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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att genom kvalitativa intervjuer och enkätundersökning undersöka hur 
föräldrar uppfattar sitt barns hemläxa och vilka attityder de har kring läxan. Kan föräldrarnas 
uppfattningar och attityder skilja sig beroende på vilken utbildningsbakgrund föräldern innehar? 

 Studien baseras på kvalitativa intervjuer med sju föräldrar till elever i grundskolans tidigare år 
och en enkätundersökning där 50 föräldrar med samma kriterieurval som ovan deltog. 
Informanterna som deltar i intervjuerna och enkätundersökningen har varierande 
utbildningsbakgrund. De teoretiska perspektiv som vi använder till att analyser materialet och 
som fungerar som ett sökarljus i studien är Bourdieus begrepp kapital och habitus.  

Resultatet som studien visar på är att det finns en tendens att föräldrars attityder till läxan 
skiljer sig och att deras utbildningsnivå kan vara en bidragande faktor till detta. Men det 
huvudsakliga vi kommit fram till i studien är att det mer handlar om den enskilda förälderns 
engagemang i deras barns skolgång än vilken utbildning denne har i bagaget. 

 
Nyckelord: läxa, föräldrar, grundskolans tidigare år, enkät, intervju.  
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”Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mer kärlek, så kommer 

folkvettet av sig själv” 
 

-Astrid Lindgren i ett inlägg i en debatt om barns rättigheter.  
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1 Inledning 

En vanlig företeelse i svenska skolan är läxor. Att få en läxa kan vara ett bevis på att man blivit 
stor, att man har fått börjat studera. Läxan har funnits som en arbetsmetod sedan lång tid tillbaka. 
Minnena från skolans läxor är varierande. Vissa av oss har goda minnen medan andra mindre 
goda. 

 Läxan är ett omdiskuterat ämne i dagens skoldebatt. Inom läroplanerna för skolväsendet 
betonas vikten av jämlikhet för elever. Vi har båda funderat mycket kring skolans läxor och den 
negativa klang som vi förknippar med själva begreppet. Våra erfarenheter sedan vår egen 
skolgång är att läxans utformning oftast är enformig och ses mer som ett måste än en utmaning. 
Som snart färdiga lärare funderar vi mycket på vilken plats läxan ska få ta i vår egen undervisning. 
Vi tycker att det är av vikt att få ta del av föräldrarnas egna uppfattningar kring deras barns 
skolgång där läxan oftast ses som en självklarhet. Hur upplever föräldrarna läxan och hur viktig 
del är föräldrarnas engagemang för att barnen ska få en så givande skolgång som möjligt? Syftet 
med denna studie är att få svar på dessa frågor och svaren tar vi med oss i vårt kommande 
yrkesliv som lärare.  

Vi vill passa på att rikta ett stort tack till alla som medverkat i vår studie och vår handledare 
Thérèse Hartman för bra respons och vägledning. Med glimten i ögat riktar vi även ett stort tack 
till P3 och deras program Morgonpasset och Christer som varit med oss under både tidiga och 
sena timmar i skrivandet av examensarbetet. 
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2 Disposition 

Under rubriken Bakgrund tas litteratur och debatter från media upp för att belysa studiens tema 
och dess relevans i samhället. Bakgrunden mynnar ut i studiens syfte. I Litteraturöversikten finns 
den litteratur som underbygger vårt syfte och våra frågeställningar. I slutet av litteraturöversikten 
beskriver vi de Teoretiska perspektiven som studien vilar på. Efter litteraturöversikten finns studiens 
Syfte och frågeställningar. Under Metod redovisas de metoder som använts i studien och hur det 
insamlade materialet bearbetats och analyserats. I Resultat/ Analys redovisas och analyseras det 
insamlade materialet. Efter resultatet och analysen kommer Diskussionen där studiens resultat 
diskuteras. Studien avslutas med en Konklusion där förslag till fortsatt forskning tas upp. 

 Uppdelningen av studiens olika delar har vi delat upp på följande sätt: Anna Welander har 
genomfört intervjuer med föräldrar från ett upptagningsområde i en större kommun. Anna 
Welander har transkriberat samtliga intervjuer i sin helhet. Annelie Lundin har genomfört 
intervjuer med föräldrar från ett upptagningsområde i en mindre kommun. Annelie Lundin har 
transkriberat samtliga intervjuer i sin helhet. Framställandet av intervjuguide och enkät har Anna 
Welander och Annelie Lundin genomfört tillsammans. Det bearbetade materialet från intervjuer 
samt enkätunderökningen har Anna Welander och Annelie Lundin sammanställt tillsammans. 
Studiens övriga delar som inledning, bakgrund, litteraturöversikt, teoretiska perspektiv, metod, 
analys/resultat, diskussion och konklusion har Anna Welander och Annelie Lundin utarbetat 
tillsammans. 
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3 Bakgrund 

Det pågår debatt i skolvärlden om skolans läxor är nödvändig eller inte i grundskolan. I 
skolpolitiken är partierna inte enade om att skolan ska ge elever läxor. Vänsterpartiet anser att 
läxor bör avskaffas i grundskolan för att skapa en likvärdig skolgång för eleverna.1 Folkpartiet 
tycker att svenska skolan ska ge elever mer läxor, men att skolan måste kunna hjälpa de elever 
som inte får tillräckligt med stöd hemifrån.2 Nya moderaterna anser att skolans läxor är en viktig 
del i elevernas inlärning samt tränar förmågan till själständigt arbete.3 Om läraren anser att eleven 
behöver läxor för att kunna uppnå sina mål i sina studier anser Socialdemokraterna att läxor ska 
finnas i skolan.4 De vill även utveckla stödet till skolans läxor för att få en mer likvärdig skolgång 
för alla.5 

