar sig bäst då forskaren vill komma 

åt människor åsikter, känslor och uppfattningar, och då vi ville få fram föräldrars tankar, 

känslor och åsikter kring läxan kände vi att detta vore en lämplig metod. Svårigheter som kan 

uppstå i samband med intervju är att forskaren inte kan verifiera huruvida informanten talar 

sanning, detta då informanten kan vilja framställa sig i bättre dager. Det är viktigt att ha detta i 

åtanke som forskare, vilket vi hade då vi utförde våra intervjuer samt transkriberade den 

insamlade datan (Denscombe 2009).  

3.2.1 Presentation av undersökningens informanter 

 

I vår undersökning har vi hittat fem föräldrar som velat ställa upp på en intervju. Namnen är 

fingerade för att bevara deras personliga integritet. De fem personer vi intervjuat är: 

 

Greta: En kvinna med två barn i grundskolans mellanstadium.   

Mona: En kvinna med två barn, varav ett går grundskolans mellanstadium och ett går på 

förskola. 

Ida: En kvinna med två barn, varav ett går i grundskolans högstadium och ett går i 

grundskolans mellanstadium. 

Elin: En kvinna med tre barn. Ett av barnen går i förskoleklass, ett i grundskolans lågstadium 

och ett i grundskolans mellanstadium.  

Sara: En kvinna med två barn, varav ett gåri grundskolans mellanstadium och ett i 

grundskolans lågstadium. 
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3.3 Empirisk datainsamling 

 

Vi har valt att samla in empiriskt data genom intervjuer som kan analyseras och tolkas. 

Intervjuer med föräldrar har gjorts med fokus på deras syn på skolarbete i hemmet. Vi har valt 

att i samband med intervjuer göra ljudinspelningar, Fördelar med ljudinspelningar är att andra 

forskaren kan kontrollera de uppgifter som samlats in, samt att det empiriska materialet är 

permanent. Ljudinspelningar skapar oftast inte några större störningar under intervjun vilket 

kan underlätta för stämningen i rummet och därmed påverka intervjuns resultat. 

Ljudinspelningar kan dock leda till att informanten känner sig hämmad men majoriteten 

slappnar av en stund in i intervjugången. Det är även viktigt att poängtera att vid 

ljudinspelning spelas enbart verbal kommunikation in. Den icke-verbala kommunikationen 

uteblir i analysen av datamaterialet (Denscombe 2009). Under intervjuerna förmedlar 

informanterna även information genom kroppsuttryck och andra icke-verbala 

kommunikationsmedel. Dessa uttryck har vi dock valt att bortse från då vi inte funnit någon 

relevans för undersökningens syfte. Vi är dock medvetna om att våra informanters reaktioner 

under intervjuns gång kan påverka oss som forskare under analysprocessen. 

 

3.4 Utförande av intervjuer 

 

Vi kom i kontakt med fem föräldrar genom ett snöbollsurval. När vi väl kommit i kontakt med 

dessa föräldrar lät vi dem bestämma tid och plats för intervjuns genomförande, detta för att 

det skulle ske på en plats där de kände sig bekväma och en tid som passade dem. Platserna 

varierade, men det var på platser där alla kände sig bekväma och intervjuerna kunde utföras 

utan några störningsmoment. Alla intervjuer genomfördes i Mellansverige. På grund av 

tidspress valde vi att dela upp transkriberingen av intervjuerna. Under intervjuerna delade vi 

upp ansvaret. En av oss intervjuade, och den andra skötte inspelning och dokumentation. 

Dessa sysslor skedde med variation och vi intervjuade varannan gång.  Den som skötte 

dokumentationen antecknade sådant som inte uppmärksammas under en ljudinspelning, men 

som ändå kunde vara av vikt för resultatet. Exempel på detta kan vara reaktioner och 

ansiktsuttryck. Vi valde dock i transkriberingen att utesluta denna del i tolkningen, detta då vi 

ansåg det inspelade materialet vara tillräckligt för att inleda en analys.  
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3.5  Analys av data 

 

Då det empiriska materialet samlats in genom intervjuer, valde vi att dela upp 

transkriberingen för att spara värdefull tid. Efter intervjuerna lades ljudinspelningarna in på 

datorn, där vi spelade upp ljudet för att säkra kvalitén.  

 

Kvale & Brinkmann (2009) talar om att försök till ordagranna intervjuutskrifter inte 

överensstämmer med det muntliga samtalet samt den skrivna texten och dess formella stil. Vi 

valde, trots det, att transkribera ordagrant som ett första steg. I ett andra steg tog vi bort oklara 

formuleringar och irrelevanta ljud. Vi valde att ändra informanternas namn direkt i 

transkriberingen, detta för att undvika förvirring i ett senare skede.  

 

Vid analysens process satt vi tillsammans, till skillnad från i datatranskriberingen, och 

försökte finna olika teman och utsagor som vi upplevde vara relevanta för vårt syfte. I 

samband med resultatöversikten från våra intervjuer fann vi fyra starkt framträdande teman.  

Dessa fyra teman sorterades då fram utifrån våra transkriberingar, för att sedan knytas 

samman med tidigare forskning. Detta för att styrka de resultat som framkommit under den 

empiriska datainsamlingen.  

 

Då vår undersökning har varit förankrad i en kvalitativ forskningsmetod, har de slutsatser vi 

kommit fram till kunnat förankras i data, och alla våra analyser och slutsatser har grundat sig i 

den data som samlats in. Vi har även försökt undvika att föra in obefogade fördomar i 

analysen. Även om vi inför intervjuerna samlat på oss fakta från tidigare forskning i ämnet, 

har vi ändå försökt att inte låta detta påverka intervjuerna och dess resultat (Denscombe 

2009).  

 

3.6 Sökning av tidigare forskning 

 

I vår forskningsprocess har vi jämfört avhandlingar, artiklar och tidigare forskning i ämnet för 

att skapa en vidare förståelse och tyngd i arbetet. Vi har sökt tidigare forskning genom olika 

databaser och sökmotorer så som Diva, Libris, Örebro universitets bibliotekskataloger samt 

Google. Vi har även gått in på Linköping universitets hemsida för att kolla hur deras aktuella 
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forskning kring läxan ser ut. Vi har även använt tidigare kurslitteratur från vår 

universitetsutbildning på Örebro universitet som vi ansett vara relevant. 

I utformningen av vår undersökning har vi även använt oss av olika metodböcker. Dessa har 

vi fått tag i då de varit obligatorisk kurslitteratur under olika delkurser på Örebro universitet.  

 

Vi har valt den litteratur som använts genom att vi själva bedömt relevansen av litteraturen för 

vår undersökning.  

 

3.7 Studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

 

Vår studie har baserats på föräldrars tankar och åsikter kring läxan och dess utformning, och 

det är då viktigt att kontrollera med de intervjuade att vi uppfattat deras utsagor korrekt, och 

att det som sades inte enbart sades baserat på de känslor som informanten hade just vid 

intervjutillfället. Forskaren måste även ha en förståelse kring informanternas faktiska kunskap 

kring ämnet som ska undersökas (Denscombe 2009). I vår undersökning ville vi få fram 

föräldrars tankar kring läxan, och en tidigare kunskap i ämnet kändes inte nödvändig. Det 

enda vi krävde var att informanterna skulle kunna reflektera över läxan och kunna förmedla 

deras åsikter och tankar i ämnet. 

 

Det är viktigt forskaren har en insikt gällande att studiens resultat inte går att generalisera, 

detta då intervjuer enbart förts med fem föräldrar. Informanternas utsagor kring vad de gör, 

behöver inte nödvändigtvis överensstämma med verkligheten, vilket man även bör ha i åtanke 

vid genomgång av studiens resultat. Det som sägs i intervjuer kan även påverkas av forskarna 

och dess identitet (Denscombe 2009).  Detta var något vi hade i åtanke i samband med 

intervjuernas genomförande, men vi valde att skapa en tillit till våra informanter och deras 

utsagor. Detta då vi inte upplevde situationen som konstlad och informanterna gav ett ärligt 

intryck och en känsla av trygghet.   

