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Homework, useful or superfluous? From a parental perspective 

Sammanfattning 

Tidigare forskning visar att de flesta föräldrar kan ge stöd i läxläsningen oavsett resurser, samt 

att detta stöd är mycket positivt för barnen. Kandidatuppsatsen syftar till att undersöka hur 

elevers läxor och dess utformning kan förbättras utifrån föräldrars perspektiv genom att 

studera och belysa föräldrars tankar, åsikter och erfarenheter kring läxor. Följande 

frågeställningar besvaras i uppsatsen: Hur ser barnets läxor ut och hur förhåller sig 

förändrarna till barnets läxor? Sker någon typ av samarbete mellan hem och skola gällande 

läxor, och i så fall hur ser samarbetet ut? Vad kännetecknar en ”bra läxa” enligt föräldrarna? 

Studien baseras på kvalitativa intervjuer med sex föräldrar till barn mellan 10–15 år. 

Resultaten visar att föräldrarna upplever läxor och som ett hjälpmedel vid studier, dessutom 

upplever de positiva effekter av läxorna som ansvarstagande och planering. Föräldrarna menar 

dock att läxorna är för krävande i tidsåtgång och komplexitet, vilket kan leda till stress och 

osämja i familjen. Det finns svårigheter för föräldrarna att motivera barnen samt att 

undervisa/förklara. Samtliga föräldrar anser att barnen behöver hjälp med sina läxor vilket 

föräldrarna även vill men har av olika anledningar inte kompetens. De vill se mer praktiska 

läxor och samarbetsläxor mellan barnen och föräldrarna, eftersom de uppskattar samvaron. 

Dessutom tydliggörs det att föräldrarna inte upplever något samarbete mellan hem och skola 

gällande läxor, men att detta välkomnas. 

Nyckelord: föräldraperspektiv, hem, lärande, samarbete, skola, sociokulturellt perspektiv.  

  



 
 

  

Innehållsförteckning 

Inledning............................................................................................................ 4 

Syfte och frågeställningar................................................................................... 5 

Definitioner och avgränsningar ......................................................................... 5 

Läxors roll i skolan ...................................................................................................................... 5 

Läxor i läroplanen ........................................................................................................................ 5 

Tidigare forskning .............................................................................................. 6 

Läxor, en hjälp eller onödighet? ................................................................................................. 6 

Föräldrar, familj och läxor ......................................................................................................7 

En ”bra” läxa enligt forskning .............................................................................................. 10 

Samarbete hem/skola ............................................................................................................ 11 

Teoretisk ram och perspektiv ............................................................................ 12 

Kognitivism/Konstruktivism ..................................................................................................... 12 

Sociokulturellt perspektiv .......................................................................................................... 13 

Metod ................................................................................................................ 14 

Datainsamling ............................................................................................................................. 14 

Urval ............................................................................................................................................ 14 

Genomförande ............................................................................................................................ 15 

Bearbetning och analys .............................................................................................................. 15 

Validitet och reliabilitet .............................................................................................................. 16 

Etiska överväganden .................................................................................................................. 16 

Resultat ............................................................................................................. 17 

Föräldrarnas erfarenheter och tankar kring läxor ...................................................................18 

Föräldrarnas åsikter om hur en ”bra” läxa kan utformas ........................................................ 19 

Föräldrarnas erfarenheter av samarbete mellan hem och skola ............................................. 19 

Diskussion ....................................................................................................... 20 

Metodkritik ................................................................................................................................ 23 

Slutsats ....................................................................................................................................... 24 

Vidare forskning ........................................................................................................................ 24 

Referenser ....................................................................................................... 25 

Bilaga 1 - Intervjuguide .................................................................................... 29 

Bilaga 2 - Informationsbrev............................................................................... 31 

 

 



4 
 

Inledning 

Många föräldrar upplever att barnens läxläsning är förenad med konflikter som upptar 

överdrivet mycket tid (Kohn, 2006). Samtidigt visar forskning att föräldrarnas engagemang 

och förväntningar på sina barn spelar stor roll för barnens skolprestation (Erikson, 2004). Det 

är därför av vikt att undersöka hur elevers läxor och läxornas utformning kan förbättras utifrån 

föräldrarnas perspektiv i syfte av att öka föräldrarnas engagemang i barnets skolarbete och 

fortsätta att ge stöd i läxarbetet genom skoltiden. Det saknas studier som utgår från föräldrars 

perspektiv, och särskilt i det svenska sammanhanget. 

I skolans styrdokument konstateras vikten av en fungerande samverkan mellan skola och 

hemmet på flera ställen. Samverkan mellan skola och hem ska innebära en gemensam 

prioritering och att sätta värde på varandras olikheter, vara medveten om och respekterar 

varandras synsätt. Om man har tilltro till varandras kompetenser tenderar försvar och 

revirtänkande att minskas (Socialstyrelsen & Specialpedagogiska institutet, 2005) då kan man 

bättre använda sig av varandras olika kunskaper och lära av varandra. Förutom att det är ett 

viktigt uttryck för ett demokratiskt samhälle när föräldrainflytandet i skolan ger stöd för 

barnens utveckling och deras lärande enligt läroplanen (Lgr 11).  I Skolverkets styrdokument 

saknas dock både elev och föräldraperspektiv i frågor direkt kopplade till läxor. Skolverket 

menar att läxor ska beslutas om mellan rektorer och lärare, dock finns inte några formella krav 

på utbildning i hur lärare och rektorer skall hantera eller utforma läxor (Skolverket, 2014). 

Forskning om effekten av läxläsning är inte entydig. Exempelvis diskuterar Alfie Kohn i sin 

bok The homework myth, (2006) att läxor skapar stress och konflikter i hemmet och att de 

dessutom inte ger kunnigare barn (Kohn, 2006). Enligt Alm (2014) skapar läxorna bråk mellan 

barnet och föräldern som ska hjälpa till med läxan. Läxan kan ge problem för de barn som inte 

har möjlighet att få hjälp av en vuxen hemma och att det tar viktig tid från elevernas fritid och 

återhämtning och minskar lusten för lärandet (Alm, 2014).  Då faller en uttalad idé med läxor, 

nämligen den att knyta samman hem och skola. Det finns också de som förespråkar en läxfri 

skola, exempelvis, Daniel Kallós som uttalar sig i Höjers (2010) artikel om att läxarbetet endast 

fungerar som disciplinering och kontroll. Han menar att kunskapsvinsterna är försumbara och 

handlar mest om lärarnas och föräldrarnas makt och kontroll. Lärande borde handla om 

njutning och nyfikenhet, inte om pekpinnar och disciplin samt att läxan är ett trubbigt 

pedagogiskt verktyg (som refererat i Höjer, 2010). 

Tidigare forskning visar också att föräldrar involverar sig allt mer i barnens läxläsning som 

reaktion på att barnet presterat dåligt. Föräldrars upplevelse av ansvar för barnets 

skolprestation tenderar också att leda dem till att involvera sig i barnens läxläsning på ett sätt 

som i själva verket har en negativ effekt – de tjatar, pressar eller mutar barnet till att göra 

hemläxor eller till få ett visst betyg (Kralovec & Buell, 2000). I kontrast finns det även forskning 

som visar på en positiv effekt av läxor. Exempelvis diskuterar Harris Cooper i boken The battle 

over homework (2007) hur elever kan få bättre skolprestation med hjälp av läxor. Han skriver 

att det verkade ge mest effekt på högstadie- och gymnasieelever medan för eleverna i yngre 

åldrar har det en svagare effekt. Faktorer för positiva effekter är bland annat, 

koncentrationsförmågan och motivationen, men också hur mycket föräldrarna engagerar sig. 

Vidare skriver Sverker Lindblad (2018) att förutom kunskapsvinsterna så är det positivt att 

redan i unga år utveckla en vana att på sin fritid träna sig i att tänka och lära sig saker, läxor 

kan också vara ett sätt att hantera barns olika förutsättningar. Med hjälp av läxor kan man 
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individualisera undervisningen. Vissa elever behöver mer stimulans och utmaningar för att 

utvecklas, andra behöver hjälp med att komma i kapp. Mer riktade läxor skulle kunna hjälpa 

barn med olika förutsättningar (Lindblad, 2018). Forskningen tycks därför påvisa att ett ökat 

engagemang av föräldrar i sina barns läxor i ett tidigt stadie har en positiv effekt för barnens 

prestation (Cooper, 2004; Lindblad, 2018), men att föräldrars engagemang kan bidra till en 

negativ effekt om föräldrar engagerar sig som reaktion av dålig prestation (Kralovec & Buell, 

2001). För att öka föräldrars engagemang i barnens läxor i ett tidigt skede i syfte av att 

formulera läxor som engagerar både barn och föräldrar behöver vi veta hur föräldrar resonerar 

och tänker kring barnens läxor genom att undersöka deras erfarenheter och hur föräldrarna 

uttrycker en bra läxas utformning. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att belysa föräldrars resonemang, engagemang och erfarenhet gällande läxor. Samt 

att undersöka om läxornas utformning kan förbättras utifrån föräldrars perspektiv. 

Undersökningen vill samtidigt undersöka samarbete hem och skola, gällande läxor. 

1. Hur ser barnets läxor ut och hur förhåller sig föräldrarna till barnets läxor? 

2. Sker någon typ av samarbete mellan hem och skola gällande läxor, och i så fall hur ser 

samarbetet ut? 

3. Vad kännetecknar en ”bra läxa” enligt föräldrarna? 

Definitioner och avgränsningar 

Läxors roll i skolan 

I uppsatsen avgränsas begreppet läxor enligt den definition Harris Cooper presenterar i boken 

The battle over homework (2015): som företeelse ska ses som en uppgift av en lärare och den 

ska utföras utanför skoltid. Pedagogisk Uppslagsbok (1996) definierar läxa på följande vis 

”Läxa (även hemuppgift), mindre arbetsuppgift inom undervisningen som eleven får i uppdrag 

att göra på sin lediga tid” (s.385). 

Med bakgrund i definition som ges av Cooper (2015) används begreppet läxa i denna studie för 

att beskriva en given uppgift av lärare, avsedd att genomföras utanför schemalagd skoltid och 

som på något sätt följs upp i den fortsatta undervisningen. Utöver denna definition tolkas läxor 

utifrån Arne Malténs (1997) fyra tankegångar gällande läxor; skolan är till för alla, skolan ska 

föra vidare demokratiska normer, skolan ska sträva efter att lära ut färdigheter som eleverna 

kommer att behöva för att klara vardagens krav och utmaningar, samt att utbilda inom 

ämneskunskaper och skapa goda förutsättningar för inlärning genom att utgå från elevernas 

egna erfarenheter och behov. 

Läxor i läroplanen 

I läroplanen Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1962) beskrivs hur skolarbetet i huvudsak ska utföras 

i skolan, dock skall eleverna få möjlighet att ta hem skolarbete för att befästa kunskap. 