Barnombudsmannen svarar på sin hemsida på frågor som barn ställt angående utbildning. Här 
beskriver barnombudsmannen att skolan inte har några bestämmelser kring hur mycket eller lite 
läxor skolan kan ge sina elever. Barnombudsmannen betonar även att det är viktigt för barn att ha 
annat att göra på sin fritid än att studera och göra läxor. Fritiden ska ge chans att ta igen sig samt 
umgås med vänner.6  
Jan- Olof Hellsten är en av få svenska forskare som har studerat begreppet läxa. Han har försökt 
att definiera fenomenet läxa i sin forskning på flera varierande sätt. Han nämner att läxa är ett 
arbete som inte sker på lektionstid. Samtidigt säger han att läxans arbete tilldrar sig även i skolans 
miljö så som läxförhör. Hellsten tycker att läxan omfattar åtminstone fyra olika aspekter. Den 
första är att läraren ger läxan som uppgift åt sin elev och eleven accepterar det. Den andra 
aspekten menar att läxan förhörs eller används på ett annat sätt. Dessa två aspekter säger inget 
om läxan som arbetssätt utan mer som en uppgift som läraren ger ut. Den tredje och fjärde 
aspekten Hellsten nämner kring begreppet läxa är att eleven själv tolkar uppgiften samt att eleven 
arbetar med läxan. Inom dessa avseendet tolkar eleverna uppgifterna utifrån sina egna 
erfarenheter som de tidigare stött på under sin skoltid. Detta kan resultera i att läraren och eleven 
inte tokar läxans syfte på samma sätt.7  

Hellsten menar att frågan om läxans definition handlar i högsta grad om vem man frågar. Han 
menar att eleverna emellan inte bara tolkar begreppet läxan olika, de arbetar även med helt 
varierande läxor.8 

                                                 
1”V vill avskaffa läxor i grundskolan”,  www.svt.se 6 maj 2012 
2 ”Läxor”, www.folkpartiet.se, 6 maj 2012 
3 ”Tillbaka till flumskolan”, www.moderatnassjo.se, 6 maj 2012 
4Margareta Pålsson, ”Rödgröna utan enad skolpolitik”, www.svd.se, 6 maj 2012 
5” (S) lovar anställa 1000 flera lärare i Stockholm”, www.socialdemokraterna.se, 6 maj 2012 
6”Frågor och svar”,  www.barnombudsmannen.se, 6 maj 2012 
7 Jan- Olof, Hellsten:  Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt: en studie av hur grundskoleelevers arbetsmiljö skapas - 
förändras - förblir som den är,  Uppsala : Univ.,Uppsala, 2000,  s. 120-121 
8 Ibid., s.122  

http://www.svt.se/
http://www.folkpartiet.se/
http://www.moderatnassjo.se/
http://www.svd.se/
http://www.socialdemokraterna.se/
http://www.barnombudsmannen.se/
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Läxor har förekommit i skolans värld som ett stående inslag under en lång tid. Men vad säger 
egentligen läroplanerna om läxor? Hellsten skriver att det i 1994 års läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet inte nämns någonting om läxans roll i skolan. Däremot tar den mer plats i de äldre 
läroplanerna. Inte heller i 2011 års läroplan för grundskolan tas begreppet läxa upp.9 Det nämns 
inte mycket om läxor i skolans styrdokument. Vi har titta i fyra olika läroplaner från olika tider. 
Begreppet hemuppgifter tas upp i 1969 års läroplan för grundskolan. Hemuppgifterna beskrivs 
här som frivilla för eleverna och att skolan ska sträva mot att eleverna ska arbeta med sina 
skoluppgifter under skoltid.10 I 1980 års läroplan för grundskolan nämns ordet hemuppgift 
endast en gång, där står att hemuppgiften ska utformas efter elevernas individuella förmåga. 
Målet med hemuppgiften är att lära eleven att ta ansvar. Det nämns även att då eleven har 
särskilda skäl till att inte kunna utföra hemuppgiften ska skolan ta ansvar och eleven ska få 
möjlighet att utföra uppgiften i skolan.11 I 1994 års läroplan för grundskolan nämns varken läxa 
eller hemuppgift.12 Begreppen läxa eller hemuppgift finns heller inte benämnda i vår nya läroplan 
från 2011. Begreppet ansvar syns desto mera i denna läroplan.13 

Läxans innehållsliga aspekter är outforskade, detta trots att läxan förekommer i de flesta 
svenska grundskolor. Ingrid Westlund docent i pedagogik skriver i tidningen Forskning att ordet 
läxa är en svårfångad företeelse. Hon menar att läxor är någonting mellan uppgift och tid, 
frivillighet och tvång, arbete och fritid, skola och hem, individ och kollektiv.14   

Hellsten nämner tidigare forskning kring elevers skolresultat, att de påverkas i någon riktning 
genom hemläxor. Han kommer fram till resultatet att viss forskning har påvisat positiva resultat 
för elever, andra ingen effekt alls och vissa forskningsstudier har påvisat att läxor kan ha en 
negativ inverkan på elevers resultat.15 I det resultat som Hellsten kommer fram till utifrån 
textmaterialet ser han tre tendenser som han belyser. Han anser att begreppet läxa inte 
förekommer i granskade texter eller i lärarutbildningens litteratur vilket är anmärkningsvärt 
eftersom läxor är ett vanligt inslag inom skolan. Han anser också att begreppet läxa 
problematiseras alldeles för lite i litteratur. Han menar att läxan värderas högt och denna 
värdering kan överskugga det faktiska i att läxan kanske inte alls leder till något resultat. 
Frånvaron av problematisering av läxor i litteraturen antyder att läxor egentligen inte kan tas på 
allvar som inlärningsmetod fastän läxor verkar värderas högt inom skolan. Han anser att läxan ses 
som en symbol för effektivt arbete eller en ritual inom skolan och inte som ett bra verktyg för 
elevers studier.16  