 

Ljudinspelning kan hämma den intervjuade i dess utsagor, och risken finns att det kan bli en 

konstlad situation och att detta kan vara skrämmande för vissa individer (Denscombe 2009).  

 

För att försöka skapa en validitet i studien har vi utformat vår intervjuguide utifrån 

undersökningens syfte och frågeställning, samt skapat intervjufrågor som gett de intervjuade 
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möjlighet till att självständigt reflektera kring läxan och dess utformning. Frågeställningen har 

under hela processen varit en central utgångspunkt och lett till en röd tråd genom hela arbetet.  

 

3.8 Etiska överväganden 

 

I samband med intervjuer och annan datainsamling bör man som forskare tänka på fyra 

forskningsetiska principer; informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet samt 

nyttjandekravet.  

 

3.8.1 Informationskravet 

 

Informationskravet innebär att vi som forskare ska informera våra informanter kring deras 

uppgift i undersökning samt villkoren för deras deltagande. Informanterna ska även 

informeras om det faktum att de när som helst kan dra sig ur undersökningen och då slängs 

allt insamlat material de bidragit till (Gustafsson, Hermerén & Pettersson 2011). Detta var 

någonting vi tidigt informerade våra informanter om, dels genom att skicka ut ett 

informationsbrev samt att vi inledningsvis i varje intervju informerade om detta.  

3.8.2 Konfidentialitetskravet 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagande i en undersökning skall omges av respekt 

för den personliga integriteten och de personuppgifter som hanteras ska förvaras så att inga 

obehöriga får ta del av dessa uppgifter. Namn får inte anges och läsaren ska inte kunna förstå 

vem som sagt det som skrivs (Gustafsson, Hermerén & Pettersson 2011). För att säkra 

konfidentialiteten hos våra informanter valde vi att ändra deras namn i transkriberingen, samt 

att vi försökt undvika att skriva för mycket information om individerna och deras familjer.  

3.8.3 Samtyckeskravet 

 

Samtyckeskravet innebär att informanterna måste lämna sitt samtycke till deltagande. 

Deltagarna ska även ges möjlighet att själva bestämma om, hur länge samt på vilka villkor 

deras deltagande ska ske. Deltagarna ska även kunna avbryta sitt deltagande när som helst 

(Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011). Då vi valde att intervjua vuxna individer, 

behövde vi bara ett medgivande på att ställa upp på intervju. Detta fick vi genom att de 
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svarade på våra mejl om de kunde tänkas ställa upp på intervju eller ej. Vi informerade även 

inledningsvis i varje intervju om det faktum att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande 

i undersökningen.  

3.8.4 Nyttjandekravet 

 

Slutligen måste vi som forskare ta hänsyn till nyttjandekravet, som innebär att de uppgifter 

som samlats in för forskningsändamål inte får användas eller skickas vidare för kommersiellt 

bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Den information som framkommit får inte 

användas i beslutstagande eller vid åtgärder som påverkar informanten, detta måste då först 

godkännas av informanten i ett särskilt medgivande (Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 

2011). Vi kommer, då uppsatsen är färdig, förstöra all insamlad data vilket vi även 

informerade informanterna om.  

 

3.8.5 Etiska överväganden under forskningsprocessen 

 

Inför en intervjuundersökning bör forskaren ställa sig vissa etiska frågor utefter de sju 

forskningsstadierna. Dessa sju forskningsstadier är tematisering, planering, intervjusituation, 

utskrift, analys, verifiering och rapportering. I tematiseringen bör syftet övervägas med 

intervjuundersökningen, detta då forskaren inte enbart ska ta hänsyn till det vetenskapliga 

värdet av resultat utan även se huruvida undersökningen kan förbättra den undersökta 

situationen. I planeringen ska den intervjuade informeras och ge samtycke till att delta i 

studien, samt att de ska informeras kring konfidentialitet samt att de konsekvenser som kan 

uppstå ska övervägas. I intervjusituationen bör man som forskare överväga de konsekvenser 

som kan uppstå för undersökningens deltagare, exempel på detta kan vara stress under 

intervjun samt att den intervjuade ändrar sin självuppfattning. I utskriften måste 

intervjupersonernas konfidentialitet säkras, och den text som uppstått i undersökningen måste 

överensstämma med de muntliga uttalanden som getts vid intervjutillfället. I analysen måste 

man överväga analysens djup, samt huruvida den intervjuade ska ges inflytande över sina 

uttalanden och hur dessa kan tolkas. I verifieringsfasen måste forskaren visa kunskap som är 

säkrad och verifierad, och man bör som forskare fråga sig hur kritisk frågan kan vara som 

ställs till intervjupersonen. Slutligen, i rapporteringen, blir frågan om konfidentialitet åter 

aktuell. Det bör även reflekteras kring vilka konsekvenser undersökningen kan ge, både för 

intervjupersonerna men även för forskarna (Kvale& Brinkmann 2009).  
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4. Resultat 
 

Då vi bearbetat den data som samlats in i samband med intervjuer har vi upptäckt fyra 

återkommande teman; kommunikation, tidspress, läxans innehåll och syfte samt läxans 

framtid. Dessa fyra teman diskuteras kontinuerligt under intervjuerna och har varit mest 

framträdande. Genom att studera dessa fyra teman kontinuerligt genom analysarbetet 

behandlas de forskningsfrågor som ställt inledningsvis i uppsatsen samt undersökningens 

syfte.  

4.1 Kommunikation mellan skola och hem 

 

Våra informanter är alla ense om det faktum att det i skolans verksamhet krävs en god 

kommunikation med hemmet, och att en god kommunikation underlättar för dem i deras 

arbete med att hjälpa. Sara och Elin saknar dock en god kommunikation mellan skola och 

hem och önskar att detta kunde förbättras. 

Våra skolor är jättedåliga på att informera om det. Vi har pratat några föräldrar och 

tycker att det är jättedålig information vi får. Det vi får veta det är en matris som är 

ifylld med kunskapskraven men mycket mer än så får vi liksom inte veta. Men läxan 

ska ju också förmedlas via barnet till hemmet. jag lyckas väl få ur det mesta om jag 

frågar så men sen vet jag ju det finns ju barn som är jätteröriga och jättedålig koll så 

att… det är ju svårt för dem. (Sara). 

Även Elin talar om bristen på kommunikation: 

Så ibland önskar jag väll att hennes lärare kunde ja skriva ett e-mail eller någonting lite 

mer liksom. Nu har dem den här läxan den veckan från den dagen, de kanske försöker 

sitta så mycket som möjligt antar jag . 

Det är ju lättare i alla fall, men sen verkar det, jag vet inte om det är så när dem är äldre 

överallt. Det känns som om det släpps lite från skolan, i alla fall att ansvaret ligger mer 

hos eleven kanske då att berätta nu har jag läxa. (Elin). 

Detta tyder på ett missnöje kring ansvaret som skolan skjuter över på föräldern och eleven i 

samband med läxläsning. Detta då informationen tvingas gå genom eleven och föräldern 

måste därmed ha en tillit till att deras barn uppfattat informationen rätt. Föräldrarna kan känna 

att det är deras ansvar att ta kontakt med skolan vid oklarheter. Läraren borde då vara tydlig i 

uppgiftens utformning och skapa en tydligare struktur (Enqvist 2007). 

Ordet ”jättedåliga” som Sara uttrycker, är ett väldigt laddat ord mot skolan och det går att 

tolka som ett starkt missnöje. Samtidigt berättar hon om en kunskapsmatris där 
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kunskapskraven är nedskrivna samt att hon får mycket information genom sina barn vilket 

kan vara en motsägelse. Kunskapsmatriser kan dock vara svåra att förstå och är inte alltid 

tydliga för alla föräldrar, vilket kan skapa en förvirring hos föräldrarna då de ska hjälpa sina 

barn med läxan.  

Kommunikation sker ständigt i sociala sammanhang och kunskaper förmedlas från äldre till 

yngre individer. Dessa sociala sammanhang uppstår likväl i skolan så som i hemmet, och alla 

våra informanter talar om vikten av en god kommunikation mellan skola, barn och föräldrar 

för att läxan ska kunna fungera som ett verktyg i att lära. Genom kommunikation kan 

människan utveckla sin kunskap samt skapa en kännedom kring erfarenhet och ett socialt liv 

(Dewey 2009). Sara uttrycker att mycket information kommer från hennes barn, vilket kan 

leda till att misstolkningar kan ske och all information inte når fram. Det gäller att i detta 

sammanhang ha en fullständig tillit till sina barn. Då Dewey talar om vikten av en god 

kommunikation mellan skola och hem behöver detta fungera, för att undvika 

missuppfattningar och förvirring gällande läxan och dess syfte.  