Läroplanen uttrycker även att läxor inte bör ges innan årskurs två, samt att mängden läxor bör 

öka med stigande ålder och ansvarsutveckling. Läxförhören bör inte heller innebära 

utantilläxor eftersom vissa barn har svårigheter med det (Skolöverstyrelsen, 1962). I den 

reviderade läroplanen Lgr 69 understryks vikten av elevernas fritid och återhämtning, varav 
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läroplanen uttrycker att läxor skall vara frivilliga. De frivilliga läxorna kan vara utformade som 

studiebesök eller undersökningar som eleverna kan arbeta vidare med i skolan 

(Skolöverstyrelsen, 1969). I en senare upplaga av läroplanen, Lgr 80, betonas läxorna som ett 

viktigt inslag i undervisningen. Skolans uppdrag beskrivs som att lära eleverna att ta eget 

ansvar och här fyller läxorna detta syfte. Läroplanen beskriver läxor som nödvändiga för att 

befästa kunskaper och färdigheter (Skolöverstyrelsen, 1980). Dock sker en stor förändring 

under nittiotalet då läroplanen Lgr 94 uttrycker att det är upp till läraren att avgöra om de vill 

använda sig av läxor i sitt arbetssätt (Skolöverstyrelsen, 1994), varav läxor helt försvinner ur 

läroplanen för grundskolan under tvåtusentalet och är inte längre en del i den senaste utgåvan 

Lgr 11 (Skolöverstyrelsen, 2011). 

Tidigare forskning 

Läxor, en hjälp eller onödighet? 

Kohn (2006) kom ut med en forskningsrapport som går igenom studier av läxors för och 

nackdelar. Han finner att forskningen är motsägelsefull och att många av rapporterna saknar 

teoretisk och vetenskaplig grund. Andra författare som kritiserar forskningen om läxors 

nyttoeffekter är Etta Kralovec och John Buell (2001). Kralovec och Buell är lärare som vågade 

utmana en av de mest accepterade lärandemetoderna i amerikanska skolor, nämligen läxan. 

Deras provocerande argument publicerades i boken The end of homework (2001). Författarna 

är kritiska till forskning kring läxor, de menar att undersökningarna främst ser till effekterna 

av elevens prestation, läxor är mer än prestation och då brister forskningen i relevans. Kralovec 

och Buell föreslår alternativ till läxor och menar att tid till läxor bör begränsas och anpassas 

till eleven. 

Professor Harris Cooper (2007) är en forskare som har skrivit mycket om läxor. Baserat på ett 

stort antal forskningsrapporter redogör Cooper (2007) för åtskilliga argument både för och 

emot läxor. Cooper är också ett namn som frekvent kommer upp i andra forskares 

avhandlingar. I hans stora studie från 2007 visar det sig att läxor har positiva men små effekter 

på yngre barn men är till stor nytta för gymnasieelever. Positiva effekter av läxor som Cooper 

(2007) nämner i sin forskning är akademiskt relaterade fördelar som exempelvis att läxor 

befäster kunskaper och tränar färdigheter, ökar förståelse och kritiskt tänkande samt 

uppmuntrar lärande på fritiden. Hattie (2012) presenterar en av världens största metaanalys 

på lärande. I likhet med Cooper (2007) visar resultaten att läxläsning har positiva effekter på 

elevprestationer, om än liten. Störst effekt visade sig hos redan högpresterande elever i 

gymnasieåldern. Påverkan på de yngre eleverna är inte lika stor. Det kan förklaras med att 

yngre barn har svårt att klara självständigt arbete, enligt Hattie (2012). Det finns forskning 

som motsätter Coopers (2007) och Hatties (2012) resonemang och presenterar resultat som 

visar att det inte finns belägg för att läxor förbättrar elevprestationerna. Buell (2004) skriver 

att de positiva korrelationerna mellan läxor och resultat inte kan accepteras som en direkt följd 

av läxläsningen i sig. Det kan likaväl bero på lärarens undervisning (Buell, 2008). 

Hur mycket eller lite läxor läraren kan ge eleverna är något som återkommer i studier av 

Viktoria Kidwell (2004) som skrivit boken Homework (2004). Hon tittar på frågor som rör 

läxor, inklusive hur mycket läraren ska tilldela och hur man kan uppmuntra och motivera 

eleverna. Kidwell (2004) resonerar ungefär som Cooper. Hon är inte okritiskt positiv utan 

menar att det handlar om mängden och utformningen. Inte läxa för läxans skull. Läxor som är 

genomtänkta och anpassade till eleven kan vara ett bra redskap för bättre studieresultat. Enigt 
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Kidwell är eleverna generellt positiva till läxor och de vill ha tydligt beskrivna och utmanande 

läxor med tydliga och rimliga deadlines samt att få feedback på inlämnade läxor (Kidwell, 

2004).  

Likt flera andra forskare i Sverige ifrågasätter Strandberg (2013) om traditionella läxor över 

huvud taget har positiva effekter för de yngre barnen. Han menar att det inte är en självklarhet 

att läxor leder till lärande. I Sverige har även Eva Österlind (1998), universitetslektor vid 

högskolan i Gävle, kritiserat svensk forskning. Hon ifrågasätter den allmänna slutsatsen, att 

läxor antingen har positiva eller negativa effekter. Hon ifrågasätter också problematiseringen 

i forskningsstudier i Sverige. Eva Österlind skriver 1998, om eleverna får fördjupa sig i utifrån 

egna intressen och utifrån egna förutsättningar kommer deras metakognitiva kompetenser 

som självkännedom och ansvar leda till ökad prestation och själv disciplin. Hon förklarar att 

läxor har positiva effekter på skolprestationer trots att korrelationsstudier endast belyser 

samband. Österlind förklarar 2001 i en uppföljningsstudie vikten av elevers medverkan i 

planering enligt läroplanen ska leda till större inflytande, därmed ökad motivation och ansvar, 

vilket på så sätt ger bättre prestationer och resultat. Planering och ansvar hänger samman och 

kopplas till läxor i skolan, och karriär i arbetslivet (Österlind, 2001). Hellsten (1997) kritiserar 

också svensk forskning om läxor. Han menar likt Österlind att forskningen kretsar kring 

effekter utan att problematisera innehåll, struktur, omfång, bakgrund och sammanhang. 

Liksom Österlind (1998) och Westlund (2004) kritiserar Hellsten (1997) forskningen om läxan 

som poängterar innehåll och förbiser bakgrund, och definition. Definitionen kopplad till 

struktur och sammanhang har inte problematiserats, utan forskningen har endast intresserat 

sig för läxans positiva eller negativa effekter (Hellsten, 1997; Westlund, 2004; Österlind, 1998). 

Oavsett de uppfattningar som finns om läxor är det, enligt Hellsten (1997) ett vanligt 

resonemang, att läxor främjar ansvarstagande och att eleverna ska förberedas för livet efter 

skolan. Läxor kan bidra till att eleven funderar och reflekterar på egen hand. Hellsten (1997) 

strukturerar sex tydliga innebörder av läxa: Förberedelse, Tidsstruktur, Kontroll och Styrning, 

samt Identitet och Status. 

Föräldrar, familj och läxor 

Internationell forskning om föräldrastöd i skolarbetet visar tydligt på positiva effekter för 

elevernas studieresultat. Föräldrarnas positiva inställning och engagemang har stor betydelse 

för barnet, skriver Agneta Nilsson i artikeln ”Ska jag hjälp dig med läxan?” (Nilsson, 2008). 

Dagens skolor har utmaningen att ge alla elever likvärdiga förutsättningar och utbildning 

oberoende av föräldrarnas inflytande eftersom forskning visar att föräldrarnas 

utbildningsbakgrund har stor effekt på elevernas prestationer (Nilsson, 2008). Hon nämner 

Lennart Grosin (2006) docent vid Stockholms universitet, som ger tips och råd, samlade i det 

han kallar för Hemmets läroplan. Där han skriver om hur föräldrarna kan hjälpa sina barn i 

deras skolarbete oavsett utbildningsbakgrund. Nilsson (2008) menar att detta är av yttersta 

vikt eftersom stödet från föräldrarna är nödvändigt i dag med allt vanligare självständiga 

projektarbeten som finns i skolan. Föräldrarnas stöd ser annorlunda ut i dag, förr kunde 

föräldrarna förhöra barnet på exempelvis glosor. Nu behöver barnen handledning på en annan 

nivå, för att lära sig att söka kunskap. Föräldrarna behöver kompetens som handledare och 

som diskussionspartner samt ett pedagogiskt förhållningssätt för att möta barnets behov 

(Nilsson, 2008).  

Kralovec och Buell lägger också stor vikt vid orättvisor med läxor på grund av elevernas skilda 

hemförhållanden. Vissa får mycket hjälp andra föräldrar kan vara för utarbetade för att kunna 
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engagera sig i barnet läxor. De menar att föräldrarnas engagemang är avgörande för elevernas 

skolprestationer och då bidrar läxor till att bilda en klyfta mellan hög och lågpresterande elever 

(Kralovec & Buell, 2001). Likaså pekar Österlind (2001) på ojämlik i elevernas hemsituation. 

Läxorna är beroende av bakgrundsfaktorer som möjlighet till arbetsro och föräldrarnas tid och 

kunskap. Samt att föräldrarna kan skapa både stress och förvirring genom andra arbetssätt än 

lärarna i skolan. Österlind (2001) lyfter även läxans roll i sin doktorsavhandling, som 

disciplinering och en metod att få eleverna att träna på eget ansvar, då flyttas ansvaret för 

barnets utbildning och lärande till den enskilda eleven.  

Forsberg (2007) menar att läxor blir ett ansvarsområde för föräldrarna. Även om det är elevens 

uppgift att genomföra läxan, så är det förälderns ansvar att se till att läxan blir gjord, 

åtminstone i den obligatoriska skolan. Föräldrarnas möjlighet till hjälp ger eleverna olika 

förutsättningar. Särskilt när eleverna kommer högre upp i skolåren är det svårt för föräldrarna 

att hjälpa till. Westlund (2007) skriver att elever och föräldrar kan se olika på läxor. Läxorna 

kan bli ett symptom på bristande organisation i skolan eller som en konsekvens av att man som 

elev varken arbetat eller planerat effektiv, inte tagit eget ansvar eller för att man vill ha höga 

betyg (Westlund 2007). Men läxläsningen kan också vara en stund av trevlig samvaro och ett 

sätt att visa omsorg. Hellsten (1997) skriver i sina rekommendationer, att hjälpa sina barn med 

läxläsningen kan vara ett sätt att ge omsorg och kärlek eftersom det ger intimare 

familjerelationer, gemenskap och positiv kontakt. Läxor betyder olika för olika barn. Skriver 

Österlind (2001), förhållningssättet till läxor beror på vilken bakgrund och familjesituation 

barnet lever i, vissa elever ser läxan som ett straff, andra som en utmaning för positivt lärande.  

Man kan inte se föräldrar som en homogen grupp skriver Pernilla Alm (2014). I grunden är 

föräldrar olika och har inte samma perspektiv och föreställningar. För att skolan ska uppnå 

likvärdighet menar Alm (2014) att det inte är faktorer utanför skolan som ska avgöra om eleven 

klarar målen. Alm (2014) håller inte helt med Kralovec & Buell (2001) och Österlind (2001), 

utan skriver att det viktigaste inte är föräldrarnas kunskaper utan att de kan förmedla sin 

uppfattning att studier är betydelsefulla. Alm (2014) påpekar att det även finns forskning som 

tyder på att det inte är stora skillnader beroende på föräldrars utbildning och elevens positiva 

effekter av läxor, utan att det är beroende av engagemanget från elevernas hem och föräldrars 

stöd har störst betydelse för elevernas utbildning. Större än både sociala villkor och kvaliteten 

på utbildningen, här få hon medhåll av Cooper (2007). Hon skriver också att läxorna kan skapa 

konflikter mellan barnet och föräldern som ska hjälpa till med läxan. Läxan kan ge problem 

för de barn som inte har möjlighet att få hjälp av en vuxen hemma, och att det tar viktig tid 

från elevernas fritid och återhämtning och minskar lusten för lärandet (Alm, 2014). Ulf Leo 

(2004) har tittat på forskning både i Sverige och i Amerika. Han lyfter Coopers resonemang 

om att läxorna inte ska kräva föräldraengagemang. Leos resultat visar att den läxa som enligt 

föräldrarna kan ge övervägande problem i hemmet är matematikläxan. Läxor påverkar 

elevernas fritid. Eleverna förväntas göra sina läxor under icke schemalagd tid vilket innebär 

att elevers familjer också påverkas (Leo 2004). 