                                                 
9 Jan-Olof Hellsten: ”Läxor är inget att orda om”, Pedagogisk Forskning i Sverige, nr 3, 1997, s. 206  
10 Skolöverstyrelsen: Läroplan för grundskolan 1969. Stockholm: Skolöverstyrelsen, s. 70-71 
11 Skolöverstyrelsen:  Läroplan för grundskolan 1980. Stockholm: Skolöverstyrelsen, s. 50 
12 Skolverket: Läroplan för grundskolan 1994. Stockholm: Skolverket 
13 Skolverket: Läroplan för grundskolan 2011. Stockholm: Skolverket 
14 ”Vad är en läxa - egentligen?”,  www.Forskning.se, 6 maj 2012 
15 Hellsten, Läxor är inget att orda om, s. 210 
16 Ibid., s. 215   

http://www.forskning.se/
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Ebbe Lindell har i sin rapport sett att elever i de svenska skolorna arbetar med sina hemläxor i 
betydligt mindre utsträckning än vad elever i många andra länder gör. Tiden som elever lägger ner 
på hemarbete har halverats från 1964- 1980. Han menar att det kan bero på en formulering från 
1969 års läroplan där det betonades att huvuddelen av skolrelaterat arbete skall utföras under 
skoltid och att hemläxor i så stor mån som möjligt bör vara frivilliga för eleverna.17 I forskningen 
var en av slutsatserna att om man ser till den tid eleven lägger ner på att göra läxan och deras 
prestationer  leder till slutsatsen att hemläxor inte gör någon nytta för lärandet. Det visades också 
att elever som lägger mycket lång eller mycket kort tid på att läsa läxor får sämre prestationer.18  

Eva Österlind docent i utbildningsvetenskap vid Stockholms universitet skriver i sin rapport 
att läxan är en uppgift som tas för given, att den fungerar som en vardaglig rutin vars betydelse 
inte är överdriven eller överskattad. I hennes studie framkom det att eleverna själva ansåg att de 
genom läxan övar på att ta ansvar, lärs sig mer och förstår bättre. Enligt deras uppfattning är 
läxan inget problem men den sågs inte heller som en bra väg till bildning.19 
Lucas Forsberg forskare vid Linköpingsuniversitet menar att föräldrars deltagande i sina barns 
hemläxor kräver ett stort engagemang. Föräldrar måste påminna om att hemläxan måste göras, 
hjälpa till pedagogiskt med läxan och kolla om barnen har lärt sig. Det är barnen som ska göra 
läxan men ansvaret för att den blir gjord ligger hos föräldrarna och detta krockar med det 
egentliga målet med hemläxor som är att barnen ska lära sig att ta ansvar och vara självständiga.20 
Forsberg skriver i sin avhandling att en av orsakerna till att hemläxan är så konfliktfylld kan bero 
på att uppgiften är given av läraren och föräldrarna har varken hela ansvaret eller kontrollen över 
hemläxan. Fastän målet är att barnens kunskaper ska utvecklas eller fördjupas så blir hemläxan 
bara ett måste i vardagen.21  

Sara Högdin universitetslektor i socialt arbete har skrivit om ungdomars upplevelse av 
föräldrars stöd och engagemang i barnets skolgång samt hur det i sin tur påverkar elevernas egna 
engagemang. Högdin säger i sin forskning att föräldrarnas delaktighet i elevernas läxor är 
betydelsefulla men Högdin säger även att det finns stora skillnader på elevers stöd hemifrån 
beroende på elevens kön, etnisk bakgrund samt socioekonomiska villkor.22  

Lindell betonar i sin rapport om möjligheten att det finns ett samband mellan läxans effekter 
och vikten av att få stöd i hemmet. Arbetssituationen är inte god om man har en hemläxa som 
man själv inte klarar av och saknar stöttning i hemmet.23  

Jonas Cullberg har publicerat en artikel om att fler föräldrar köper läxhjälp med rutavdrag24. 
Där framhålls det att föräldrarna idag inte hinner hjälpa och stötta sina barn med läxor. Samtidigt 

                                                 
17 Ebbe Lindell: Läxor - hemarbetets utformning och effekter. Stockholm: Skolöverstyr, 1990, s. 18 
18 Ibid., s. 24f   
19 Eva Österlind: Elevers förhållningssätt till läxor- en uppföljningsstudie. Falun: Högskolan Dalarna, 2001, s. 54 
20 Lucas Forsberg: Involved parenthood: everyday lives of Swedish middle-class families. Linköping : Linköpings 
universitet, 2009, s. 163  
21 Ibid., s. 164     
22 Sara Högdin: ”Hemmets resurser”, Pedagogisk forskning i Sverige, nr 1, 2006, s. 1-19 
23 Lindell, s. 22 
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höjs kraven i skolan med bland annat skriftliga omdömen från första klass och nationella prov i 
trean. Detta har skapat flera företag som erbjuder privat betald läxhjälp. Ingrid Westlund nämner 
i artikel att dessa läxläsningsföretag uppkommit eftersom föräldrar idag inte har samma 
möjligheter att hjälpa sina barn med läxan. Detta beror både på tid samt bristande förkunskaper. 
Hon menar att skolan delegerar i för hög grad ansvaret för elevernas bildning till föräldrarna. 
Hon nämner att föräldrar med ekonomiska möjligheter kan köpa sig fria från uppgifterna som 
skolan ger till hemmet i och med läxor.25 Rapport skriver på SVT nyhetssajt en artikel om att 
privat läxhjälp blir allt vanligare. Ingrid Westlund tycker att den privata läxhjälpen bjuder in 
socioekonomiska skillnader. Utbildningsminister Jan Björklund tycker inte att den privata 
läxhjälpen ska ses som att dagens skola är undermålig. Han anser att skolans läxor är bland annat 
viktiga föra att involvera föräldrarna i deras barns skolarbete. Jan Björklund tycker därför att det i 
första hand ska vara föräldrarna som ska hjälpa och engageras i sina barns läxläsning än företag 
som utför betald läxhjälp.26 
 
Syftet med vår studie är att se om det finns några skillnader mellan hur föräldrar med olika 
utbildningsbakgrunder förhåller sig till och uppfattar sitt barns läxa. 