4.2 Läxläsning i hemmet 

 

I detta avsnitt kommer vi diskutera läxans funktion utifrån tre perspektiv. Det första är läxans 

utformning, där vi undersöker hur läxan kan påverka i hemmet. Det andra perspektivet är 

arbetet med läxan, där informanterna reflekterar över hemmets vikt i samband med 

läxläsning. I den tredje och sista delen av detta avsnitt belyser vi läxans möjligheter och 

hinder, någonting vi vill belysa utifrån vårat syfte.  

4.2.1 Läxans utformning 

 

Som vi tidigare talat om är en god kommunikation mellan skola och hem viktig. Detta då 

läxan kan påverkas av många faktorer i hemmet. Ett tydligt syfte och en tydlig utformning av 

läxan underlättar arbetet för förälder liksom elev. 

Ny kunskap ska inte behöva läras ut i hemmet, detta då våra informanter menar att detta är 

skolans ansvar. Ida och Mona förstår dock ibland nödvändigheten i att alla elever inte hinner 

lära sig allt i skolan på grund av olika förutsättningar. Det är viktigt att ha i åtanke att alla inte 

har samma stöd i hemmet och att detta kan påverka kunskapsinlärningen. Läxan bör enligt 

våra informanter, vara en repetition av pågående studier i skolan samt en mängdträning.   
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Sen så tycker jag absolut att det skall var en läxa som hör till området att man inte skall 

ge läxa för sakens skull för då hänger det liksom löst utan då skall det liksom följas upp 

i skolan och vara en del av det dem höll på med. (Mona). 

Nej… det är som jag sa förut att läxor med måtta och det skall ha en innebörd, man 

skall veta varför man gör någonting, varför är det bra för jag tar med mig detta hem jo 

för att jag lär mig det här för att jag behöver det för att… jätteviktigt. Och jag tror inte 

det är självklart bland barnen idag. Jag vet inte… (Ida). 

Mona uttrycker genom ordet ”absolut” en bestämd uppfattning om läxans utformning samt 

syfte. Hon säger att läxan måste ha en förankring i undervisningen vilket även Ida instämmer 

idå hon menar att det är viktigt att eleven vet varför man gör något och vad det är bra för. Idas 

tankar kring ”läxor med måtta” kan funderas kring då detta ordval är vagt och kanske inte 

nödvändigtvis säger någonting av mening, detta då måtta för en elev kan innebära för mycket 

eller lite för en annan. Ida ifrågasätter barnens medvetenhet kring läxans syfte och att denna 

medvetenhet inte är självklar hos alla.  

I dagens skola, enligt Westlund (2004) behöver eleverna känna till syftet med läxan och se 

sambandet mellan hemmastudier och ansvar. Denna insikt kan då leda till bättre skolresultat 

för barnen. För att detta ska fungera behöver även föräldrarna ha en insikt i detta. 

Föräldrarna ska dock inte behöva hjälpa sina barn vid läxläsningen, enligt Enqvist (2007), 

utan detta är något som eleven bör hantera självständigt. 

4.2.2 Arbetet med läxan 

 

Läraren bör, innan läxan ges ut, ha en genomgång gällande eventuella lösningar och 

tolkningar av uppgiften. Detta för att en tydlig struktur är nödvändig och underlättar för elev 

och förälder i arbetet med läxan. Fria tolkningar av läxan kan då undvikas, eftersom eleven 

fått en tydlig struktur och förklaring av läxan och dess syfte (Enqvist 2007).  Det är dock 

viktigt att ha i åtanke att varje resultat kan tillföra något nytt till lösningen, och därför kanske 

en självklar lösning inte är att föredra. Det viktigaste är att resultatet blir korrekt, och flera 

olika lösningar kan vara att föredra för att utveckla varje individs kreativitet (Englund 2007). 

Mona talar även hon om föräldrarnas roll i samband med läxläsning och vad som krävs. Hon 

känner att det är viktigt att skapa en god inställning hos barnet i samband med läsläxa. Detta 

för att uppmuntra dem. Mona känner att föräldrarna behöver vara delaktiga genom att till 

exempel skapa tillfällen för högläsning.  
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Vi som föräldrar som skall uppmuntra till läsningen dels kanske genom att läsa högt 

eller så har skolan det här att man kan ta läsborgarmärket eller uppmuntra till att dem 

läser hemma (Mona). 

Den ursprungliga inlärningsmiljön skapas i hemmet, och därför spelar föräldrarna en viktig 

roll för sina barns skolframgångar. Läraren behöver engagera föräldrarna, då detta kan 

förbättra elevens skolresultat. Det är också viktigt att vara medveten om att det inte krävs en 

välutbildad förälder för att de ska vara en resurs (Flising m.fl. 1996).  

 

Elin uttrycker att hon bör vara delaktig i sina barns läxläsning men ser dock inte att läxans 

kvalitet och resultat ligger på hennes ansvar. Som förälder är det inte hon som får skulden om 

läxan inte är av god kvalitet utan detta ligger på barnet. Trots att hon här uttrycker att hon ej 

känner ett krav på sig själv som förälder framkommer det flera gånger under intervjun att hon 

känner en stress till att hinna med läxor och få en insikt i sin äldsta dotters läxläsning, vilket 

kan tyckas vara motsägelsefullt.  

Så egentligen skulle ju inte någon slå mig på fingrarna om jag inte tränade med mitt 

barn, det är ju bara synd om barnet. Så egentligen känner jag inget krav (Elin). 

Genom att uttrycka detta skjuter Elin ifrån sig allt ansvar, då hon inte känner att skolan skulle 

straffa henne för att hon inte hjälper sina barn med deras läxor. Men hon uttrycker samtidigt 

att det kan vara synd för de barnen som inte får någon hjälp, och har därmed en förståelse för 

barnen och deras situation i samband med läxläsning.  

4.2.3 Läxans möjligheter och hinder enligt föräldrarna 

 

Då föräldrar ska förklara uppgifter för sitt barn kan förvirring lätt uppstå, eftersom föräldern 

kan göra annorlunda än läraren. Detta kan då skapa oro och stress. Eleven ges dock, i 

samband med läxläsning, möjlighet att få en klarare insyn i sina barns skolgång samt att en 

dialog mellan förälder och skola lättare kan skapas (Hallam 2006).  

Greta har ett framtidsperspektiv i sina tankar om läxan, då hon ser läxan som en möjlighet för 

barnen att utveckla ett ansvarstagande. Hon menar även att genom läxan ges föräldern större 

möjligheter till insyn i sina barns skolgång. Greta, liksom Elin, talar om tilliten till sitt barn 

och att problem kan uppstå då barnet behöver förmedla information till hemmet från skolan. 

Till skillnad från Elin menar dock Greta att föräldern behöver fråga sitt barn om läxor.  

Och sen att, sen är det ju nyttig träning även för framtiden tycker jag. Lära sig att ta lite 

ansvar och kanske också att. Läsa. Läsa in lite på egen hand och så då. Och som 
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förälder då … att jag får ta del av vad dem gör i skolan för att det är inte säkert att dom 

berättar annars vad dom gör. Då gör de ju inget om man bara frågor (Greta). 

En likhet mellan våra informanter är att samtliga, utom Elin, har problematiserat läxan och 

skapat en struktur i hemmet för hur den ska gå till. Elin däremot har accepterat läxan som en 

del av vardagen och har först vid vår intervju börjat reflektera kring läxan och dess innebörd. 

Läxor har ju alltid funnits så man har inte tänkt så mycket på det. Jag har inte gjort det 

förens ja nu. (Elin). 

Detta skiljer sig stort från Sara som uttrycker en bestämd åsikt gällande läxor och hur de skall 

utformas.  