I boken The battle over homework, Common ground for administrators, teachers and 

parents (2015) föreslår Cooper att föräldrar ska vara som mest aktiva i barnets skolarbete i de 

yngre åldrarna och minska inflytandet i takt med att barnets ansvarskänsla ökar. Han menar 

att läxor ska vara positivt för alla inblandade. Likt Cooper beskriver Westlund (2004) läxornas 

negativa konsekvenser; hemmets resurser, begränsad tid till fritidsaktiviteter, klyftan mellan 

hög och lågpresterande elever, social orättvisa och minskad motivation beroende av bland 

annat stress (Cooper, 2007, Westlund 2004). Westlund (2004) skriver att det finns forskning 
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som visar att läxor som görs tillsammans med andra upplevs som mer positiv vilket gör att 

lärandet i sin tur blir mer effektiv och intressant. Westlund (2004) tar också upp betydelsen 

av fritid, avkoppling och vila. Hon menar att läxorna styr en stor del av barnets fritid och 

hindrar barnens sociala kamratkontakter. Hon uttrycker till och med att läxorna berövar deras 

barndom och leder till negativ stress som i sin tur ger minskad motivation. Ett av hennes 

resultat visar att elevers föreningsverksamhet och kamratkontakter får vika undan för läxorna 

(Westlund, 2004).  

När föräldrar stöttar och engagerar sig i barnets läxor ger det positiva effekter för skolarbetet 

menar även Lindell (1990), speciellt ämnen som går att öva verbalt. Föräldrarna hjälper barnet 

till ansvar för läxor om de ger en systematisk struktur kring läxläsningen. Föräldrarna bör 

också ha ett tydligt mål med sitt engagemang. Vidare skriver Lindell (1990) att effekterna av 

läxläsningen är beroende av den hjälp barnet kan få i hemmet. Det finns många barn som lever 

under förhållanden som gör det svårt att inhämta kunskap i sin hemmiljö av olika anledningar 

(Lindell 1990). Cooper genomförde en stor undersökning i USA, med 700 föräldrar till barn 

mellan årskurs 2 och 12. Det framkom att ett föräldraengagemang i läxläsningen oftast gav 

positiva resultat för barnets skolarbete men det kan också ha motsatt effekt. Det kunde 

exempelvis vara att skynda på barnet för att det skulle gå fortare. Föräldrarna kan också öka 

stressen för sina barn genom att ta läxorna på för stort alvar (Cooper 2007). Cromwell (1998) 

håller med i Coopers resonemang om att föräldrar kan överarbeta läxläsningen. Cromwell 

(1998) ifrågasätter föräldrarnas engagemang i läxläsningen. Han menar att föräldrar kan 

engagera sig för mycket och på fel sett. För att läxläsningen ska påverka barnet positivt så bör 

föräldrarna uppmana barnet att självständigt utföra läxarbetet. Föräldrarna ska motivera och 

skapa en miljö som främjar barnets arbetslust. Cromwell (1998) skriver att elever som lägger 

tid på läxläsning generellt får bättre betyg. Läxorna är beroende av bakgrundsfaktorer som 

möjlighet till arbetsro och föräldrarnas tid och engagemang enligt Alm (2014) Buell (2004), 

Lindell (1990) Nilsson (2008) Österlind (2001). Dessutom kan föräldrarna skapa stress och 

förvirring genom andra arbetssätt med läxorna, tjat och överkrav enligt Cooper (2007), 

Cromwell (1998) Österlind (2001). Även Wahlberg och Paschal (1994) uttrycker att föräldrar 

och lärare som pressar elever framkallar stress och känslor av hopplöshet vilket kan leda till 

ångest i värsta fall (Wahlberg & Paschal 1994). I boken The battle over homework, Common 

ground for administrators, teachers and parents föreslår Cooper (2005) att föräldrar ska vara 

som mest aktiva i barnets skolarbete i de yngre åldrarna och minska inflytandet i takt med att 

barnets ansvarskänsla ökar. Cooper (2007) menar att välutbildade föräldrar lär barnen goda 

studievanor och betydelsen av goda betyg inför framtiden. Föräldrarna blir förebilder för sina 

barn. Samtidigt hävdar Cooper (2007) att familjer med sämre sociala förhållanden också kan 

stötta och skapa stimulerande studiemiljö som påverkar elevernas prestationer och resultat 

(Cooper 2007).  

Resultat av forskning gjord av Hoover-Dempsey med fler (1995) vid Vanderbilt University i 

Nashville USA, visar resultat på att det vanligaste sättet föräldrar ger stöd till läxarbetet är att 

försöka se till att barnet gör läxorna, men utan aktiv hjälp från föräldrar. Beröm och belöningar 

för väl utför arbete är vanligt. Vissa föräldrar tydliggör för barnen, att de vet att barnet kan 

bättre, för att få barnen att anstränga sig mer. När föräldrar försöker bedriva undervisning var 

det främst genom att lära barnen faktakunskaper genom frågor som krävde enkla svar. Många 

föräldrar menar att det är barnens ansvar att få läxan gjord skriver Hoover-Dempsey et al 

(1995). Endast ett fåtal vårdnadshavare beskriver i rapporten gjord av Hoover-Dempsey et al 

(1995) att de försökte hjälpa sina barn genom att låta barnet förklara strategier de använder 
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för att lösa ett problem och genom att ställa frågor på ett sådant sätt att barnet själv skulle 

komma underfund med svaret.  

Coopers sammanställning (2007) visar resultat på att barn till välutbildade föräldrar ger den 

bästa läxhjälpen och presterar högre samt att barnet till dessa föräldrar får en mer positiv 

inställning till läxor och utbildning. På så vis blir det mindre konflikter i hemmet. Cooper 

(2007) menar att resultaten inte med säkerhet kan kopplas till den utbildning föräldrarna har 

utan att det också kan vara ett resultat av den extra tid de lägger ner på läxläsning. Cooper et 

al (2000) beskriver tre sätt som föräldrarna kan hjälpa sina barn med läxorna på. För det första 

är det viktigt för föräldrarna att barnen blir autonoma och då använder föräldrarna tekniker 

som ger barnet, utefter förmåga, strategier att fatta egna beslut och lösa problemen. Det andra 

hjälpmedlet föräldrar kan genomföra i hemmet är att se till att det finns tid och rum för ostörd 

läxläsning. Det tredje sättet är att direkt involvera sig i barnet läxor. För de yngre barnen är 

föräldrarna mer involverade i skolarbetet. Föräldrar till yngre barn använder sig i större 

utsträckning till att eliminera distraktionsmoment och att vara direkt involverade i 

läxläsningssituationen. När barnen blir äldre så minskar föräldrarnas direkta involvering i 

läxorna även om sambandet mellan engagemang och positiva effekter kvarstår (Cooper et al, 

2000, Hoover-Dempsey et al, 2005). Det kan förklaras med att föräldrarna inte har de 

kunskaper som krävs eller att barnet inte längre vill ha föräldrahjälp i samma utsträckning. 

Men att vara goda förebilder kan vara en stark positiv faktor för barnets studieresultat det har 

visat sig då vårdnadshavare, trots otillräckliga kunskaper eller att barnen har 

inlärningssvårigheter, fortsätter att hjälpa och visa engagemang för skolan. Många 

vårdnadshavare beskriver också att det är deras plikt att hjälpa sina barn med läxan och se till 

att läxan blir gjord (Hoover-Dempsey et al, 2005). 

En ”bra” läxa enligt forskning 

Ulf Leo (2004) har tittat på forskning både i Sverige och i Amerika. Han lyfter Coopers 

resonemang om att läxorna inte ska kräva föräldraengagemang. Leo kommer fram till två 

slutsatser gällande läxor. Den första är att huvuddelen av arbetet ska ske i skolan och läxorna 

bör tas bort. För att ändå hinna med allt som ska göras bör skoldagen förlängas. Den andra 

slutsatsen är att om läxorna behålls ska alla skolor införa en läxpolicy som tydligt beskriver 

hur läxor ska hanteras.  

Nilsson (2008) och Strandberg (2014) förklarar att läxor kan se olika ut och beskriver 

”sammarbetsläxor” som ett positivt alternativ. Nilsson (2008) förklarar i artikeln 

”Samarbetsläxor och föräldraintervjuer – två exempel på interkulturellt lärande”, om ett sätt 

att inkludera föräldrarna i skolarbetet oavsett utbildningsbakgrund; nämligen genom 

samarbetsläxor där föräldrarna involveras i barnets lärprocesser. Samarbetsläxor startades av 

Max Strandberg (2013) i ett projekt i Kvickenstorpsskolan i Farsta som låg till grund för ett 

forskningsarbete om sammarbetsläxor. I denna typ av läxor är föräldrarna engagerade från 

början. Eleverna intervjuar sina föräldrar kring olika teman, för att presentera det på lämpligt 

vis i skolan (skriftligt, muntligt, enskilt). Det ger eleverna erfarenheter utifrån olika perspektiv 

av världen och en unik variation i lärandet, insikt och förståelse om det liv och samhälle vi lever 

i som inkluderat kultur och etnicitet. Ju noggrannare läraren går igenom och förklarar läxan, 

desto större möjlighet att lyckas har elever som inte hänger med i undervisningen. Om läxorna 

planeras och följs upp väl kan de faktiskt gynna de elever som inte har föräldrar med hög 

utbildning (Strandberg, 2014). Vidare skriver han att alla läxor där eleverna undersöker och 

studerar saker och ting, där de intervjuar och samtalar med vuxna eller där de tar med sig 
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föremål och berättelser till skolan, bidrar till positivt innehåll i undervisningen samtidigt som 

det faktiskt ökar elevernas inflytande. Men alla läxor kan inte vara dynamiska. Elever måste få 

möjlighet att träna och öva olika moment (Strandberg, 2014). Om föräldrar lyssnar eller 

berättar något så får de en annan, mer positiv roll (Strandberg, 2014). Forskning och 

utveckling av varierande och utmanande läxor som samtidigt är likvärdiga för eleven behövs. 

Lärare behöver tid, forskare behöver medel och de behöver samarbeta (Strandberg, 2013).  

Cooper (2007) poängterar att lärarna måste förklara syftet med läxor både för eleverna och 

deras föräldrar, och att läxorna ska baseras på ämnen som behandlats i skolan, för att förstärka 

inlärningen. Läxor som är genomtänkta och anpassade till eleven kan vara ett bra redskap för 

bättre studieresultat enligt Kidwell (2004). Eleverna bör också själva vara med i planeringen 

av läxorna Österlind (1998). För att läxläsningen ska påverka barnet positivt så ska föräldrarna 

uppmana barnet att självständigt utföra läxarbetet men finnas till hands för stöd. Föräldrarna 

ska motivera och skapa en miljö som främjar barnets arbetslust Cromwell (1998). 