 
 

                                                                                                                                                         
24Johan Cullberg: ”fler föräldrar köper läxhjälp med rutavdrag”,  www.stockholm.etc.se 6 maj 2012 
25 Ibid., www.stockholm.etc.se, 6 maj 2012 
26 ”Privat läxhjälp blir allt vanligare”, www.svt.se, 6 maj 2012 
 

http://www.stockholm.etc.se/
http://www.stockholm.etc.se/
http://www.svt.se/
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4 Litteraturöversikt 

4.1 Tidigare forskning 

Nedan redovisas litteratur som är av vikt för vår studie.  

4.1.1 Forskningens tolkning av läxan 

Jan- Olof Hellsten som tidigare nämnts har gjort en studie om läxan som fenomen baserad på 
pedagogisk litteratur. Han finner det svårt att hitta definitioner av begreppet läxa i den litteratur 
han studerar, trots att de använder begreppet som om det redan hade en väl känd definition. I 
vissa texter beskrivs läxan som en avgränsad skoluppgift som ska göras i hemmet medan andra 
texter beskriver läxan som uppgifter som ska göras i skolan. Hemläxornas syfte varierar också 
mellan litteraturen från att vara uppgifter som ska fördjupa det man arbetat med i skolan till 
uppgifter där eleverna ska producera, värdera eller bara läsa för sin egen underhållning. Enligt 
viss litteratur kan läxan ses som ett sätt att stärka familjerelationer och föräldrars engagemang ska 
hjälpa deras barn att växa.27 Hellsten har granskat texter som används i lärarutbildningen i 
Uppsala och sett att litteraturen inte behandlar eller problematiserar läxor som arbetssätt. Inte 
heller i andra pedagogiska texter, artiklar eller lärarhandledningar tas begreppet upp för 
diskussion.28 Hellsten påpekar att det i litteratur finns många olika innebörder av läxa som 
begrepp. Han tar upp sju stycken som framträder starkast. De innebörder han redogjorde för i 
korthet var, förberedelse där läxor ska fungera som förberedelse inför prov, tidstruktur att läxan 
organiserar elevers tid framförallt elevers fritid, kontroll och styrning då läraren får möjlighet att 
kontrollera elevers kunskaper och mående, kärlek och omsorg där läxan kan fungera till att stärka 
familjerelationen, identitet och status då läxan fungerar som identitetsskapande och barnen 
känner sig som skolelever, gemenskap och kontakt där läxan fungerar som en länk mellan skolan 
och hemmet och som arbetsprestation och att läxor ses som ett naturligt inslag i vardagslivet.29  

I ÖsterlindS studie påvisas det att eleverna själva har varierande syn på vad läxan innebär. 
Några ser läxan som ett arbetssätt som ska stödja elevernas egen utveckling medan andra ser 
läxan som ett slags bestraffning. Ur ett lärarperspektiv ses läxan som en procedur för att 
upprätthålla ordning, kontroll eller att kunna planera undervisningen utifrån kännedom om vad 
eleverna kan eller inte kan.30  

 Österlind anser att läxans innebörd kan vara att förbereda, tillämpa, öva, repetera, 
sammanfatta, producera eller värdera. Det kan även innefatta kompensera för frånvaro eller 

                                                 
27 Hellsten, Läxor är inget att orda om, s. 205  
28 Ibid., s. 207ff      
29 Ibid., s. 211-214     
30 Österlind, s. 54 
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bristande framsteg i skolan.31 Hur läxan uppfattas kan vara varierande beroende på eleven. 
Hellsten menar i sin studie att begreppet läxa har följt med som en tradition och rutin i skolans 
utveckling, utan att riktigt ifrågasättas.32  

4.1.2 Faktorer som påverkar läxans pedagogiska funktion 

Ingrid Westlund docent i pedagogik skriver att få tidigare studier har ifrågasatt läxans värde eller 
om läxan kan leda till sociala orättvisor beroende på de resurser barn har i sin hemmiljö som stöd 
för skolarbetet.33  

Harris Cooper professor i psykologi vid universitetet Missouri – Columbia i USA skriver i sin 
forskning om ett antal faktorer som påverkar resultatet av hemläxan. Den första faktorn är 
elevens studievana, motivation, hur intressant de tycker ämnet är och i vilken årskurs de går i. 
Den andra läxans innehåll, syfte och till vilken grad läxan kan göras individuellt. Den tredje 
klassrums faktorer som material, läxans innehåll kopplat till skolundervisningen. Den fjärde är 
hemmiljön med faktorer där tiden eleven har att lägga ner på hemläxor på sin fritid spelar roll, 
även elevens studiemiljö hemma som rum, belysning, material och möjlighet till att kunna studera 
i lugn och ro och det stöd man har att tillgå genom föräldrar, syskon eller andra närstående. Den 
femte hur läxan följs upp i skolan. Alla dessa faktorer spelar tillsammans in på de positiva och 
negativa effekter som hemläxan kan ge. Cooper menar att om en elev har de faktorer som behövs 
runt omkring sig så kan hemläxan ge positiva effekter som gynnar lärandet, elevers relation med 
sina föräldrar samt stärker elevernas självförtroende. För de elever som inte har samma 
förutsättningar i hemmet eller saknar andra faktorer som spelar in och stödjer kan hemläxan ge 
negativa effekter som att eleven fuskar, får sämre resultat, att kontakten med föräldrar blir sämre 
och ökade klyftor mellan eleverna.34  

 I Österlind beskrivs elevers olika förutsättningar som ett dilemma, eftersom behandlas elever 
oberoende på förutsättningar som jämbördiga så kan skillnaderna mellan eleverna öka under 
utbildningstiden. Österlind ger även uttryck för att elevernas chanser i livet inte borde vara 
beroende av deras sociala ursprung och därför borde eleverna bli behandlade lika oavsett hur 
deras föräldrars kapital ser ut.35  