Men jag föredrar såna läxor som, som det skulle kunna klara själva utan föräldrahjälp så 

att säga. Men som förälder tycker jag att det är det är svårt. Hinna med att hjälpa stötta. 

Och framförallt till exempel så här om dem får en So-uppgift där dom ska skriva en 

inlämningsuppgift hemma. Och så kanske dem inte jobbar med det alls i skolan. Då 

känner jag att jag som förälder måste sitta där alltså för att det är ju jättesvårt när man 

går i sexan och aldrig har tränat på det här innan. Det kan jag känna att det lämpas över 

på hemmet. Och sen är ju frågan också vem får betyget, är det föräldern eller eleven? 

Vilka föräldrar man har hemma? Det beror på precis hur uppgiften är utformad tycker 

jag. Jag tycker att såna uppgifter är hemska. För det talar ju bara om vilka föräldrar man 

har som engagerar sig (Sara). 

Sara tycker att skolan ska ge läxor som är förankrade i den pågående undervisningen vilket 

resulterar i att eleven skall kunna hantera läxan på egen hand. Detta då alla har olika 

förutsättningar i hemmet och därmed inte kan få samma stöd. En prestationsångest kan uppstå 

hos föräldrar menar Sara, vilket vi kan tyda då hon talar om mycket ansvar kan lämpas över 

på föräldrarna vid försvåra läxor och att betyget kan påverkas beroende på hemmet och vilket 

stöttning som kan tillgås. Sara uttrycker ett starkt missnöje med att tala om ”hemska” 

uppgifter som inte ger eleverna samma förutsättningar att lyckas. Dessa tankar har även vissa 

likheter med Gretas tankar kring föräldrars roll i samband med läxläsning. 

Att det är det ska ju inte ligga på föräldrarna att lära något nytt för det gör läraren bäst. 

Det händer väl ibland att det, det kan va kanske nåt NO-prov eller sådär eller SO-prov 

och att vi får försöka leta reda på informationen men det händer inte så ofta och det kan 

jag tycka är lite… läskigt.Då vet jag ju inte riktigt om jag, om jag har rätt kanske alla 

gånger(Greta). 

Greta liksom Sara vill att läxan inte skall tillföra något nytt utan snarare ha förankring i 

skolans undervisning. Greta menar att det är läraren som bäst lär ut och därför skall detta 

uppdrag inte överföras på föräldrarna. Det Sara och Greta har gemensamt är att de upplever 

svårigheter och en viss stress inför SO läxor, detta då det kräver informationssökning och ett 
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aktivt deltagande av föräldern. Greta känner även en rädsla för att misslyckas och ge sin 

dotter fel svar.  

4.3 Hur organiseras tiden för läxläsning? 

 

Vi kommer i detta avsnitt redogöra för hur föräldrar och barn strukturerar sin tid för 

läxläsning i hemmet och hur det kan komma att påverka övriga sysslor och fritidsintressen 

utanför skolan. Det diskuteras även huruvida skolans tid bör ökas eller inte för att undvika 

skolarbete i hemmet. Läxans utförande i hemmet, som vi vill undersöka genom syftet, innebär 

tidsplanering och struktur. Dessa faktorer varierar i hemmen beroende på olika förutsättningar 

och prioriteringar.  

4.3.1 Tiden räcker inte alltid till 

 

För att kunna utföra läxan i hemmet krävs en tydlig tidsplanering, och en tydlig särskiljning 

mellan skola och fritid. Det kan då ibland krävas hjälp av föräldrar för att kunna planera den 

tid som ska läggas ner på läxarbetet.  

Tiden räcker inte alltid till i samband med läxläsning. Detta framkommer i alla intervjuer men 

vissa upplever mer svårigheter i detta än andra.  Sara och Ida berättar att en viktig del i 

läxarbetet är att kunna strukturera tiden för sina barn, detta då barnen kan ha svårigheter att 

klara detta själva. 

Egentligen har vi ju inte det utan det ultimata är väl att de skall vara klara i god tid så 

att de inte är för trötta men det klart att det inte alltid blir så. Däremot försöker vi alltid 

trycka på att de kanske inte alltid sitter dagen innan utan att man försöker lägga det, ja 

försöker planera, det är ju inte alltid så lätt när man är barn. För oss vi kan ju se det i ett 

annat perspektiv då barn tycker Gud jag har ju jättelång tid på mig fast det är i 

övermorgon, det kan vara svårt att se mängden och tid, vad krävs det för tid? (Ida) 

Nej, men ibland kan det ju vara lite sådär att dem glömmer ju av själva att dem har 

läxor att man ringer och vill åka till stan med en kompis och sådär. Men du har ju läxor 

till imorgon och så. Så att planera och hålla ordning på det helt själva det kan dem ju 

inte(Sara). 

Ida och Sara talar om vikten att organisera tiden för sina barn och hjälpa dem med detta 

samtidigt som Elin och Greta mer anpassar tiden efter när tillfälle ges och orken infinner sig.  

Lär oftast piggast vid 6 på morgonen så sitter man innan man ska iväg och läser. Och 

som jag sa med X det är svårt man vill sätta sig ner men det är så mycket annat som 
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lockar i den åldern det är jättesvårt att få henne att sitta still hon har ingen lust hon vill 

ju sitta vid sin dator och sin i-pad(Elin). 

Jag kommer hem ganska sent i veckorna.Och så är det andra aktiviteter i veckan också 

så att det brukar mest vara koncentrerat till helgerna då. Om det inte är så att de har nåt 

prov eller så då får man ju förhöra lite grann sådär. Men dom är ganska så självgående 

mina barn (Greta). 

Den mängd tid som läggs ner på läxläsning i hemmet kan, enligt Hallam (2006) påverka 

resultatet, och ju mer tid som läggs på läxläsningen desto större blir förutsättningarna att 

lyckas och skapa goda läxresultat. Föräldrars utbildningsnivå samt sociokulturella skillnader 

kan påverka, och det har gått att tyda att ju mer formell utbildning har, desto mer tid spenderar 

barn tid på sin läxläsning. Detta sker främst i de hem där föräldrarna ställer högre krav på sina 

barn. 

 

Elin anpassar tiden till läxläsning efter sina barn då hon anser att läxan skall utföras då barnen 

är som piggast. Elin uttrycker en förståelse för att hennes barn ej finner en lust till läxläsning 

och läxan ska göras när lusten och orken infaller. Greta poängterar att hon kommer hem sent i 

veckorna och därför inte kan hjälpa sina barn så mycket med läxorna under veckodagarna 

samt att aktiviteter tar mycket av barnens tid. Detta skiljer sig från Sara som menar att läxan 

går före nöjet. Vi upplever att Greta känner en önskan att vara mer delaktig i sina barns 

skolgång vilket kan vara anledningen till att läxläsningen koncentreras till helgen. Till 

skillnad från Elin som inte känner ett behov av att vara med i läxläsningen men vill ha en 

insyn i vad som sker. Samtidigt menar Greta att hennes barn är ganska självgående i sin 

läxläsning. Övriga informanter ser dock att detta inte skall styra och att läxan behöver göras i 

god tid och struktureras med hjälp av föräldrarna.  

Tiden i skolan räcker inte till plus att jag tror som sagt att min dotter tycker det är lugnt 

och skönt när hon kommer hem. Ingen är hemma, äter lite mellanmål, sen kan man sätta 

sig ner och göra läxorna. Men sen är det ju inte alla som kommer hem till lugnet. Sen 

går hon ju i en lugn klass, det är därför jag tror många i hennes klass får hjälp över 

dagtid. Jag hoppas att dem får det, klassen bara… det bara rullar på, då hinner ju 

förhoppningsvis läraren det, hjälpa den lite extra… tror jag… jag vet inte (Mona). 

Mona, liksom övriga informanter, tycker att tiden i skolan inte räcker till. Med detta i åtanke 

är det viktigt att läxan finns. Monas dotter, enligt vad Mona tror, väljer att göra sina läxor då 

det är som lugnast i hemmet, det vill säga när ingen annan är hemma. Mona är dock 

förstående kring det faktum att alla barn inte har dessa förutsättningar. Eftersom dotterns klass 

är lugn har Mona fått uppfattningen att alla kan få hjälp under skoltid. Hon uttrycker även en 
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förhoppning om att sådant är fallet. Mona ger intrycket av att vara nöjd över dotterns 

skolsituation då hon inte sett några problem som uppstått. Med tanke på att Mona säger ” jag 

vet inte” så kan detta tyda på att hon ej behövt konfrontera problem som kan uppstå i skolan 

och därmed inte behövt problematisera sin dotters skolgång.  