Samarbete hem/skola  

Forskaren Lars Erikson (2004) utvecklar i sin artikel, Föräldrar och skola, fyra olika principer 

för relationen mellan föräldrar och skola. De kan ge en förståelse för hur begrepp som 

”föräldrainflytande” och ”samarbete” har fått olika innebörder.  Den första principen kallar 

han isärhållandets modell, den är motiverad utifrån ett jämlikhetstänkande, att alla barn ska 

ha lika möjligheter, oavsett föräldrarnas bakgrund och erfarenhet. principen har fått ge vika 

för partnerskapsmodellen, där föräldrars engagemang i barnets skolarbete fått en större plats. 

Här betonas likheten mellan hemmet och skolan med utgångspunkt i ett gemensamt ansvar 

om elevers lärande och utveckling. Den tredje principen är brukarinflytandemodellen och 

bygger på en demokratisk idé om att låta föräldrar medverka i rådgivande eller beslutande 

organ inom skolan. Den fjärde principen är valfrihetsmodellen, som vilar tankar om den 

enskilda förälderns rätt att själv bestämma över sitt barns utbildning. Det är framför allt 

isärhållandets- och partnerskapsmodellen som idag befinner sig i ett spänningsfält med 

varandra och båda modellerna kan finnas inom en och samma skola (Eriksson 2004). 

Lars Erikson (2004) visat att begrepp som föräldrainflytande, samarbete och hjälp med läxor 

kan ha olika innebörder beroende på ur vilket perspektiv det betraktas. Principen att hålla 

föräldrar lite på avstånd (isärshållandets princip), motiverad utifrån ett jämlikhetstänkande, 

verkar idag ge vika för ett allt tydligare interaktion mellan skola och föräldrar, där föräldrars 

stöd i skolarbetet anses ha stor betydelse för elevernas skolframgång.  

Cooper (2007) poängterar att lärarna måste förklara syftet med läxor både för eleverna och 

deras föräldrar, och att läxorna ska baseras på ämnen som behandlats i skolan, för att förstärka 

inlärningen. Cooper menar att läxor kan skapa motsättningar mellan hemmet och skolan. 

Detta kan förebyggas med kommunikation och att skolan inför en policy för läxor som gäller 

för alla elever oavsett lärare. Lindell (1990) skriver att läxarbetet i hemmet inte behöver ses 

som en börda utan han menar att förnuftiga läxor kan ses som en kontakt mellan lärare, 

föräldrar och barn (Lindell 1990). Läxorna kan också vara en länk mellan hem och skola, enligt 

Hellsten (1997). 

Forskaren Debra Miretzky (2005) har i en kvalitativ studie visat att det finns stora risker med 

ett enskilt fokus på elevens resultat som det enda målet för samarbete mellan förälder och 

lärare. Hennes studie visar att den största och viktigaste effekten är att föräldrar verkligen får 
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tillfälle att mötas och samtala med varandra för att skapa ömsesidig respekt i relationen. I 

mötet skapas förutsättningar för en demokratisk dialog. Det innebär en annan typ av samtal 

som bygger mer på ömsesidighet och samarbete än enbart på skolans vilja att föräldrar ska 

engagera sig i skolarbetet för att barnen ska få bra resultat. En annan forskare J. Million (2005) 

konstaterar att det viktigaste när det gäller föräldrasamarbete är den relation som lärare kan 

skapa och ta ansvar för till föräldern, att läraren kan kommunicera på ett sådant sätt att 

föräldern får motivation till samarbete. Att erbjuda förtroendeskapande möten är många 

forskare ense om som en viktig framgångsfaktor för ett konstruktivt och tryggt samarbete. 

Teoretisk ram och perspektiv 

Teorierna som presenteras i kommande avsnitt berör lärande utifrån den mellanmänskliga 

interaktionen, som sker individer emellan, lärare, förälder och barn/elev och som kan vara av 

intresse för undersökningen, samt ligga till grund för analys och diskussion. Enligt Imsen 

(2006) finns det två olika grundsyner på lärande och kunskap, behavioristiska teorierna och 

de kognitiva teorierna. Enligt behaviorismen är kunskap något som kommer utifrån. Individen 

är passiv i läroprocessen. Grunden är yttre motivation. Den andra grundsynen är kognitiv och 

fokuserar på en inre process som omfattar hela personligheten. Kunskap skapas av färdigheter 

och förhållningssätt på ett aktivt vis, en inre motivation. Denna studie kommer att fokusera på 

de kognitiva inlärningsteorierna; sociokulturellt perspektiv och konstruktivism, eftersom de 

passar studiens syfte och frågeställningar.  

Kognitivism/Konstruktivism 

Många fann de behavioristiska idéerna otillfredsställande. De som ifrågasatte behaviorismen 

var mer intresserade av det som inte var observerbart och som skedde inne i huvudet hos den 

lärande. John Dewey, Lev Vygotsky, Jean Piaget och Jerome Bruner är några av de mer kända 

forskarna som har undersökt dessa frågor inom det som kallas kognitivismen. De framhöll att 

man aktivt konstruerar kunskap och att detta sker i en social kontext. I kognitivismen är 

intresset riktat mot att beskriva och förstå människans kognitiva förmågor och hennes mentala 

tankeprocesser. Kognitivismen har resulterat i en omfattande forskning inom områden som 

problemlösning, begreppsbildning, perception och minnespsykologi (Gustavsson, 2000). 

Inom den kognitiva psykologin studerar man hur människors intellekt fungerar och inverkar 

på beteendet. I motsats till behaviorismen menar man inom kognitivismen att det också är 

möjligt att studera icke observerbara beteenden, så som tankeprocesser, på ett vetenskapligt 

sätt (Egidius, 2002). Enligt den kognitiva psykologin är ett av de viktigaste elementen i 

inlärningsprocessen det som den lärande tar med sig till inlärningssituationen, det som den 

lärande redan kan. Vad vi redan vet och kan, avgör till en stor del vad vi kommer att 

uppmärksamma, uppfatta, lära, minnas och glömma (Imsen, 2000). 

Konstruktivismen har gått längre än kognitivismen och riktar inte bara in sig på hur hjärnan 

behandlar information. Konstruktivismen handlar också om hur människan skapar förståelse 

utifrån erfarenheter och upplevelser. Betoningen inom konstruktivismen ligger på det som 

händer med individens mentala strukturer under inlärningen. Inlärningen är en individuell 

angelägenhet som utspelar sig i huvudet på den som lär. Lärandet befinner sig mellan 

individen och omvärlden. Den schweiziske filosofen och psykologen Jean Piaget är en av 

konstruktivismen mest framstående företrädare. Han såg det som mer intressant att ta reda 

på varför barn svarade som de gjorde på olika test, än att bara konstatera att de presterade 

olika. Han menade att vi har olika sätt att tolka, förstå och resonera, och att vi har psykologiska 
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strukturer eller scheman som är organiserade i mönster som skiljer sig åt beroende på 

erfarenhet och ålder. Han utvecklade en stadieteori som börjar med den sensomotoriska 

perioden, via det preoperationella och det konkreta operationernas stadium till de formella 

operationernas stadium. De konstruktivistiska stadieteorierna om lärande kan ge ett 

överdrivet intresse för att testa och jämföra barn för att se hur barnet ”ligger” i sin utveckling. 

Problemet är att barn inte kan ligga varken, före eller efter i sin egen utveckling. Samtidigt är 

konstruktivism till skillnad från behaviorismen aktivitetspedagogiks, där barnets/elevens 

aktivitet står i centrum för lärandet (Säljö, 2000). Utgångspunkten är att barnet har en egen 

drivkraft att söka kunskap och erfarenhet. Omgivningen skapar förutsättningar för lärandet 

och utvecklingen kommer inifrån barnet i en mognadsprocess (Imsen, 2000). Begreppet 

jämnvikt är ett nyckelord i Piagets teori. Han menade att alla system strävar efter ett 

jämviktsläge. Obalans återställs av självjusterande mekanismer. Individens tankestrukturer 

avgör hur nya erfarenheter kommer att bli till förståelser. Utveckling är en fråga om att 

upprätthålla och bekräfta det individen vet (assimilation i Piagets teori) detta är en ständigt 

pågående process. Assimilation står för hur individen uppfattar, tänker och lär samt hur 

individen behandlar ny erfarenhet i befintliga begrepp. När assimilationen inte stämmer träder 

ackommodationen in, individen kommer på nya sätt att tolka och förstå det han eller hon har 

kommit i kontakt med (Egidius, 2002). 

Sociokulturellt perspektiv 

Den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896–1934) var den första att erkänna kulturen och 

miljöns betydelse för inlärning. Han menade att allt tänkande samt den intellektuella 

utvecklingen hos individen tar sin utgångspunkt i en social aktivitet (Imsen, 2000). I ett 

sociokulturellt perspektiv är utgångspunkten att man föds in i och utvecklas inom ramen av 

samspel med andra människor. Det finns två typer av redskap inom den sociokulturella teorin, 

dels de konkreta och handfasta, dels i betydelsen av ”tankeredskap”. Alla redskap gör det 

möjligt för individen att utföra handlingar som annars inte varit möjliga. Redskapen är 

utbyggnader av sinnen och förmågor. Fysiska och intellektuella/språkliga redskap hjälper 

människor att förstå och hantera sin tillvaro. Lärande hos individen är beroende av förmågan 

att ta till sig dessa redskap och kunna använda dem. Vårt tänkande är färgat av vår kultur. 

Kommunikation är länken mellan det inre (tänkande) och det yttre (interaktionen), (Säljö 

2000). 

Ett av Vygotskijs viktigaste bidrag till pedagogisk teori är begreppet proximal zon. Han 

menade att barnet, genom undervisning, alltid kan lära sig mer än vad det kan lära sig själv. 

Genom att bygga vidare på det som barnet redan kan och genom att ge lagom utmanande 

uppgifter kan man utveckla barnets lärande. Olika barn har olika proximal zon. Den proximala 

utvecklingsprocessen betonar en bestämd zon där eleven kan nå kunskap på egen hand och en 

yttre zon (den proximala zonen), där eleven behöver lärarens hjälp för att klara av uppgiften 

(Imsen,2000).  Med detta synsätt är samspelet med omgivningen avgörande för utveckling och 

lärande. I ett sociokulturellt perspektiv är utveckling en socialisation in i en värld av 

handlingar, föreställningar och samspelsmönster som är kulturella och existerar i och genom 

kommunikation, och därför skiljer sig åt mellan olika samhällen och livsmiljöer. Individen 

handlar med utgångspunkt från de egna kunskaperna och erfarenheterna samt utifrån vad 

man omedvetet eller medvetet uppfattar att omgivningen kräver, tillåter eller gör möjligt i en 

viss situation. Med detta synsätt är samspelet med omgivningen avgörande för utveckling och 

lärande. Omgivningen ansvarar för att ge barnet möjlighet att kunna ta till sig redskap för 

förståelse (Gustavsson,2000).  Den sociokulturella teorin menar att vi individer lever i ett 



14 
 

socialt sammanhang   där språk och kultur spelar en central roll för allt lärande. Kunskapen är 

socialt konstruerad och en del av kulturen (Imsen, 2000). Både Piaget och Vygotskij 

förespråkade en s.k. aktivitetspedagogiks undervisning, där barnets/elevens aktivitet står i 

centrum för lärandet (Säljö, 2000). Skillnaden är Piagets starka fokusering på att barn skall 

vara självstyrande, det innebär att omgivningen, inklusive lärarens ansvar för barns utveckling 

i hög grad försvinner. Enligt Vygotskij däremot så var det läraren som bar det yttersta ansvaret 

för elevens inlärning i skolan (Kroksmark, 2003). 