Sara Högdin doktorand inom socialt arbete påvisar i sin studie hur viktigt det är med stöttning 
hemifrån. Hon antyder att föräldrarnas engagemang och stöd är en central betydelse då det gäller 
elevers lärande och utveckling. Föräldrarnas engagemang i barnets skolgång kan i vissa fall ha 
större betydelse för elevernas utveckling än familjens sociala villkor och skolans kvalitet.36 

                                                 
31 Österlind, s.17-19 
32 Hellsten, Läxor är inget att orda om, s. 205 
33 Ingrid Westlund. “Läxan - en svårfångad företeelse”,  Forskning om lärares arbete i klassrummet, nr 33, 2007, s. 
82  
34 Cooper, s.  87f 
35 Österlind, s. 57 
36 Högdin, s.1 
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Läxhjälpen hemifrån ser Högdin har en betydelse av elevens bakgrund. Elever som växer upp 
med utländsk bakgrund har sämre skolresultat än andra elever. En förklaring till detta menar 
Högdin kan vara att dessa elever inte får tillräckligt med stöd i skolarbetet av sina föräldrar. 
Föräldrarna som är utlandsfödda kan ha bristande kunskaper i det svenska språket, vilket kan leda 
till att eleverna inte kan få den läxhjälp de är i behov av. Högdin lyfter även tydligt upp att 
föräldrarnas engagemang i barnets skolgång, inte skiljer sig beroende på om föräldrarna är 
svenskfödda eller utlandsfödda.37 

 Österlind skriver i sin studie även om elevers förhållningssätt till läxor. Hon menar att elever 
har varierande uppfattningar om vad eget arbete och läxa innebär. De varierande uppfattningarna 
kan ha sin grund i elevernas olika erfarenheter och deras bakgrund.  Elevers olika erfarenheter 
leder till att skolarbetet underlättas eller försvåras beroende på om de ser arbetet som givande 
eller onödigt. Vilken mening eleverna ger undervisningsinnehållet påverkar deras agerande.38 
Österlind skriver om elevens sociala bakgrund i förhållande till skolarbete. Hon menar att läxor i 
högre grad än eget arbete ger uttryck för de prioriteringar, vanor och förmåga till självständigt 
arbete som eleven besitter. I arbetet med läxor finns det bakgrundsfaktorer som är av stor vikt. 
Bakgrundsfaktorer som en lugn studiemiljö, föräldrars engagemang, kunskap och tid är mycket 
mer betydelsefullt då det handlar om hemläxan än eget arbete i skolan.39  

  4.1.3 Föräldrars involvering 

Högdin skriver om föräldrarnas stöd och engagemang i sina barns skolgång vilket har en stor 
betydelse för barnens utbildning. En annan central resurs för barnens lärande är föräldrarnas 
egen utbildning.40 Föräldrar med högskoleutbildning har enligt Högdin större möjligheter att 
hjälpa och stötta sina barn med skolarbetet än föräldrar som saknar eftergymnasial utbildning. 
Men engagemanget i att hjälpa sina barn med sin skolgång är inte beroende av vad föräldrarna har 
för yrkesbakgrund.41 Föräldrars egen inställning till och förväntningar på skolan påverkar barnens 
egna attityder.42 Studiens slutsats är bland annat att föräldrarnas utbildningsgrad är en avgörande 
faktor i samband med att stötta och hjälpa barnen med läxläsning men samtidigt visar den att 
barn får hjälp med hemläxan oavsett om föräldrarna är högskoleutbildade eller inte.43  Högdin 
menar att skolgången inte är likvärdig för alla elever, barn till lågutbildade har sämre 
förutsättningar att klara skolan44, vilket hon menar att skolan ska ta ansvar för. Hon anser att 
pedagogerna i skolan ska uppmärksamma föräldrarna om betydelsen av deras engagemang i sina 

                                                 
37Högdin., s. 2  
38 Österlind, s. 16 
39 Österlind, s. 17 
40 Högdin, s. 3 
41 Ibid., s. 12  
42 Ibid., s. 3   
43 Ibid., s. 12  
44 Ibid., s. 3    
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barns skolgång. Hon tycker även att skolan ska erbjuda läxhjälpverksamhet med syfte att stötta de 
barn vars föräldrar inte har förmåga att hjälpa och stötta sina barn med hemläxor. Läxhjälpen kan 
enligt Högdin i viss del kompensera bristande stöd och få en mer likvärdig skolgång till alla 
elever.45 

4.1.4 Föräldrars förutsättningar och elevers skolframgångar 

I Lucas Forsbergs avhandling som handlar om föräldrars deltagande i deras barns skolgång, 
definieras klassbegreppet som historiska och diskursiva konstruktioner. Han menar att klass inte 
bara är en persons utbildning och inkomst utan att det handlar mycket om hur personen 
förvärvar finansiella och kulturella resurser.46 Forsberg menar att det i forskning har visats att 
klassfrågan inte är en lika betydande faktor när man ser till samhället och familjekonstruktion. 
Men han påpekar också att det finns forskning som menar att det finns skillnader mellan hur 
arbetarklass och medelklass föräldrar skapar sina familjeliv. Han menar att fastän människor inte 
identifierar sig mot att tillhöra någon speciell klass så är klass fortfarande viktigt i det svenska 
samhället.47 Forsberg redogör för att forskning har visat på att föräldrar ur medelklassen har en 
speciell form av engagemang i sitt barns utbildning. I och med decentraliseringen av skolan har 
nu föräldrar möjlighet att välja i vilken sorts skola man vill sätta sitt barn i. Det har visat sig finnas 
ett mönster. Medelklassföräldrar tenderar att välja privat barnomsorg i högre utsträckning än 
föräldrar med lägre utbildning som ofta har sina barn i den kommunala skolan.48 I forskning har 
det visat sig att föräldrar som tillhör medelklassen ofta har ett större deltagande i sitt barns 
skolgång och ställer högre krav på läraren. Detta menar Forsberg kan förklaras med att lärare och 
föräldrar båda tillhör medelklassen och använder sig av samma språk och koder när de behandlar 
elevens utveckling i lärandet.49  