Det är viktigt att föräldern ger sitt barn möjlighet att utföra sina läxor i en lugn miljö, och att 

man som förälder visar ett tålamod (Hellsten 2000). Föräldrarna måste ställa rimliga krav på 

sina barn för att barnet inte ska drabbas av en negativ stress. Det bör ställas krav anpassade 

efter barnets utveckling och ålder, och fungerar inte detta kan barnet drabbas av en negativ 

stress (Brun Hansen 2006).  

4.3.2 Att utöka eller inte utöka skolans tid 

 

Elin uttrycker en osäkerhet i frågan kring huruvida läxan skall göras i hemmet eller i skolan. 

Något hon däremot uttrycker en säkerhet kring är att om läxan bäddas in i skolans tidsram 

vore detta bra för barnen.  

Det är väl diskussioner om att läxor inte ska vara över skoltid, att det ska, att det inte 

skall behövas några läxor, egentligen så jag vet inte hur det kommer bli, i så fall blir det 

väl det att man bakar in det i skoltiden så att man kanske får mindre med läxor hemma. 

Det skulle vara skönt för dem som går i skolan, egentligen (Elin). 

Jag tror inte tiden i skolan räcker till då. Då måste man nog utöka tiden i skolan för att 

täcka allas behov. Har du lätt för dig så kanske tiden i skolan räcker och du kanske inte 

ens behöver ha läxor men har man lite jobbigt då blir det tufft (Ida). 

Elin och Ida uttrycker båda möjligheten att utöka skolans tid för att allt skolarbete ska hinnas 

med. Skillnaden är dock att Ida visar på en större förståelse kring varför detta skulle kunna 

behövas men uttrycker även senare i intervjun en förståelse kring det faktum att alla barn 

kanske inte har orken till en förlängd skoltid. Ida menar på att eleven som har det lätt för sig i 

skolan har tillräckligt med skoltid och en förlängd skoltid för dessa ska då innehålla 

meningsfulla uppgifter som gynnar deras skolutveckling. Elever som har det svårare i skolan 

och behöver mera skoltid kan då få denna tid och förhoppningsvis skall de även få möjlighet 

till fritid. Elin ser dock inte denna problematik som kan uppstå i samband med förlängd 

skoltid och ser enbart det positiva. Hon uttrycker dock inte den säkerhet som Ida utstrålar i 

samband med hur detta skall fungera i praktiken. Detta då hon är velig i sitt språk och det 

faktum att hon säger ” att hon inte vet” tyder på en osäkerhet. Detta tror vi kan bero på att hon 

först vid intervjun börjat reflektera över läxans vara eller inte vara.  
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4.3.3 Ansvarsfördelning 

 

Elin önskar en tydligare tidsstruktur från skolan i samband med läxläsning och detta bör ske i 

mejlkontakt. Till skillnad från övriga informanter känner Elin en press från skolan i 

ansvarsfördelningen, detta då hon känner att skolan lämnar över allt ansvar på henne och 

hennes barn. Elin säger att ansvaret ligger hos eleven att berätta vidare om läxan och hon ser 

inte att det är hennes ansvar som förälder att fråga sina barn om läxor.  

Fast då är det ju bra ifall man har en kommunikation med läraren så att dem också, 

egentligen skulle det vara bra om man hade mera personlig… det här behöver den här 

eleven att öva på och så skickar man hem den, men då blir det ju inte samma läxor för 

alla det är ju lite olika svårighetsgrader men det är… jag vet inte hur det är i skolan om 

det är jättesvårt för en lärare att göra så då blir det ju samma läxor till alla. Men som jag 

sa X läsläxa den har ju aldrig varit svår för henne hon hade kanske kunnat ha någon 

svårare utmaning då (Elin). 

Elin önskar en bättre och mera personlig kontakt med läraren. Hon uttrycker en önskan om att 

läraren skall anpassa läxan mera efter barnets förmåga men uttrycker samtidigt direkt efter 

denna önskan en osäkerhet till möjligheten med detta. Hon verkar inte ha en klar bild över 

läxans utformning, detta då hon först talar om en individuell läxa för att sedan ändra sig och 

fundera kring lika läxor för alla och om detta ska finnas i skolan. Dessa funderingar har 

uppstått då hennes dotter behöver mer stimulerande läxor. Skolan har ofta en förväntad 

lösning på ett problem, och för att utveckla färdigheter behöver eleverna öva på denna 

lösning. Detta ser dock annorlunda ut utanför skolans sfär, där problemlösning kan ske på ett 

flertal sätt (Säljö 2000). 

4.4 Läxan ur ett framtidsperspektiv 

 

Läxan har tidigare i vår uppsats studerats utifrån tidigare forskning samt informanternas 

vardag, utifrån dagens samhälle. Det är dock viktigt att även reflektera till läxan och dess 

framtid, och hur den kan komma att utvecklas. Detta är något våra informanter känner en 

osäkerhet kring och tror det är svårt att spekulera gällande läxans vara eller icke vara i 

framtiden. Detta då det både beror på politiska beslut, olika skolors perspektiv samt huruvida 

tiden räcker till för att täcka alla barns behov. De flesta ser därmed ingen annan lösning än att 

läxan ska finnas, men Ida reflekterar över det faktum att skoltiden kan öka och jämför ur ett 

internationellt perspektiv.  
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Ifrån den som har jobbigast till den som har lättast för sig så kan det ju vara ett jättestort avstånd i 

en klass. Men det kan mycket väl bli att den tas bort, att det styrs uppifrån Skolverket eller att 

politikerna säger att det inte ska finnas med i vårat system. Men då tror jag att man måste utöka 

skoltiden...men det är ju bara vad jag tror, men i många länder har de ju mycket längre skoltid än 

vad vi har, att man skall tillbringa tiden i skolan (Ida). 

Ida ser problematiken som kan uppstå i läxläsningen då barn kan ha olika svagheter och 

styrkor och att detta kan variera stort i klassrummet. Hon är medveten om att det är via högre 

politiska instanser som beslut om läxan kan tas, samt en medvetenhet till vad som krävs om 

läxan avskaffas, vilket hon då antyder är utökad skoltid. Läxans innehåll ska därmed hinnas 

med i skolan. Hon tar dock även hänsyn till barnen och deras individuella kapacitet. 

Nej men jag tycker nog det är nog med hur det ska vara idag med att barnen skall orka och 

samtidigt vill man ju att barnen skall lyckas så att man får ju väga det emot varandra då (Ida). 

Även Mona tar hänsyn till att skolan styrs av politiska beslut, men tror inte att någonting 

drastiskt kommer hända inom en snar framtid. Mona verkar se positivt på det faktum att 

läxhjälp finns att tillgå i många kommuner och ser därför ingen större problematik gällande 

läxans existens.  

Skolans värld ändrad väldigt långsamt så jag tror inte det kommer att ske någon förändring utan 

debatten kommer väll att fortsätta i det här med icke rutavdrag eller rutavdrag. Det är svårt… så 

där kan jag väl tycka att många skolor har ju trots allt läxhjälp (Mona). 

Detta skiljer sig från Elins uppfattning, detta då hon förväntar sig att läxmängden kommer 

öka. Med tanke på Elins ordval ”förväntar” och att hon sedan talar om att det kanske inte blir 

utökad mängd på grund av att vissa ifrågasatt läxan, kan detta tyda på att Elin önskar en större 

läxmängd. Detta då hon även menar att barnet behöver träna inför prov och sådant i hemmet. 

Detta kan även ställas mot det Elin sagt tidigare gällande att hon känner en stress att hinna 

med läxor, när hon nu talar om en eventuellt önskad ökning av läxan.  

Jag förväntar mig att det ska bli massor av läxor, fast det kanske inte blir så eftersom en del har 

börjat ifrågasätta läxor… men träna på prov och sådant borde man väll göra (Elin).  