Metod 

Datainsamling 

En kvalitativ intervjumetod har använts för att få tillgång till föräldrarnas resonemang 

gällande läxor.  Enligt Kvale (2014) är en halvstrukturerad intervju lämplig som metod där 

man vill få beskrivningar av intervjupersonernas livsvärld, detta stämmer överens med de 

frågeställningar studien behandlar. Vidare förklarar Kvale (2014) skillnaderna mellan 

begreppsintervju och narrativ intervju. Begreppsintervjun används för att hämta 

intervjupersonernas perspektiv för att utreda begrepp. Den narrativa intervjun syftar till att 

hämta en berättelse från intervjupersonerna. Undersökningen innefattar båda perspektiven, 

utan någon bedömning eftersom det inte varit aktuellt. Intervjupersonerna blir tagna på orden. 

Totalt utfördes sex halvstrukturerade intervjuer. Till stöd för intervjuerna användes en 

intervjuguide. En intervjuguide är en tematiskt ordnad karta över det samtal man vill föra – 

det handlar alltså om ett delvis styrt – en halv strukturerat – samtal (Kvale, 2014). Intervjuerna 

innehåller också vissa enkätartade frågor. 

Via tidigare forskning, studerades problemområdet kopplat till undersökningens syfte.  

Intervjufrågor formulerades tematiskt enligt beskrivna teorier. Detta ligger till grund för 

frågorna i de halvstrukturerade intervjuerna. Teorierna beskrivs för att komplettera analysen 

av undersökningen. Det finns nackdelar med metoden. Även om undersökningen har ett 

överföringsvärde betyder det inte att den är statistiskt generaliserbar. Den kan också bli svår 

och tidskrävande. Kontroll och intervjueffekten kan var de mest uppenbara nackdelarna i 

metoden. Att använda sig av intervjuer leder ofta till komplexa och innehållsrika svar (Larsen, 

2018). Studiens syftar till att undersöka hur föräldrar kan se på begreppet läxor genom deras 

sätt att argumentera och resonera bland annat, för eller emot, att på så vis kunna urskilja 

mönster och teoretiskt resonemang. De reliabilitetsproblem som kan uppstå i undersökningen 

är bland annat tillförligheten på de intervjuade. Det går inte att veta om informanterna svar är 

sanningsenligt. När intervjuer används i en empirisk undersökning är förutsättningarna goda 

för att nya infallsvinklar och synsätt framkommer då olika individer i stort kan ha olika 

uppfattningar om en och samma sak (Larsen, 2018). Studiens halvstrukturerade metod kan 

liknas vid ett frågeformulär med standardiserade frågor men med utrymme för förklaringar 

och personliga erfarenheter. De standardiserade frågorna kan ge direkt och djup information 

enligt Larsen (2018). Denna studie bygger på sex intervjuer med föräldrar till skolbarn 

gällande läxor. Alla får samma frågor utifrån intervjuguiden men ombeds att utveckla och 

förklara. 

Urval 

Vid användandet av kvalitativa metoder är det inte statistiska generaliseringar som är målet 

och man kan då använda sig av ett icke-sannolikhetsurval där deltagarna inte är slumpmässigt 
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valda. Ett godtyckligt urval är en form av strategiskt urval där forskaren väljer ut informanter 

som bedöms ändamålsenliga för att belysa problemformuleringen (Larsen, 2018). 

Undersökningen genomfördes med ett delvis godtyckligt urval. Ansvarig för studien valde till 

viss del själv enheterna (inte personerna) utifrån bedömningen av hur typiska de är för 

populationen. Kriterierna är, föräldrar med barn i skolan 10–16 år, som i fallet inte behöver 

vara biologföräldrar eller vårdnadshavare, utan är omsorgsutövare. Det betyder att de vuxna 

som ansvarar för barnets vård och fostran kan exempelvis vara släktingar eller fosterföräldrar. 

Informanterna känner inte författaren personligen och det finns inga beroendeförhållanden. 

Via skolledare på två skolor skickas kontaktuppgifter till ca 10 personer/föräldrar som själva 

valt att vara med i undersökningen, efter att de via rektorerna fått information om studiens 

syfte. Här är en viss slumpfaktor involverad. Men det är ansvarig för undersökningen som valt 

två skolor i närmiljön, som är en mellanstor stad norr om Göteborg. Utlandsfödda är få, 

skilsmässofaktorn är låg i området och det är en relativt rik kommun, de flesta bor i eget hus 

eller villa. Medelinkomsten är dubbelt så hög som genomsnittet i riket, men hälften av 

medelinkomsten i Danderyd enligt Statistiska Centralbyråns uppgifter 2015. Författaren är väl 

medveten om bristerna i dessa faktum gällande etnicitet, ekonomiska förhållanden, 

livssituationer med ensamstående föräldrar samt andra resurser som naturligtvis speglar en 

roll av förälders åsikter och behov. Det kan också vara fallet att föräldrar till högpresterande 

barn i större utsträckning vill vara med i denna typ av undersökning. Om möjlighet finns att 

forska vidare i ämnet läxor gällande, samarbete skola/hem och föräldrainflytande, i en större 

kontext, då hade att koncentrationen på metod och tillvägagångsätt i olika etiska och 

sociokulturella förhållanden med syfte på validitet och re abilitet. Att antalet personer som 

medverkar i studien stannade vid sex, beroende på att tiden till studien var begränsad. Det är 

en kritisk aspekt, ansvarig utredare hade gärna sett en större spridning framför allt geografiskt 

och sociokulturellt. 

Genomförande 

Studiens frågeställningar formulerades redan innan litteraturgenomgången för att vara i fokus 

under hela arbetet med undersökningen (Kvale, 1996; Patel & Davisson, 2003; Trost, 2005) 

Frågeguiden formulerades efter teorigenomgång och tematiserades där efter. I ett första skede 

togs kontakt via telefon och mail med två rektorer i kommunen. Studiens syfte och upplägg 

förklarades. Skolledarna förde informationen vidare till föräldrar i ett informationsbrev där 

kontaktuppgifter fanns. Därefter tog intresserade föräldrar kontaktar med 

undersökningsansvarig, via telefon eller mejl. Deltagarna är således anonyma även för 

skolledningen och andra. I första hand föreslogs ett personligt möte, men det blev tidsmässigt 

svårt och då fanns alternativet med en telefonintervju. Deltagarna informerades om att de 

närsomhelst under intervjun kan avbryta om de så önskade, att alla uppgifter kring deras 

identiteter kommer att förvaras så att inga obehöriga kan få tillträde, samt att studiens syfte 

enbart ska komma att användas i denna undersökning.  

Bearbetning och analys 

Samtliga intervjuer genomfördes under ljudupptagning med en mobiltelefons 

diktafonfunktion. Ljudinspelningarna transkriberades därefter i syfte om att omvandla 

muntligt språk till skriftligt språk för att underlätta analysarbetet (Kvale, 2009). Det finns dock 

nackdelar med att transkribera text då en intervju är en levande interaktion där betoningar och 

andra budskapsbärande fonetiska inslag förloras i skrift. Datamaterialet reducerades under 

transkriptionsprocessen genom att endast transkribera utsagor som var relevanta för studiens 
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syfte eller intervjuns frågeställningar. Därefter formulerades öppna och deskriptiva koder av 

informanternas utsagor (Larsen, 2018), vilket gav en god överblick av datamaterialet. Denna 

metod valdes på grund av intervjuernas strukturerade upplägg och studiens 

problemformulering vilken har informanternas faktiska och explicita utsagor i fokus. Koderna 

kategoriserades därefter enligt de fem kategorier som har legat till grund för intervjufrågorna: 

Erfarenheter och tankar kring läxor; Föräldraengagemang; Stress och fritid, Hur en ”bra” 

läxa kan utformas; Samarbete, hem och skola. Detta gjordes för att undersöka eventuella 

mönster och underkategorier. Koderna kategoriserades och tematiserades därefter för att 

undersöka skillnader och likheter mellan informanternas svar. Därefter sammanfattades 

materialet. Tematisering och strukturering förenklades eftersom de finns med i utformandet 

av intervjuguiden, så som rekommenderas av Kvale (2014) framför allt om författaren är 

oerfaren av intervjuteknik. 

Analysen kan sägas börja redan vid insamlingsstadiet i och med att frågornas utformning utgår 

från tidigare forskning och teorier. Analysmetoden utgår från de Kvale (2014) beskriver som 

meningskoncentrering.  Sammanfattningarna är väsentligt mer koncentrerad än 

transkriptionerna. Målet är att synliggöra resonemanget kopplat till de tematiska frågorna. 

Men det transkriberade materialet har använts parallellt med sammanfattningarna under 

tolkningsprocessen för att kunna fördjupa analysen genom exempelvis referat. Målet är att 

belysa resonemang som är representerade av flera av intervjupersonerna och var åsikterna går 

isär, inte att presentera sanningar. Analyserna i avslutningsstadiet behandlas utifrån den 

presenterade tidigare forskningen. Detta kan anses som en teoretisk tolkning där både 

kvantitativ och kvalitativ ansats används. 

Validitet och reliabilitet 

Studiens validitet och reliabilitet kan aldrig bli fullständig på grund av flera faktorer, till 

exempel att den kvalitativa intervjuer och att den mänskliga faktorn spelar en betydelsefull roll 

i varje led av studien (Trots 2003, Uljens, 1989). All forskning inom ämnet har inte bearbetats 

av författaren, litteratur kan ur ett personligt perspektiv hos författaren vara feltolkad, likaså 

intervjufrågorna/svaren, slutsatser analyseras utifrån författarnas personliga perspektiv, och 

slutsatserna kommer att vara subjektiva. Uljens (1989) menar att studien räknas som giltig om 

den fångar det forskaren har för avsikt att fånga. Studiens validitet och reliabilitet kan 

försvagas på exempelvis, att den bygger på kvalitativa intervjuer och att den mänskliga faktorn 

spelar en betydelsefull roll i varje led av studien. Många frågor har tagits i beaktande kring 

validitet och reliabilitet genom noggrann litteraturundersökning och inläsning av ämnet, enligt 

Trost (2005).  En annan viktig del i förarbetet inför intervjuerna är aspekten av maktpositioner 

(Kvale 1996). Informanterna kommer inte att känna författaren personligen och det finns inga 

beroendeförhållanden. Interaktionen mellan intervjuare och respondent är ändå betydelsefull, 

beroende på position kan den inverka som hämmande eller motiverande på intervjun och styr 

på det sättet hur resultatet blir. Det kan också vara så att respondenten kan komma till insikt 

eller omvärdera sina egna tankar under intervjusituationen. Det kan också vara så att föräldrar 

till högpresterande elever är mer motiverande till att deltaga i denna form av undersökning. 

Kvale (1996) beskriver detta fenomen som helt i sin ordning, då det är en naturlig del i 

samtalet.  