 4.1.5 Läxans påverkan på studieresultat 

Som tidigare nämnts menar Hellsten att tidigare forskning kring läxor pekar på olika resultat, 
vissa har sett ett positivt samband mellan läxor och elevers resultat, medan andra inte sett något 
samband alls och andra forskare ett negativt samband mellan läxor och elevers resultat. Han 
menar att större delen av forskningen utgår från ett oanalyserat läxbegrepp där varken läxans 
innehåll, struktur, bakgrund eller omfång problematiseras. Forskningsområdet influeras ofta av 
forskarnas egna tankar eller engagemang i frågorna.50  

                                                 
45 Högdin, s. 16  
46 Forsberg, s. 32 
47 Forsberg, s. 32 
48 Ibid., s. 35   
49 Ibid., s. 35    
50 Hellsten, Läxan är inget att orda om, s 210 
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Även Westlund tar upp forskningsresultatens komplexitet, då ingen läxa, elev, förälder eller 
lärare är den andre lik och de olika faktorernas variationer är oändliga. 51  

Österlind har i sin studie en översikt på tidigare forskning om läxor har några effekter på 
elevers skolprestationer. Hon menar att man allmänt kan se att läxor har en positiv effekt på 
elevernas skolresultat, men att forskningen ofta kan vara färgad av värderingar från forskarna.52 

 Cooper har i sin forskning kommit fram till att läxor har positiva effekter på elevers 
skolresultat men resultaten har en stor variation beroende på vilken nivå i skolan elever befinner 
sig på. Elever som går i gymnasiet har man sett att läxor påverkar deras skolresultat positivt, även 
i högstadiet har man kunnat påvisa positiva effekter. För elever i grundskolans tidigare år har 
forskning däremot visat att de positiva effekterna av hemläxor är få. 53 

4.1.6 Sammanfattning 

Litteraturen har påvisat att det i grundskolans tidigare år är svårt att se om läxan ger något 
positivt resultat för elevens lärande. En faktor som är av vikt för elevens framgång i skolan är att 
föräldrarna är engagerade. Viss forskning har påvisat att föräldrars kapital i form av exempelvis 
utbildning kan bidra till olikheter i barnets förutsättningar i skolan. Avsikten med vår studie är att 
se om det finns några skillnader mellan hur föräldrar med olika utbildningsbakgrunder uppfattar 
sitt barns läxa och om deras attityder till läxan skiljer sig åt. 

4.2 Teoretiska utgångspunkter  

Som teoretiska utgångspunkter i vår studie har vi valt att använda oss av Pierre Bourdieus 
sociologi. Bourdieus begrepp som kulturellt kapital, symboliskt kapital, socialt kapital samt 
habitus ger oss i denna studie möjlighet att analysera och skilja på resultaten av det material vi har 
samlat in genom intervjuer och enkät. För att beskriva Bourdieus teorier kommer vi att utgå från 
Donald Broadys, professor i pedagogik vid Uppsala Universitet texter som behandlar Bourdieus 
teori. Broady menar att Bourdieus teorier ska användas som forskningsredskap eller som ett 
sökarljus i undersökningar54. I vår studie använder vi begreppen symboliskt kapital, kulturellt 
kapital, socialt kapital och habitus till att belysa vårt syfte och våra frågeställningar och som 
analytiska verktyg. Alla fyra ovannämnda begrepp är av vikt i vår studie då vi undersöker om det 
finns något samband mellan föräldrars utbildningsbakgrund och deras attityder till läxor. 

                                                 
51 Westlund, s. 81 
52 Österlind, s. 18f 
53 Cooper, s. 88 
54Donald, Broady: Sociologi och epistemologi- Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin.Stockholm: HSL, 1991, s . 167 



19 
 

4.2.1 Bourdieus kapitalbegrepp 

En översättning av Bourdieus benämning kapital är resurser, tillgångar och värden. Dessa 
resurser, tillgångar och värden kan vara av symbolisk eller ekonomisk sort55. Symboliskt kapital är 
det mest grundläggande begreppet i Bourdieus sociologi. Med symboliskt kapital menas de 
värden eller de egenskaper som värderas högt inom en viss grupp av människor. Dessa värden 
och egenskaper kan bestå av exempelvis en akademisk titel inom ett universitet56. Symboliskt 
kapital är ett relationellt begrepp som endast kan existera inom grupper där olika egenskaper eller 
tillgångar erkänns ha ett värde av andra. Det handlar alltså om relationen mellan en institutions, 
grupps eller individs egenskaper och eller tillgångar och hur dessa disponitioneras av dem som 
värderar och uppfattar tillgångarna och egenskaperna. Symboliskt kapital existerar genom att det 
råder en balans mellan gruppen, individens eller institutionens tillgångar och dispositionerna hos 
dem som uppfattar och värderar tillgångarna57. Dessa tillgångar är inte fasta utan måste hela tiden 
förvaltas eller upprätthållas. Broady skriver i sin avhandling om ett exempel som är ofta 
förekommande i Bourdieus utbildningssociologiska studier. Exemplet visar hur lärare pekar ut 
vissa elever som begåvade. De elever som anses som begåvade av läraren innehar vissa 
symboliska tillgångar i form av nedärvt kulturellt kapital där de har ett visst språkbruk som av 
lärarna erkänns ha ett viss värde på grund av att lärarnas dispositioner som formats under deras 
eget liv där denna typ av tillgångar är högt skattade58. Bourdieus begrepp kulturellt kapital menar 
Broady ska ses som en underavdelning till det mer allomfattande begreppet symboliskt kapital59.  
I Broady förklaras begreppet kulturellt kapital som dominansförhållanden som gäller i samhället60. 
Kulturellt kapital utgörs av symboliska tillgångar som kultiverade människors språkbruk eller 
institutioners goda anseende. Dessa symboliska tillgångar utgör kulturellt kapital om de av många 
grupper i samhället erkänns som mer värda än andra arter av symboliskt kapital61. Kulturellt 
kapital är ett resultat av att skrivkonsten och utbildningsinstitutioner möjliggjort nya sätt att byta 
och lagra symboliskt kapital. Genom detta bevaras symboliska tillgångar i en mer trögrörlig 
form62. Det symboliska kapitalet kan förvaras genom institutioner, universitet, kulturtidskrifter 
eller liknande. De kan förvaras genom sociala grupper genom att de objektifieras som kulturella 
tillgångar som de tillägnar sig genom exempelvis konst eller böcker63. Broady menar att de elever 
som är rustade med ett kulturellt kapital har goda förutsättningar till en priviligerad framtid 
eftersom att deras föräldrar och eleverna själva vet hur man värderar möjligheter i utbildning och 