Greta ställer sig positivt till läxan och dess nuvarande mängd och utformning, och önskar att 

det ska fortsätta på samma sätt i framtiden. Hon förstår dock att läxsituationen kan vara olika 

på olika skolor och för olika individer, och att det finns olika synsätt på läxan och dess 

existens. Den nuvarande debatten kring läxor kan dock påverka och detta skapar svårigheter i 

att sia kring läxans framtid.  

Jag hoppas att det kommer att fortsätta ungefär som nu. Sen är det ju säkert väldigt olika på olika 

skolor så det är ju klart det beror på vem. Jag gissar att det kommer fortsätta kanske lite somnu 
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som att det kommer vara varierat. Det kommer säkertfinnas, det kanske kommer fler skolor som 

väljer att inteha läxor, jag vet inte i och med att debatten om den kommer påverka nåt men ja 

jag… Jag hoppas att det fortsätter som. Ja som det är för vår del i alla fall då (Greta).  

I dagens samhälle kräver föräldrarna i allt större utsträckning att skolan ska uppfostra deras 

barn. Skolan är en del av det moderna samhället och det barnets för med sig från sin hemmiljö 

kan förankras i skolarbetet och detta i sin tur kan förankras i samhällsutvecklingen (Enqvist 

2007). Läxan har alltid påverkats av politik, ekonomi samt sociala och pedagogiska faktorer 

(Hallam 2006). 

4.5 Sammanfattning 

 

Det faktum att mycket information från skolan går via eleverna hem till föräldrarna kan skapa 

svårigheter och det är viktigt att där känna en tillit till sina barn. Samtidigt bör det finnas en 

god kommunikation mellan skola och hem gällande läxans utformning och tidsram. 

Majoriteten av våra informanter önskar en bättre kommunikation med sina barns skola för att 

få en bättre insyn i sina barns skolgång.  

 

Läxan som ett inlärningsverktyg bör inte innehålla någon ny information utan vara en 

repetition av pågående undervisning i skolan, vilket majoriteten av våra informanter önskar. 

Läxans brister kan dock vara att läxans funktion inte alltid förmedlas och barnet, eller 

föräldern, förstår inte alltid syftet med uppgiften. En av våra informanter tror även att läxan 

kan hjälpa barnet att utveckla ett ansvarstagande. En läxa som förekommer ett flertal gånger 

under vår undersökning är SO-läxan, där faktatexter och uppsatser ska produceras. Detta då 

kunskaper kan sorteras olika hos olika individer och mycket ansvar läggs här på hemmet att 

söka ny information.  

 

Vad som tydligt framgår under vår undersökning är att tiden inte alltid räcker till, och det är 

viktigt att tiden struktureras för att möjliggöra elevens självstudier. Detta sker på olika sätt hos 

våra informanter. Vissa informanter skapar en tydlig tidsstruktur till sina barn, samtidigt som 

andra anpassar tiden för läxläsning efter ork, tid och lust. Det råder också delade meningar 

huruvida läxläsningen ska ske i hemmet eller om skolan behöver utöka sin tid så att läxan ges 

tid under skoltid. Något som även framkommit under vår undersökning är att alla barn har 

olika förutsättningar, vilket resulterar i att vissa känner mer tidspress än andra.  
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Ingen av våra informanter har en klar bild över läxan och dess framtid, flera hänvisar dock 

läxans framtid till politiska beslut och att den nuvarande debatten kan påverka resultatet. Våra 

informanter skiljer sig i uppfattningen om läxan ska öka eller minska. De som vill minska 

läxmängden ser en utökad skoltid som en kompensation, men de som önskar att läxan ska 

förbli som den är eller att den ska öka har inte någon tydlig motivering till varför. 
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5. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi först diskutera undersökningens metod och tillvägagångssätt, där vi 

lyfter fram undersökningens styrkor och svagheter samt urvalets för- och nackdelar. Vi 

kommer sedan diskutera undersökningens resultat, och vi belyser här hur läxan skulle kunna 

utformas efter våra resultat, vikten av en god kommunikation och ansvarsfördelningen som 

läxan kan ge upphov till.  

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Vi kommer härmed diskutera våra metodval och hur dessa kan ha påverkat vår undersökning. 

Genom att visa vår medvetenhet gällande olika strategier och val av metoder tror vi att detta 

kan öka arbetets trovärdighet.  

5.1.1 Undersökningens styrkor och svagheter 

 

Då vi i vår undersökning enbart intervjuat fem mammor, är det svårt att ge ett övergripande 

och brett resultat. Det är därför viktigt att ha i åtanke när man läser denna forskningsuppsats 

att detta är vårt resultat i vår undersökning, då vi jämfört tidigare forskning och intervjuat 

föräldrar. Läxan är ett relativt outforskat ämne vilket har begränsat vår undersökning. Vi har, 

trots detta, funnit relevant forskning som vi kan använda för att öka validiteten i vårt arbete. 

Vi har undersökt utifrån våra informanter och deras tankar, och då dessa mammor även uttalat 

sig olika är det svårt att få fram klara och direkta resultat.  

 

Fördelen med vår undersökning är att vi skapat stöd för att utveckla vidare forskning inom 

ämnet. I och med denna undersökning hoppas vi på att andra uppmuntras till vidare forskning 

inom ämnet läxa. Fördelar med det valda angreppssättet är att vi lyfter föräldrarnas 

synpunkter och åsikter kring läxan och dess plats i vardagen. Vi får som blivande lärare 

möjlighet att se och höra föräldrars åsikter och synvinklar på hur läxan är och önskan på att 

vara. Att utgå från ett föräldraperspektiv i samband med läxforskning är sällsynt i tidigare 

forskning, vilket vi upptäckt i samband med vår datainsamling. Vi har lyft fram kunskap som 

gett oss möjlighet att reflektera kring hur vi i vår framtida yrkesroll ska hantera 

läxundervisningen. 
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5.1.2 Urvalet och dess för- och nackdelar 

 

Urvalet baserades på en snöbollsmetod vilket hade både för– och nackdelar. Fördelarna var att 

vi fort fick tag i informanter då vi genom denna metod fick hjälp av utomstående med att 

skapa kontakter med föräldrar. Nackdelen med denna metod var att vi saknade en kontroll 

över urvalet, vilket för vår del resulterade i att informanterna enbart var kvinnor. Ytterligare 

ett resultat av denna metod var att vi enbart fick tag i kvinnor med svensk bakgrund, utan 

ursprung från andra kulturer. Vi har en medvetenhet att, precis som Lahdenperä (2004) lyfter, 

att kulturella skillnader kan påverka synen på skolan och undervisningen samt 

kommunikation. Detta tror vi kunde ha tillfört vår undersökning ett mer varierat resultat, då 

det kan tillföra flera perspektiv på läxan i hemmet. 

Nackdelar med detta arbete är att vi inte har sett hur läxläsning i hemmet går till, exempelvis 

genom observation. Arbetet bygger på intervjuer med föräldrar vilket ger arbetet en styrka i 

att vi kommer nära människans vardag och verklighet i hemmet. Detta kan vara en svaghet då 

vår utsatthet som forskare ställs på kant i tillit att människan är ärlig i sina svar, då det är 

grunden till arbetets validitet. En reflektion vi har gällande en möjlig svaghet i undersökning 

är att vi enbart har intervjuat mammor. Detta kan möjligtvis påverkas i frågan om föräldrarnas 

känsla av tid och stress i läxor, då vi kan se i dagens samhälle att i många hushåll är det 

kvinnan som tar det större ansvaret i hemmet. Därför kan frågan ställas, om resultatet blivit 

annorlunda om vi även intervjuat män? 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Inför denna uppsats hade vi som syfte att skapa en ytterligare förståelse gällande föräldrars 

perspektiv på läxor samt undersöka läxprocessen i hemmet samt vilka möjligheter och hinder 

som kan uppstå för föräldrar i samband med läxläsning. Det finns inget självklart svar på våra 

frågeställningar detta då det ser olika ut i olika hem. Vi har däremot upptäckt gemensamma 

drag i form av teman i resultatet av vår undersökning. Dessa teman är kommunikation, läxans 

innehåll och syfte, tidspress och ansvar. Vi kommer härmed diskutera de resultat vi har 

kommit fram till.  
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5.2.1 En god kommunikation mellan skola och hem 