Etiska överväganden 

Etiska överväganden och riktlinjer spelar en viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande 

och hur resultat av forskning på ett ansvarsfullt sätt kan användas för att utveckla vårt 
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samhälle. Alla som deltar i forskningsprocessen bör ha en aktiv diskussion kring etiska frågor 

enligt, Utbildningsdepartementet (1999). En mycket viktig del av forskningsetiken är frågor 

om hur personer som medverkar i forskning som försökspersoner eller informanter får 

behandlas. Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen. Dessa krav kommer följande att kallas informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

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

deltagande. De skall också informeras om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta (Vetenskapsrådet, 

2017). För denna undersökning innebär informationskravet att från första informationsmail 

till rektorerna beskriver deltagarnas uppgift, som är att svara på frågor gällande läxläsning i 

ett studiesyfte vid universitetet. Mer information angående de specifika frågorna lämnas inte 

ut i detta skede.  Enligt Trost (2005) skall inte de precisa frågorna avslöjas i förhand. Han 

menar att informanterna enbart skall informera om det allra nödvändigaste för att inte styra 

intervjun (Trost 2005). Det är föräldrarna som vid intresse kontaktar ansvarig för 

undersökningen. Informanterna kommer då att få förtydligat att de när som helst kan avbryta 

intervjun. Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke, skriver Vetenskapsrådet (2017). I denna undersökning 

faller sig detta naturligt, eftersom deltagarna söker upp ansvarig, ytterst frivilligt och i 

samtycke. 

Personerna som medverkar i undersökningen, får vid första personliga kontakt med författare 

information om rätten att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall 

delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa följder.  I sitt beslut 

att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig 

påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren 

och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare (Vetenskapsrådet, 2017).  I 

dagsläget finns inga beroendefaktorer mellan författare och deltagare. Konfidentialitetskravet 

innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta 

del av dem (Vetenskapsrådet, 2017). I undersökningen kommer alla   uppgifter om identitet 

och personliga svar inom studien att avrapporteras på ett sätt som inte kan identifieras. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, inte får 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften 

(Vetenskapsrådet 2017) detta kommer undersökningen naturligtvis att ta hänsyn till. 

Resultat 

Sex föräldrar deltog i undersökningen. Slumpfaktorn visade att hälften (3) var föräldrar till 

barn i åk 1, på gymnasiet. Dessa tre var samtliga 15 år. De andra föräldrarna hade barn i 

grundskolan, årskurserna 4, 5 och 7. (10,11 och 13 år). Det visade sig tidigt i bearbetningen av 

intervjudata att, uppenbara skillnader fanns mellan grundskoleeleverna och 15 åringarna. För 

tydlighetens skull redovisas resultaten utifrån dessa två grupper. 
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Föräldrarnas erfarenheter och tankar kring läxor 

De tre föräldrarna till barn i åk. 1 gymnasiet (15 år) uttrycker att läxorna är meningsfulla med 

tanke på kommande prov samt något anpassade efter barnets lärostil och förutsättningar. 

Samtidigt vill de se mer utmanande och stimulerande läxor. De ansåg alla att barnen har för 

mycket läxor, minst fem timar i veckan samtidigt som de inser att läxorna är en förutsättning 

för att klara kurserna. Alla föräldrar med barn 15 år, tycker att läxläsningen kan vara en stund 

av kontakt och gemenskap med barnen. En av föräldrarna uttrycker att det nästan är den enda 

kontakten hon har med sin son i dag. En annan förälder tror att föräldrarna uppskattar 

gemenskapen kring läxorna mer än barnet.  Två av föräldrarna ansåg att läxor tränar barnet i 

ansvarstagande och stärker moral, motivation och självförtroende. Samt att det är positivt med 

studievana för framtiden De tror också att läxorna stärker gemenskapen i klassen. Den tredje 

föräldern ansåg att dessa förmågor kan man få på annat sätt. Samma förälder menar att läxor 

ger mer stress och ångest än positiv effekt på skolarbetet. På frågan Kan läxorna ge fler 

positiva effekter än skolprestationer? skiljer sig dock svaren mellan föräldrarna, vilket 

exemplifieras med följande citat: 

Absolut ja. Läxor är ett arbete som ger barnet ansvar för sin utbildning. Läxor tränar självdisciplin och 

planering av fritiden. (Förälder 1) 

Det tror jag absolut, jag är positiv till läxor som ett komplement till skolan. Bra att lära sig fokusera och 

planera sin tid. Ibland gör de läxorna tillsammans, det känns bra för gemenskapen. (Förälder 2) 

Nej det kan man få på annat sätt. (Förälder 3) 

Föräldrarna till barnen åk. 4–7 är dock samstämda med att läxor är nödvändiga för att hinna 

med skolarbetet och att läxorna i stort är repetition av skolans genomgångar. Två av de tre 

föräldrarna anser att läxorna bör individanpassas bättre. Som det är nu har alla barn samma 

läxor. De är kritiska med tanke både på barnets förutsättningar och hemförhållanden. Barnen 

lägger ner 1–1,5 timmar i veckan på läxor. Samtliga anser att det kan vara en är en lagom 

mängd om läxorna individanpassas bättre. De kan inte se att läxor har så stora positiva effekter 

på skolprestationen, men att det är en bra studievana. En av föräldrarna vill att läxorna ska 

vara en fördjupning mer än att hinna i kapp eller repetera. Alla tre anser att läxläsningen kan 

vara en positiv samvaro. 

Två av föräldrarna till 15 åringarna säger att deras barn behöver deras hjälp med läxor inför 

prov och förhör. Hjälpen består av att föräldrarna förhör, undervisar och förklarar. Den tredje 

15 åringen behöver stöttning med alla läxor varje dag, så som att strukturera tid och skapa en 

rofylld miljö. En förälder i gruppen (15 åringar) menar att läxorna borde vara utformade så att 

eleverna kan genomföra dem utan föräldrahjälp. Eftersom hennes kunskaper inte räcker till, 

så som läxorna är utformade i dag. En annan förälder säger att föräldrarnas sätt att lära ut inte 

alltid stämmer överens med lärarna metodik och det kan ge problem.  Två föräldrar tycker att 

det är bra med läxor. Den tredje föräldern anser att läxor borde vara frivilliga men kan se 

positiva effekter men uttrycker att den negativa stressen överträffar positiva effekter. Barnen i 

åk 4,5 och 7 behöver hjälp och motivation med alla sina läxor. Påminna, tjata, undervisa och 

förhöra samt kolla att allt blir gjort i tid. De tre föräldrarna i gruppen (grundskolebarn) tycker 

att det är bra att veta vad barnen arbetar med i skolan. Samtliga föräldrar försöker att motivera 

sina barn genom att påminna om kommande prov och betyg, pushar och ordnar med en lugn 

miljö. 
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I gruppen med 15 åringarna, menar en av föräldrarna att läxorna ger orimligt mycket ångest, 

stress och gråt, föräldern känner av barnets stress och mår dåligt av det.  Föräldern anser också 

att läxorna ofta blir en konfliktsituation mellan förälder och barn. De andra två anser att 

barnen i perioder känner stress men att den absolut är hanterbar. Det är inte en källa till 

konflikt. Samtliga tycker att läxorna kan ta tid från vila och avkoppling men att det inte tar tid 

från planerade fritidsaktiviteter. 

Föräldrarnas åsikter om hur en ”bra” läxa kan utformas 

Nedan presenteras utdrag av citat som skildrar föräldrarnas olika åsikter om hur en ”bra” läxa 

kan utformas. 

Förälder till elev i åk. 4: 

Jag vill att läxorna ska vara så att hon får reflektera och fundera vidare för att själv kunna svara på 

frågorna och verkligen förstå, inte bara utantill. 

Förälder till elev i åk. 5: 

Jag tycker att föräldrar ska engagera sig. Kanske kan läxor vara att vi tillsammans gör något, handlar 

lagar mat, bakar eller så och skriver om det efteråt 

Förälder till elev i åk. 7: 

Mer anpassade läxor efter lärostil. Det hon är intresserad av som nu ”judendomen” i religionskunskap. 

Där skulle skolan kunna se hennes intresse och ge individuella läxor så att barnen kan få förutsättningar 

att göra fördjupningsarbeten på det som intresserar dom nu.  

Förälder till elev i åk. 1 gymnasiet: 

Mycket mindre och lättare mer anpassade så att hon får känna att hon kan och bli stärkt och motiverad, 

nu blir det så mycket negativt runt läxläsningen. 

Förälder till elev i åk. 1 gymnasiet: 

Läxorna kunde vara mer som ett dataspel som man kan göra tillsammans eller själv. Baka och laga mat 

kan vara en läxa, eller att gå ut i skogen och räkna kottar typ, eller mäta arealen och omkretsen på huset 

och trädgården. Experiment i kemin hade varit kul. 

Förälder till elev i åk. 1 gymnasiet: 

Jag vill ha läxor som stimulerar minnet för att finna glädje, nyfikenhet och motivation. Man kunde få in 

alla SO ämnen ex religion, men framför allt svenska och vilket kul rollspel att visa på världsreligionerna 

och sedan ha en diskussion utan svar som är rätt eller fel i religionskunskap, kopplat till samhällskunskap 

och yttrande rätten. Ett samarbete med att rita kartor över geografi som den ser ut nu kopplat till hur det 

såg ut i begynnelsen, detta kan man koppla till frågor om etnicitet och ras det handlar om lärarnas 

samarbete och kompetens. 

Föräldrarnas erfarenheter av samarbete mellan hem och skola 

Samtliga informanter menar att det inte finns något samarbete gällande barnets läxor 

hem/skola. En förälder till elev i åk. 5, förklarar att hemmet får information om vad som 

behöver ”jobbas ikapp” det är en envägs kommunikation och inget samarbete. Fem av sex 

informanter hade uppskattat ett samarbete eller samtal gällande barnets läxor. En ansåg inte 
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det nödvändigt (15 år). Alla föräldrar försäkrar att varken de eller barnen varit med vid 

planeringen eller utformning av läxorna. Alla föräldrar menar att det inte finns någon 

”läxpolicy” i skolan, men flertalet hade uppskattat ett närmare samarbete mellan lärare vid 

prov. 

Diskussion 

Flertalet av föräldrarna anser att läxorna är meningsfulla med tanke på kommande prov, men 

menar att barnen har för mycket läxor i förhållande till bland annat tid. Läxorna är också svåra 

för föräldrarna att motivera och förklara, samtidigt som de inser att läxorna är en förutsättning 

för att klara kurserna, komma i kapp, befästa eller repetera. Föräldrarna kan även se andra 

positiva effekter av läxor, så som ansvarstagande och personlig disciplinering, moral, disciplin 

och självförtroende. Effekter som kan vara större än skolprestationen i form av prov och betyg. 