                                                 
55 Ibid., s. 169  
56 Ibid., s. 169  
57Ibid., s. 170   
58 Broady, Sociologi och epistemologi- Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, s. 170 
59 Ibid., s 169 
60Donald Broady. Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg. Uppsala: Forskningsgruppen för utbildnings- 
och kultursociologi, 1998, s 7 
61 Broady, Sociologi och epistemologi- Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin,  s. 171 
62 Ibid., s. 173   
63 Ibid., s. 173    
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den sociala världen64. Broady betonar att det förkroppsligade kulturella kapitalet inte är en 
oföränderlig tillgång utan att det handlar liksom med det närliggande begreppet symboliskt kapital 
om dispositioner, orienteringsmöjligheter och förmågor65. Det kulturella kapitalet är inte fast utan 
kan ändras beroende på vad marknaden anser ha ett värde. Ett exempel skulle vara att det inom 
vissa grupper anses som fint att inneha och läsa en viss sorts litteratur. Skulle andra grupper i 
samhället också börja läsa dessa böcker så skulle de inte längre ha samma kulturella värde. Så 
dessa tillgångar som värderas högt inom vissa grupper i samhället måste upprätthållas, förvaltas 
och inneha en viss status för att ses som en tillgång. Kulturella tillgångar kan ärvas det vill säga 
överföras mellan generationer men det kan också inskaffas genom exempelvis 
utbildningssystemet. Det kan också bytas mot andra sorter av kapital som exempelvis en elev 
som har ärvt ett rikt kulturellt kapital har goda chanser att genom det förvärva utbildningskapital 
och på så sätt få ett välavlönat arbete66.  

Broady beskriver begreppet socialt kapital som individens tillgångar när det gäller kontakter, 
socialtnätverk, familjer och vänner67. Sociala kapitalet är alltså de förbindelser och umgänge 
individen har i sin omgivning. Individens innehav av socialt kapital bidrar till möjligheter att öka 
värdet i sitt utbildningskapital68. Det sociala kapitalet i likhet med de övriga kapitalbegreppen 
existerar genom att tillgångarna erkänns ha värde av andra människor eller grupper.69 
 

4.2.2 Bourdieus habitusbegrepp 

Bourdieus teori grundar sig av de olika kapitalformerna. Bourdieu har av enkelhetens skull skapat 
begreppet habitus som ett slags begrepp inom kapitalbegreppet, kapitalets existensform70. Broady 
beskriver habitus som ett system av dispositioner och består av en samling livserfarenheter levda 
till idag. Detta menas att en människas habitus grundar sig utifrån det liv vi dittills levt 71. Habitus 
kan oftast påverkas av den miljö människan lever i samt personerna som finns omgivningen. 
Broady skriver att alla människor är innehavare av ett habitus72. Han menar att habitus börjar 
formas redan i den tidiga barndomen genom varierande vardagssituationer73. Detta kan innebära 
bland annat att människor kan handla och agera olika beroende på deras habitus.  

                                                 
64 Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, s. 8 
65 Broady, Sociologi och epistemologi- Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, s. 175 
66Ibid., s. 175   
67 Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, s. 3 
68 Ibid., s. 14   
69Ibid., s. 15     
70 Broady, , Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, s. 17 
71 Ibid, s. 16 
72 Ibid., s. 17   
73 Broady, , Sociologi och epistemologi- Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin,  s. 227 
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Begreppet habitus kan tillskrivas grupper, familjer, klasser, yrkesgrupper samt enskilda individer74. 
Habitus formas pågående under livstiden och den  fungerar sedan som ett seglivat och är 
handlingsmönster som ofta upplevs omedvetet75. Enligt Broadys tolkning av Bourdieus teori 
säger han att varje människa har ett habitus men vars värde är beroende av vad andra upplever 
och tycker. Denna värdesättning kan variera mellan olika grupper av människor, detta eftersom 
kapital är tillgångar som i den sociala världen tillkännagivs76. Habitus kan förändras genom att 
förstärkas, försvagas eller tranformeras, detta eftersom människan kan hamna i nya 
existensbetingelser77.    

Broady beskriver att Bourdieus teori är ett bra verktyg för att analysera och synliggöra 
skillnader mellan olika grupper av människor och dess habitus78.   Enligt Broadys tolkning av 
Bourdieu menar han att begreppen kapital samt habitus är väl angelägna åt undersökningar 
mellan positioner som intagits av olika typer av sociala grupper79. Sociala grupper som besitter 
symboliska tillgångar men av olika slag.  
 

 
. 

 

                                                 
74 Broady, Sociologi och epistemologi- Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, s. 227 
75 Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, s. 3 
76 Ibid., s. 17    
77 Ibid., s. 18     
78 Broady, Sociologi och epistemologi- Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin,  s. 227 
79 Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg,  s. 14 
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5 Syfte & frågeställningar 

Syftet med vår studie är att se om det finns några skillnader mellan hur föräldrar med olika 
utbildningsbakgrunder uppfattar sitt barns läxa, och om deras attityder till sitt barns läxa skiljer 
sig åt. 