 

En av de saker som framkom under vår undersökning var att föräldrarna önskar en god 

kommunikation med sina barns skola, speciellt när det kommer till läxläsning. Detta då de vill 

veta vilka läxor deras barn gör men även varför, så att de kan hjälpa till på ett korrekt sätt. En 

bra kommunikation bör alltså prioriteras från skolan, och underlättar för föräldrarna då de ska 

hjälpa sina barn med deras läxor. Det var enbart en av våra informanter dock som tänkte att 

det var barnets ansvar att berätta om läxor, och att man som förälder inte skulle behöva fråga 

vad det är för läxa denna vecka. Övriga informanter fokuserade mer på skolan och dess 

ansvar, snarare än barnets ansvar. Även om alla var överens kring det faktum att skolan ska 

förmedla till hemmet vilka läxor som kommer hem under veckan och vad dessa läxor innebär, 

så var det bara en av informanterna som ville skjuta över det större ansvaret på sitt barn. Det 

är en svår fråga att ställa sig, vem ansvaret ska ligga på att berätta om läxor. Det är dock 

viktigt, vilket alla våra informanter instämmer kring, att det ska finnas ett tydligt syfte till 

läxans utformning och att det ska vara lätt att förstå, både som barn och förälder. Detta talar 

även Hallam (2006) om, det vill säga det faktum att läxans presentation kan avgöra hur läxan 

sköts i hemmet. Våra resultat går även i linje med Enqvist (2007) gällande resonemangetkring 

vikten av en god kommunikation mellan skola och hem, och det faktum att en god dialog kan 

effektivisera föräldraengagemanget. Detta är något vi känner har framgått under våra 

intervjuer och vi har under vår undersökning förstått att kommunikation mellan skola och hem 

måste fungera för att effektivisera läxläsningen och låta läxan nå upp till sin fulla potential. I 

kommunikativ miljö påverkas alla involverade och individer ges möjlighet till vidare 

utveckling och större erfarenhet (Dewey 2009). Alla våra informanter är positiva till en god 

kommunikation mellan skola och hem och att detta är en god förutsättning för ett vidare 

lärande.  

 

5.2.2 Att förstå läxans syfte 

 

Läxor är de uppgifter som skolan ger eleven med syfte att kunna utföras efter skoltid då 

eleven har ansvaret. Läxan är en uppgift som skall göras utanför skoltid. När läraren utformar 

läxan kan man dela in den i kategorier såsom, syftet, mängden, svårighetsgrad, individualitet 

samt sluttid och social kontext (Hallam 2006). I dagens skola är det inte alltid lärare lyckas 

förmedla ett sammanhang mellan läxläsning och skolundervisning för elev, vilket även 
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framkommit under våra intervjuer. Det är viktigt att läxan belyser ett syfte som ger mening till 

att utföra och se ett sammanhang för förälder och barn, vilket en av våra informanter uttryckte 

sig kring, det vill säga att ” läxan inte hänger löst” från undervisningen. Läxan skall inte vara 

en princip som bara ingår i undervisningen utan vara aktuell och bidra till undervisningen. 

Läxor påverkar familjerna då det ständigt förekommer i hemmet och innebär att fler än barnet 

involveras i läxprocessen (Hellsten 2000). 

 

5.2.3 Läxan som en eventuell stressfaktor 

 

Läxan kan vara en bidragande faktor till stress i hemmet. Skolan granskas nu allt mer politiskt 

och därmed vill skolan öka sin kvalitet vilket ofta är kopplat till mängden läxor, och i och 

med detta ökar stressen(Hallam 2006). 

Våra informanter har gemensamt utryckt en stress över tidsbrist i samband med läxläsning 

och hur läxan ska hinnas med. Skillnader i hur denna tidspress upplevs beror på rutiner och 

organisering av tid i läxläsning samt prioritet av fritid, har vi upptäckt i våra intervjuer. Läxan 

kan vara en bidragande faktor till stress på grund av dess arbetsbörda för eleven (Hellsten 

2000) och denna stress tror vi även kan föras över på föräldrar. Olika intervjupersoner ser 

läxläsning och fritid som olika viktigt, men alla känner en press inför att organisera denna tid 

och hinna med att vara ett stöd som förälder. Läxan bidrar till att föräldern känner en stress 

inför att prestera i läxläsning samt organisera sina barns tid i vardagen vilket inte alltid är lätt i 

att hinna med. Det kan uppstå en desperation hos föräldern när uppgifter lämnas för fria 

tolkningar och när föräldern inte förstår uppgifter. Detta gör att föräldern kan känna en 

utsatthet och läraren en makt över elev och föräldern i kommunikation. Man kan känna en 

skamsenhet i att inte kunna hjälpa sitt barn i uppgifter och i att inte tolka dem på samma sätt 

som läraren tänkt sig. Vidare krävs en god förståelse hos lärare som utformar läxor då alla kan 

tolka olika samt har olika utbildningsnivå (Enqvist 2007). 

En stressfaktor för majoriteten av våra informanter är SO- och NO-läxor. I dessa läxor ska 

informationen uppsökas och pressen blir hårdare på föräldern att finna uppgiftens rätta svar. 

Detta var intressant i undersökningen och tänkvärt då det är lärarens ansvar att inte ge ut läxor 

som inte eleven kan klara själv. Eleven behöver föräldrars stöd i uppgifter som detta då svaren 

inte är självklara. Läraren kan inte alltid räkna med att eleven kan få förälderns hjälp. Läxans 

nackdelar kan vara att det kan skapas negativa attityder till skolan då föräldrar kan skapa 
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förvirring då de försöker förklara uppgifter för sina barn då föräldrar hjälper barnen 

annorlunda från hur läraren gör (Hallam 2006). Skillnaderna mellan hög- och lågpresterande 

barn blir tydligare samt familjelivet kan bli stressigt. Föräldrar kan känna en känsla avförtryck 

av skolan kring kunskap då förälderns auktoritet kommer under läraren(Enkvist 2007). Vid 

problem som dessa tror vi att de uppgifter som NO- och SO-läxor innehåller kan förankras i 

skolan i samband med exempelvis grupparbeten, där eleverna kan gemensamt söka 

information och fakta. Vid dessa tillfällen är då läraren tillgänglig och föräldrarna slipper 

känna den stress som kan uppstå vid informationssökning. Nackdelar med grupparbeten kan 

dock vara att det kan ta lång tid, men att läraren även behöver forma grupper så att de kan 

samarbeta effektivt.  

5.2.4 Tolkningsbara läxor 

 

Det har under vår undersökning blivit tydligt att föräldrar känner ett stort ansvar gällande sina 

barns läxläsning, vilket inte ska vara syftet med läxan. En av våra informanter talar om vikten 

av att läxor ska kunna utföras självständigt utan hjälp av föräldrar, och detta talar även 

Enqvist (2007) om då hon menar att föräldrar inte ska behöva hjälpa sina barn vid läxläsning, 

utan barnet ska kunna klara av att sköta sina läxor självständigt. Läraren ska då alltså skapa 

tydliga uppgifter där barnen känner en säkerhet i vad som ska göras, och vad som krävs av 

dem, för att detta ska kunna fungera. Något som inte fungerar i alla skolor idag. Enligt Säljö 

(2000) bör föräldrar kunna skicka sina barn till skolan där det ska finnas utbildade lärare som 

ska ge sina barn kunskaper de inte kan ge i hemmet. Utbildning är hela samhällets problem 

och kan segregera människor då skolan använder ett språk som inte samhället kan. Detta har 

vi även upptäckt i samband med våra intervjuer, detta då uppgifter kan vara svårformulerade 

och en vidare kontakt mellan skola och hem kan behövas för att läxuppgiften ska förstås.Det 

behövs därför en god kommunikation mellan förälder och barn då informationen går via 

barnet. Läxor ska därför inte alltid vara tolkningsbara utan tydliga och ge ett klart syfte och 

mål för elev och förälderns bästa. En läxa ska kunna utföras självständigt av eleven vilket vi 

inte anser vara dagens verklighet (Enqvist 2007). 