Samt att det är positivt med studievana för framtiden. Läxorna kan enligt föräldrarna i studien 

också bidra till identitet och gemenskap med elever i samma kurs eller skola. Här känns 

resonemanget igen av Kralovec och Buell (2000), som menar att läxor är mycket mer än 

skolprestation, och kritiserar därmed tidigare forskning som i mycket ser till effekterna av 

elevens prestation och då brister i relevans. Det stämmer även överens med Hellstens (1997) 

tankar som menar att det är ett vanligt resonemang att läxor främjar ansvarstagande och att 

eleverna ska förberedas för livet efter skolan. Vi kan se att föräldrarnas beskrivning av läxor 

kan kopplas till hur Hellsten strukturerar innebörder av läxa: •Förberedelse • Tidsstruktur • 

Kontroll och Styrning • Identitet och Status (Hellsten, 1997). Samtliga föräldrar i 

undersökningen, tycker att läxläsningen kan vara en stund av positiv kontakt och gemenskap 

med barnen. Vilket även tidigare forskning pekar på. Hellsten (1997) skriver i sina 

rekommendationer, att hjälpa sina barn med läxläsningen kan vara ett sätt att ge omsorg och 

kärlek eftersom det ger intimare familjerelationer, gemenskap och positiv kontakt. Alla barn i 

studien behöver hjälp, stöd och motivation från föräldrarna. De tre grundskoleeleverna 

behöver mer och tydligare läxhjälp. Dessa förhållande stämmer överens med Coopers (2015) 

resonemang när han föreslår att föräldrar ska vara som mest aktiva i barnets skolarbete i de 

yngre åldrarna och minska inflytandet i takt med att barnets ansvarskänsla ökar. Enligt Hattie 

(2012) kan det förklaras med att yngre barn har svårt att klara självständigt arbete. Hattie 

(2009) och Coopers (2007) studier visar att läxors positiva effekter är mindre för yngre elever 

men att föräldraengagemanget är som störst då barnen är yngre för att gradvis minska men 

inte uteslutas. De förklarar detta med de svårigheter yngre barn har att planera tid, 

ansvarstagande och oförmåga att arbeta självständigt. Undersökningen i denna studie 

överensstämmer i resonemanget. Cooper (2007) förklarar att barnet inte är kognitivt moget 

och att yngre elever har svårt att bortse från störande moment och onödig information, vilket 

riktar tankarna mot Piagets stadieindelning och de kognitiva inlärningsteorierna. Intressant 

att diskussioner om mognad och nivåer fortfarande är aktuellt. Tankar som att ett barn kan 

ligga före eller efter i sin egen utveckling, lever vidare.  

Föräldrarna i studien till grundskoleeleverna beskriver att det är ett betungande ansvar att se 

till att läxorna blir gjorda i tid. Flera föräldrar uttrycker att de har svårigheter med att ”lära ut” 

eller att de saknar faktakunskaper för att hjälpa barnen på ett bra sätt. Resonemang känns igen 

från bland annat, Forsbergs (2007) texter där han menar att läxor blir ett ansvarsområde för 

föräldrarna. För även om det är elevens uppgift att genomföra läxan, så är det förälderns 

uppgift att se till att läxan blir gjord, åtminstone i den obligatoriska skolan enligt (Forsberg 

2007). Härmed kan man se brister i kommunikation och samarbetet hem och skola. 
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Följdfrågor blir, vet lärarna och skolledning vilka krav de ser som ett föräldraansvar och vilka 

negativa konsekvenser det kan skapa i familjen? Vilket kanske skulle utvecklas till positiva 

erfarenheter för alla inblandade om barn, föräldrar och lärare planerade individanpassade 

läxor. Det kan vara av största vikt i de familjer som inte har möjlighet på grund av olika 

anledningar att ge barnet tid och engagemang i läxläsningen. I tidigare forskning kan man 

också läsa att föräldrarna ofta ses som en tillgång och resurs vid läxläsning. (Cooper, 2001; 

Hellsten, 1997; Patall & Robinsson). Författarna beskriver att föräldrarna kan ge stöd genom 

att samtala, svara på frågor, ge feedback etcetera. Att föräldrarna är engagerade är viktigast för 

de yngre barnen. Annan forskning har visat att föräldrarnas hjälp inte alla gånger fungerar, det 

kan vara på grund av tidsbrist, okunskap, ointresse eller osämja (Forsberg, 2009; Patall & 

Robinson, 2008; Westlund, 2004). Här går tankarna till Vygotskijs begrepp ”den närmaste 

utvecklingszonen. Orättvisorna gällande barnets hemförhållanden tas upp i undersökningen 

och betonas inom tidigare forsning. Österlind (2001) beskriver att förhållningssättet till läxor 

beror på vilken bakgrund och familjesituation barnet lever i. Man kan inte se föräldrar som en 

homogen grupp menar Pernilla Alm (2014). I grunden är föräldrar olika och har inte samma 

perspektiv och föreställningar. Samtidigt som skolan, enligt föräldrarna i undersökningen, 

förväntar sig ett ansvar från föräldrar. Hur kan detta uppnås utan samarbete hem och skola?  

Undersökningen visar att när eleverna kommer högre upp i skolåren kan det vara svårt för 

föräldrarna att hjälpa till på grund av egna brister i ämneskunskap. Enligt Nilsson (2008) 

behöver föräldrarnas kompetens som handledare och som diskussionspartner samt ett 

pedagogiskt förhållningssätt för att möta barnets behov. Författaren Pernilla Alm (2014) 

skrivet att läxorna kan skapa konflikter mellan barnet och föräldern som ska hjälpa till med 

läxan. Samtliga deltagare i undersökningen lägger ner tid och engagemang i barnens läxor, av 

olika anledningar och med olika metoder. Föräldrarna i undersökningen förklarar att de 

påminner, tjatar och undervisar sina barn samt sörjer för en lugn studiemiljö. Tidigare 

forskning menar att bästa sättet att ge stöd till barnen är att ge struktur kring läxläsningen. Det 

framkom i tidigare forskning, att ett föräldraengagemang i läxläsningen oftast gav positiva 

resultat för barnets skolarbete men det kan också ha motsatt effekt. Det kunde exempelvis vara 

att tjata eller skynda på barnet för att det skulle gå fortare. Cromwell (1998) ifrågasätter 

föräldrarnas engagemang i läxläsningen. Han menar att föräldrar kan engagera sig för mycket 

och på fel sett. För att läxläsningen ska påverka barnet positivt så ska föräldrarna uppmana 

barnet att självständigt utföra läxarbetet. I ock med detta kan man ana ett konstruktivistiskt 

perspektiv, som menar att barnet har en egen drivkraft att söka sig fram till kunskap och 

erfarenheter. Omgivningen kan skapa förutsättningar för lärande, men ska inte vara styrande 

eller ingripa för mycket. Utveckling kommer inifrån och barnet utvecklas i den takt som det 

mognar, det vill säga, lär sig inte barnet det man förväntat sig så beror det på att det inte har 

uppnått det utvecklingsstadiet än (Imsen, 2000). Föräldrarna ska motivera och skapa en miljö 

som främjar barnets arbetslust enligt tidigare studier. Föräldrarna i undersökningen tar flera 

gånger upp att de som ett sätt att stötta barnen är att ge struktur och förutsättningar i form av 

studiero, så som tidigare forskning föreslår. Men att tjata på barnet är också vanligt enligt 

undersökningen det kan då bidra till den stress och de konflikter som föräldrarna beskriver 

som dagliga företeelser. I tidigare forskning kan man se att föräldern ofta ses som en resurs 

vid läxläsning (Cooper 2001; Cooper, Patall & Robinsson, 2008; Hellsten, 1997). Det beskrivs 

hur föräldrar kan hjälpa och stödja barnet vid läxläsning, genom att samtala, förklara eller 

pusha Annan forskning visar att föräldraengagemang inte alltid är positivt. (Cooper, 2007; 

Forsberg, 2009; Westlund, 2004). Här går tankarna igen till det sociokulturella teorierna. Med 

Vygotskijs begrepp ”den närmaste utvecklingszonen”, som innebär skillnaden mellan det som 
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barnet kan prestera på egen hand och det som barnet kan prestera tillsammans med en vuxen 

(Strandberg, 2014). I begreppet betonas potentialen i förståelsen, inte den förvärvade 

kompetensen. Det är själva avståndet mellan vad en elev kan prestera ensam och utan stöd och 

vad man kan prestera under vuxens ledning eller i samarbete med kompetenta kamrater. 

Människa tar till sig färdigheter, förståelse och kunskaper via kommunikation med kulturen. 

Barnet själv är aktiv i läroprocessen (Säljö 2000). Flera föräldrar i undersökningen har 

svårigheter med att motivera barnet till läxläsning. Att kunna ge barnen motivation är viktigt 

enligt Cromwell (1998). Föräldrarna uttrycker också att de har svårt att ”lära ut” och gör på ett 

annat sätt än skolan. Här kan man se spår av det sociokulturella perspektivets syn på lärande 

och utveckling som en kommunikativ process. Undersökningen visar att läxor är en källa till 

stress och konflikt, men stressen minskar hos föräldrarna med barnets ålder. Elevernas stress 

minskar inte betydligt i och med högre kurser. I gruppen med grundskoleelever anser samtliga 

föräldrar att barnen upplever läxorna som en negativ stress som tar för mycket tid från lek och 

vila, men inte från familjetid eller planerade aktiviteter. Alla i gruppen menar att läxorna 

dagligen är en källa till konflikt. I tidigare forskning betonas också vikten av vila och 

återhämtning för eleverna och att fritiden inte ska ägnas åt att ta igen de läraren inte hinner 

med på lektionen. Föräldrarna i undersökningen beskriver hur de vill att läxorna ska utformas. 

Det framkommer flera nya och kreativa utvecklingsmöjligheter. Men det förutsätter ett 

samarbete mellan hem och skola. Ett samarbete som inte existerar men som varmt välkomnas 

av de intervjuade förädlarna.  

Nedan följer en kort sammanfattning av hur föräldrarna uttrycker en ”bra läxa”. Föräldrarna i 

undersökningen kommer med förslag på läxor som de anser utvecklande och inspirerande och 

där deras engagemang finns som stöd utan att de behöver de pedagogiska och teoretiska 

kunskaperna. De ger exempel på att läxor kan utformas för att göras tillsammans. Enligt 

Kidwells (2004) och Cooper (2007) handlar om mängden och utformningen. Inte läxa för 

läxans skull. Men läxorna som är genomtänkta och anpassade till eleven kan vara ett bra 

redskap för bättre studieresultat. Deras förslag innebär ett stort engagemang från föräldrarna, 

det kommer att ta tid att utföra deras förslag. Det har visat sig i undersökningen att föräldrar 

redan nu lägger ner tid och engagemang på barnets läxor. Westlund (2004) skriver att det finns 

forskning som visar att läxor som görs tillsammans med andra upplevs som mer positiv vilket 

gör att lärandet i sin tur blir mer effektiv och intressant. Omigen kräver detta ett samarbete 

hem och skola, annars finns det orättvisor som handlar om familjesituation, även om detta 

faktum finns här och nu. Desto viktigare är det att skolan individanpassar läxorna och har ett 

samarbete med föräldrarna. Om inte föräldrarna har möjlighet till ansvar och engagemang 

gällande läxor, samtidigt som skolan kräver det! Hur går det då för de barn som redan innan 

möjligtvis bär mycket av ansvaret för familjen. Forskning menar att föräldrar till 

lågpresterande och sociokulturellt svaga föräldrar kan ge positiva influenser med sin attityd 

till skola och läxor. Men då måste skolan anpassa och avlasta ansvaret från familjen. Detta kan 

ske genom samarbete föräldrar, elev och pedagoger. Lindblad (2018) skriver att med hjälp av 

läxor kan man individualisera undervisningen. Vissa elever behöver mer stimulans och 

utmaningar för att utvecklas, andra behöver hjälp med att komma i kapp. Mer riktade läxor 

skulle kunna hjälpa barn med olika förutsättningar (Lindblad, 2018). Föräldrarnas åsikter om 

hur läxorna kan utformas handlar i mycket om samarbete i familjen. De vill se mer praktiska 

läxor kopplade till olika ämnen, exempelvis handla, baka, mäta i huset. Eller som ett 

utmanande dataspel som kan spelas självständigt eller tillsammans med andra. Föräldrarna i 

undersökningen vill se läxor som stimulerande till glädje, nyfikenhet och motivation. 

Föräldrarnas resonemang stämmer väl med tidigare forskning som menar att läxorna bör vara 



23 
 

reflekterande samt att eleverna bör lära sig att fundera vidare så att de förstår, inte lär sig 

utantill. Läxorna ska också vara utmanande, stimulerande och anpassade efter barnets lärostil, 

med fokus på att barnet ska bli stärkt, nyfiket och motiverad till vidare studier. Detta leder 

vidare till konstruktion ism perspektivet som förklarar att, om fakta ska få något värde behöver 

man uppnå förståelse. Ser eleven inte sammanhangen mellan faktadelarna då uppnås ingen 

förståelse (Gärdefors, 2010). Läxorna enligt föräldraundersökningen menar att barnen via 

läxan bör få möjlighet att fördjupa sig i ett ämne. Påståendet får stöd av Östlind (2001) som 

skriver att skolprestationen förstärkas om eleverna får fördjupa sig i utifrån egna intressen och 

utifrån egna förutsättningar då kommer deras metakognitiva kompetenser som 

självkännedom och ansvar leda till ökad prestation och själv disciplin. Här hamnar 

diskussionen både om det konstruktion ism perspektivet som säger att inlärning är 

meningsfull då den lärande använder sig av den kunskap och de färdigheter han eller hon 

redan har, för att lösa realistiska problem i en realistisk kontext. En annan uppfattning inom 

konstruktivismen är att kunskapen hos en människa aldrig i sin helhet kan flyttas över till en 

annan människa. Detta eftersom kunskap är resultatet av en personlig tolkning av 

erfarenheter, vilka påverkas av faktorer som bland annat ålder, kön, etnisk bakgrund och 

kunskapsbas. 

En viktig del vid konstruktion av kunskap är samtal och diskussioner med andra. Piaget 

menade att människor har ett behov av att förstå sin omvärld, utan förståelse för varför saker 

runt om dem händer upplever de en mental obalans och ångest (Imsen 2000). Samt det 

sociokulturella perspektivet som anser att det finns två typer av motivation. Den första är den 

inbyggda motivationen som finns i de förväntningar som samhället och kulturen har på 

individen. Den andra typen av motivation bygger på hur väl omgivningen lyckas att skapa en 

lärande miljö och situationer som uppmuntrar till aktivt lärande. När omgivningen gör att 

individen känner sig accepterad, uppskattad och betydelsefull, kommer det att bidra till 

motivation för lärande. Därför är det viktigt för vuxna både i skola och hemmet att skapa en 

kultur där lärandet värdesätts och anses som viktig. Inom det sociokulturella perspektivet är 

vilja att lära (motivation) starkt kopplad till upplevelsen av meningsfullhet (Dysthe 2003). 

Föräldrarnas resonemang överensstämmer väl med hur Max Strandberg (2013) förklarar 

sammarbets läxor. I sammarbetsläxor är föräldrarna engagerade från början i läxan. Eleverna 

intervjuar sina föräldrar kring olika teman, för att presentera det på lämpligt vis i skolan 

(skriftligt, muntligt, enskilt). Det ger eleverna erfarenheter från olika perspektiv av världen och 

en unik variation i lärandet, insikt och förståelse om det liv och samhälle vi lever i som 

inkluderat kultur och etnicitet enligt, Strandberg (2014). Samtliga informanter menar att det 

inte finns något samarbete gällande barnets läxor hem/skola. Men fem av sex hade uppskattat 

ett sådant samarbete. Det positiva samarbetet formuleras också i tidigare forskning med 

orden; Vikten av att elevers medverkan i planering enligt läroplanen ska leda till större 

inflytande, därmed ökad motivation och ansvar, vilket på så sätt ger bättre prestationer och 

resultat, samt att planering och ansvar hänger samman och kopplas till positiva effekter av 

läxor i skolan (Österlind, 2001). Det finns många likheter mellan studiens resultat på hur en 

”bra läxa” kan utformas och samarbetsläxor. Detta är samtidigt starkt kopplat till det 

sociokulturella perspektivet och inte direkt till stadieteorier.  

Metodkritik 

Det låga antalet av intervjuer kan anses som en stor begränsning i studien. En större 

undersökning med fler informanter ur ett vidare socioekonomiskt område hade kunnat ge ett 

mer utförligt resultat. Planen var från början att intervjua tio personer. Detta visade sig inte 
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vara möjligt på grund utav tidsbegränsningen. Studien utfördes i ett relativt starkt 

sociokulturellt och ekonomiskt område, och det kan ligga till så att de föräldrar som anmälde 

sig till medverkan i studien är resursstarka familjer med högpresterande barn. Studien 

innefattar endast sex intervjuer, utifrån det kan inga generaliseringar utläsas.  

Slutsats 

Tendensen till föräldrarnas önskan att diskutera barnets läxor med lärare och skola, som kan 

vidgas till ett samarbete gällande läxor är tydlig. Föräldrarna känner ansvar och vill på bästa 

sätt hjälpa sina barn. Som det ser ut nu så har föräldrarna ambitionen men inte kunskap och 

verktyg till detta. Med ett samarbete mellan hem och skola vid planering och utformning av 

läxorna kan det gynna till att minska stress hos både barn och föräldrar. Samt att ge familjen 

en trevlig samvaro som är inspirerande och utmanande för alla. Extra viktigt är det med 

familjer som inte har tid, kunskap eller intresse för barnets läxor. Barnen till dessa familjer är 

särskilt utsatta och behöver extra tydligt individanpassade läxor.  

Vidare forskning 

Det finns forskning (inte mycket) om läxor ur ett pedagogiskt perspektiv som inkluderar elever 

och lärare. Men det saknas ett resonemang kring samarbete, lärare, elev och föräldrar, kopplat 

till läxor. Särskilt svårt är det att hitta studier som belyser föräldrarnas erfarenheter och 

synpunkter kring samarbete hem och skola gällande läxor i struktur, form och kontext, ur deras 

perspektiv. Det saknas även i stort forskning kring samarbete hem och skola gällande läxor. 

Mycket viktiga utredningar som välkomnas i framtida forskning. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide 

1.Vilken årskurs går ditt barn i? 

2. Har ditt barn läxor? 

Tema 1.  Bra/inte bra med läxor? Utveckla och förklara, hur och på vilket sett? 

1. Upplever du att läxor har några positiva effekter på skolprestationen för ditt barn?  

2. Finns det andra positiva effekter av läxor? 

3. Kan läxläsningen vara en stund av kontakt och gemenskap med ditt barn? 

4. (Motivera varför läxor inte är bra för ditt barn) 

5. Kan läxorna stärka barnets moral, självdisciplin eller ge ett godare självförtroende? 

6. Kan läxorna vara en hjälp vid kontakt och identitet med andra elever i samma skola? 

 

      Tema 2. Läxans utformning, utveckla och förklara, hur och på vilket sett  

1. Är läxorna meningsfulla eller slentrianmässiga? 

2. Är läxorna anpassade efter ditt barns lärostil? 

3. Är läxorna utmanande och stimulerande? 

4. För mycket eller för lite läxor? 

5. Finns det ett samarbete hem och skola gällande läxorna? 

6. Har ditt barn varit med vid planeringen/utformning av läxorna? 

7. Har du som förälder varit med om planering/utformning av läxorna? 

8. Finns det någon ”läxpolicy” i barnets skola?  

 

       Tema 3.  Hjälp, stöd och ansvar? Utveckla och förklara, hur och på vilket sett? 

1. Vem ansvarar för att läxorna blir gjorda? 

2. Tycker du att barnet ska klara läxorna utan föräldraengagemang? 

3. Behöver ditt barn hjälp/stöd med läxorna? 

4. På vilket sätt stöttar du ditt barn? (påminnelser, förhör eller att sitta nära och 

”undervisa” eller annat). 

5. Hur motiverar du ditt barn till läxläsning? 

6. Finns det ”läxhjälp” på barnets skola? bra? Inte bra? 

 

      Tema 4. Motivation och belöning? Utveckla och förklara, hur och på vilket sett? 

1. Finns det ett belöningssystem gällande läxor i Er familj? 

2. Hur ser det ur i så fall? 

3.  Kräver du att ditt barn göra läxorna innan ex. lek och spel? 

       Tema 5. Tid, familj och fritid? Utveckla och förklara, hur och på vilket sett? 
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1. Upplever du att läxorna tar tid från ”familjesamvaro”? 

2. Hur mycket tid i veckan lägger ditt barn på läxor? 

3. Tar läxorna tid från planerade aktiviteter? 

4. Tar läxorna tid från lek och vila? 

      Tema 6. Stress och osämja? Utveckla och förklara, hur och på vilket sett? 

1. Anser du att läxor skapar stress hos ditt barn? 

2. Kan andra i familjen känna press eller stress för att läxorna ska bli gjorda? 

3. Kan läxorna vara en källa till konflikt mellan dig och ditt barn? 

 

Tema 7. Skolans ansvar? Utveckla och förklara, hur och på vilket sett? 

1. Kan du tänka dig ett annat upplägg av läxor? Förklara! 

2. Skulle skolan kunna underlätta läxsituationen i hemmet? 

3. Skulle du vilja diskutera utformningen av läxor för ditt barn med skolan? 

4. Vore det bra för ditt barn och din familj om läxor avskaffas? Eller tycker du att skolan    

ska ge fler läxor? 

 

Övrigt 

 Finns det något mer du skulle vilja kommentera eller några tankar du vill lägga till? 

 Hur har du upplevt att samtala om läxor? (ev. nya tankar) 
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Bilaga 2 - Informationsbrev 

Till deltagarna i undersökningen, Läxor, ett hjälpmedel eller en onödighet? Ur ett 

föräldraperspektiv. 

Som förälder till barn på (Byskola) erbjuds du att delta i en intervjuundersökning med tema, 

läxor ur ett föräldraperspektiv.  

Syftet är att få ta del av föräldrars tankar, erfarenheter och åsikter kring läxläsning. Intervjun 

uppskattas till att ta 30 minuter. Intervjuerna kommer att utföras i november -19. 

Undersökningen ingår i en kandidatkurs i pedagogik vid Umeå universitet. Plats för 

intervjuerna kommer förslagsvis att vara i ett studierum i biblioteket vid gymnasiet. Inte i 

barnens skola. Alternativt om Ni själva har önskemål om plats. Jag kommer att vara mycket 

flexibel, gällande dag och tid. Intervjun kan också vara en planerad telefonintervju. 

Deltagandet är helt frivilligt och man kan välja att avbryta intervjun när som helst utan att 

uppge skäl till varför. Resultaten kommer att redovisas i en kandidatuppsats. Ert deltagande 

kommer att behandlas konfidentiellt och identiteten kommer inte röjas. Som deltagare 

kommer Ni att erbjudas att ta del av resultaten av undersökningen. Med Ert tillstånd kommer 

intervjun att spelas in. Inspelningen kommer att förvaras så att obehöriga inte får tillgång till 

den. 

Vid intresse av att delta i undersökningen eller vid frågor, vänligen ta kontakt via uppgifter 

nedan. För planering av tid och plats. 

Tack!  

Mvh Lena Pedersen 