 

5.2.5 Läxan och dess förankring i pågående undervisning 

 

Vi har även under vår undersökning förstått att läxan, enligt våra informanter, inte ska 

innehålla något nytt. Läxan ska helst vara repetition av det som pågår under skolans 
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undervisning och helst användas vid mängdträning, såsom i exempelvis läsinlärning eller 

matte. Flera av våra informanter talade om svårigheter som kan uppstå då en läxa kommer 

hem, utan ett klart syfte, en tydlig beskrivning av uppgiften eller en förankring i det skolarbete 

som deras barn arbetar med just då. Detta kan nämligen skapa förvirring för både barnet och 

föräldern kring vad läraren faktiskt kräver av barnet i uppgiften som har getts. De har då fått 

chansa på vad det är som ska bedömas, och hoppas att de haft rätt. Även detta problem ingår i 

kommunikation mellan skola och hem, och det är alltså viktigt att läraren skapar tydlighet i de 

uppgifter som skickas hem, antingen med en lapp, ett mejl eller i samband med veckobrev.  

5.2.6 Ansvarsfördelning 

 

Det är viktigt att föräldrar ger en fullständig tillit till sina barn och deras förmåga att skapa en 

struktur i vardagen. Barnen behöver reflektera över läxans tidsbegränsning och därmed kunna 

planera sina studier utan hjälp av föräldrar. Därför är det då viktigt att barnet ges möjlighet att 

ta eget ansvar och planera sina studier, samtidigt som föräldrarna ändå ska finnas där och 

stötta och hjälpa till vid behov. Hallam (2006) menar att det är eleven som ska ta det största 

ansvaret när det kommer till läxan, och detta är våra informanter oense om. Majoriteten av 

våra informanter ser läxan främst som förälderns ansvar, då man som förälder behöver 

kontrollera att barnen gjort sina läxor och samtidigt förhöra sina barn då det kan behövas. Det 

är egentligen bara en av våra informanter som lägger läxan främst på eleven och det är hennes 

ansvar, och vi misstänker att detta är vanligt i hela Sverige. Synen på läxor är olika, och det är 

det som framgått i vår undersökning. Även om våra informanter har många liknande tankar 

och idéer, går deras tankar och åsikter även isär på många delar. Läxan är en pågående debatt, 

precis som Åsa Larsson (2013) även skriver om, och det är många tankar och åsikter som 

kommer lyftas upp kring läxan som fenomen och dess utformning. Det är lite som samhället 

är överlag. Alla har olika tankar och idéer, och det är genom att låta dessa tankar och idéer 

växa fram som förändring och utveckling kan ske.  

5.2.7 Sammanfattning och slutsatser 

 

Genom denna undersökning stöder vi informanternas utsagor med tidigare forskning. Vi har 

genom detta upptäckt att kommunikation, tid, stress och ansvarstagande är viktiga aspekter i 

samband med läxforskning. Detta kan då bidra till en ökad medvetenhet hos föräldrar samt 

lärare gällande läxans utformning och tyngdpunkter.  
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Även om ny information inte framkommit, upplever vi ändå att undersökningen har sin styrka 

i att problematisera läxan och uppmärksamma olika aspekter i samband med läxläsning. 

Denna undersökning kan skapa en grund för vidare forskning i ämnet och motivera lärare och 

föräldrar att öka sin medvetenhet och kunna problematisera läxan och dess syfte.  

 

Slutsatser som kan dras utifrån detta är att läxan som arbetsmetod är effektivast när eleven 

och föräldern känner ett sammanhang med den undervisning som pågår i skolan. Det är 

viktigt att eleven kan arbeta självständigt samt förstår och kan hantera sin läxa utan större 

svårigheter. Detta då föräldrar inte alltid kan hjälpa sitt barn på grund av exempelvis 

tillgänglighet och rutiner. Läxan som arbetsform kräver organisering och att föräldrarna 

hjälper sitt barn att strukturera arbetstid och fritid, vilket annars kan leda till en stress för både 

föräldrar och barn. Läxan och fritiden anses av olika föräldrar som olika viktigt i olika hem. 

Det är viktigt att undersöka vidare tid och stress vilket är den gemensamma nämnaren för alla 

intervjupersoner som kan känna denna stress inför hur tiden skall räcka. Även kommunikation 

mellan skola och hem är av stor vikt, och alla våra informanter eftersöker en god 

kommunikation. Vissa har dock redan detta, samtidigt som andra önskar förbättra detta. Alla 

elever är individer och olika tid krävs för olika personer vilket föräldrar vill att läraren skall 

förstå när dem formar läxor inför hemarbete. 

Någonting som kan ses som motsägelsefullt i vårt resultat är det faktum att vissa av de 

föräldrar vi intervjuat sett läxan som ett kommunikationsmedel mellan skola och hem, och att 

läxan är ett bra medel för att skapa en god kommunikation och få en inblick i barnens 

skolgång. Dock diskuterar de kring läxans vara eller icke vara, och huruvida läxan bör utföras 

under skolans tid och att tiden i skolan därmed behöver öka. Detta leder då till att läxan 

försvinner och det kommunikationsmedel som talas om försvinner.  

Genom denna undersökning blir det påtagligt för oss som blivande pedagoger att läxan kan 

innebära svårigheter om den inte är tydlig och har förankring i undervisningen. En god 

kommunikation mellan skola och hem är då av stor vikt, och det är även viktigt att man som 

pedagog är medveten om det faktum att alla föräldrar inte kan lägga lika mycket tid på sina 

barns läxläsning.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Hur många barn? Ålder? 

 

Hur ser det ut i samband med läxläsning i ert hem?  

 

Har ni några särskilda rutiner? 

 

Hur tror du att ditt barn upplever läxor?  

 

Vad tänker du om läxor/ hur upplever du läxor? 

 

Vilka är, enligt dig, fördelarna med läxor? 

 

På vilket sätt upplever du dig vara ett stöd för dina barns arbete i läxor? 

 

Hur upplever du att ni får stöd från skolan i samband med läxläsning? 

 

Hur upplever du kraven som ställs på dig som förälder i samband med läxläsning i hemmet? 

 

Hur ser du på tidsfördelningen mellan skola och hem? Tar läxor för mycket eller lite plats? 

 

Hur har du upplevt läxorna i mellanstadiet jämförelsevis med lågstadiet? Vilka skillnader? 

 

Hur tror du läxan kommer att utvecklas? Kommer det bli mer eller mindre läxor i skolan, tror du? Hur 

tänker du kring det? 

Finns det något du vill tillägga? 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 
 

Hej! 

Vi heter Johanna Remmert och Marie Skantz och är tvålärarstudenter från Örebro universitet, 

som nu ska göra vårt slutliga arbete i utbildningen. I detta arbete ska vi göra en undersökning 

där vi vill titta på barns vårdnadshavare och deras syn på läxor. Vi söker därför kontakt med 

dig som är vårdnadshavare till barn på grundskolas mellanstadium.  

Intervjun beräknas att ta cirka 30-45 minuter och under den här tiden kommer vi fråga dig om 

din syn på läxor och hur du upplever att läxläsningen fungerar i hemmet exempelvis. I 

intervjun kommer du att få möjligheten att avidentifieras, vilket kortfattat innebär att det som 

du säger inte kommer kunna kopplas till dig, oavsett vem som läser arbetet. Du har även 

rätten att när som helst dra dig ur studien, och vi kommer då ta bort all den information du 

gett oss. Vi vill under intervjun göra ljudinspelning, och så fort arbetet är färdigt kommer 

inspelningen raderas. Vill du inte att vi ska göra en ljudinspelning är det viktigt att du säger 

till oss så löser vi det på annat sätt.  

Under uppsatsens gång har vi en handledare som hjälper och stöttar oss, vid namn Lisbeth 

Stedt. Har ni några frågor som ni inte vill ställa till oss, kan ni kontakta henne på mejl: 

lisbeth.stedt@oru.se.  

Är ni intresserade av att ställa upp på intervju vill vi att ni svarar oss så kan vi bestämma tid 

och datum.  

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

 

Marie Skantz    Johanna Remmert 

070-XXXXXXX   072-XXXXXXX 

Marskh103@studentmail.oru.se johreh081@studentmail.oru.se 
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