 
Våra forskningsfrågor är: 

 
1.Skiljer sig uppfattningarna kring arbetet med läxan i hemmet beroende på föräldrars olika 
utbildningsbakgrund? 
3.Finns det någon skillnad i de attityder föräldrar har till hemläxan beroende på deras 
utbildningsnivå? 
4.Uppfattar föräldrar att läxan bidrar till någonting positivt i elevens lärande? 
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6 Metod  

Vi har i vår studie valt att använda oss av två olika metoder, enkät och intervju. Vår tanke 
inledningsvis var att genom kvalitativa intervjuer med föräldrar i två olika grundskolor göra en 
komparativ studie. Men då vi ansåg att vi ville få fler föräldrars uppfattningar att bygga vår 
komparativa studie på så valde vi att använda oss av triangulering och komplettera med en 
enkätundersökning och på så sätt få ytterligare föräldrars uppfattningar. Trost påpekar att med 
triangulering menas att man i sin studie använder sig av minst två mätmetoder för att kunna 
besvara sina forskningsfrågor.80 Esaiasson nämner att när man gör en frågeundersökning brukar 
man vanligtvis använda sig av en datainsamlingsmetod men han påpekar att om fördelarna 
bedöms vara större än nackdelarna finns inget som hindrar att man kombinerar 
insamlingsmetoder för en och samma studie.81 Vi ansåg att det var en fördel att komplettera med 
en mindre enkätundersökning eftersom att det gjorde resultatet tydligare för oss. Vår tanke var att 
samtalsintervjuerna och enkätundersökningen ska komplettera varandra.   

6.1 Metod för datainsamling 

Våra intervjuer var av respondentkaraktär eftersom att det är en bra form för att erhålla kunskap 
om människors uppfattningar och tyckande.82 Intervjuer av respondentkaraktär passar då vår 
studie bygger på hur ett antal föräldrar tycker och uppfattar ett visst fenomen. Intervjusituationen 
var en halvstrukturerad intervjuform där man utgår från vissa huvudteman och underteman som 
grundstruktur i samtalet.83 Genom att intervjun utfördes med stöd av teman så gavs möjlighet till 
både slutna och öppna frågor. Intervjuguiden upprättas enligt de råd som ges i Esaiasson. 
Esaiasson betonar att när intervjuguiden upprättas ska man uppmärksamma både form och 
innehåll. Med formen menas att frågorna ska vara konstruerade så att samtalet blir levande och 
att intervjupersonen blir motiverad att berätta om sina erfarenheter och uppfattningar. Innehållet 
i frågorna ska knyta an till studiens problemställning.84 Studien bygger på frågeundersökningar 
där vi i respektive del har använt oss av samma frågor till samtliga föräldrar. Metodvalen har varit 
intervjuundersökning som bygger på en muntlig kommunikation samt en enkätundersökning som 
bygger på en skriftlig kommunikation.85 I enkätundersökningen har vi använt oss av postenkät. 
Vid en postenkät fyller de utvalda svarspersonerna själva i sitt frågeformulär och returnerar det 

                                                 
80 Jan Trost: Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 17 
81 Esaiasson mfl. Metodpraktikan- konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik, 
2012, s. 232 
82Esaiasson mfl.Metodpraktikan-konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Norstedts juridik, 
2007, s. 291 
83 Steinar, Kvale: Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 1997, s. 117 
84 Esaiasson mfl, 2012, s 264 
85 Esaiasson mfl, 2012, s,231-232 
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till oss genom posten.86 Detta bidrar till fullständig anonymitet samt att svarspersonerna i lugn 
och ro kan tänka över frågorna och överväga svarsalternativen.87 Enkäten skall vara estetiskt 
tilltalande och ge ett professionellt och enkelt uttryck.88 Enkätundersökning kan utföras från ett 
större urval än intervjuundersökningen vilket bidrar till att studien får ett större underlag av 
insamlat data.89 Enkäten var utformad med fasta svarsalternativ och öppna frågor där 
respondenten fick skriva sina uppfattningar kring vissa av enkätfrågorna.90 Vid upprättandet av 
frågor till enkäten har vi tagit hjälp av Esaiasson. Vi har utformat frågor som är lätta att förstå 
och som handlar om ett ämne som de flesta föräldrar är engagerade i.91 Vi lämnade utrymme i 
enkäten där föräldrarna hade möjlighet att motivera sina svar, detta för att enkäten i så stor mån 
som möjligt skulle komplettera intervjuerna. Vi skickade ut enkäten till 100 föräldrar som hade 
barn i grundskolans tidigare år i två olika kommuner. 

6.2 Urval 

Vårt urval till samtalsintervjuerna och enkätundersökningen är föräldrar till elever i grundskolans 
tidigare år från årskurs ett till tre från två olika upptagningsområden. Vi har använt oss av 
strategiskt urval då vi valt intervjupersoner. I Trost förklaras strategiskt urval med att man först 
väljer ut variabler som i vårt fall är föräldrar med varierade utbildningsbakgrunder. Efter det har 
vi ytterligare smalnat av urvalet till att gälla föräldrar till barn i grundskolans tidigare år.92 Vi har 
valt att genomföra intervjuerna i två olika kommuner. I kommunerna har föräldrar slumpmässigt 
valts ut från två olika skolor. De personer som intervjuades hade vi inte någon relation med 
sedan tidigare. Esaiasson menar att det finns en fördel med att välja främlingar eftersom att det är 
lättare att upprätthålla en vetenskaplig distans till personer man inte känner.93 Vid urvalet till 
enkätundersökningen använde vi oss av samma upptagningsområden som vid de kvalitativa 
intervjuerna. I Ejlertsson beskrivs vilken urvalsmetod man kan använda sig av då man bestämmer 
vilka individer som är målet för enkätundersökningen. Vår målpopulation är föräldrar till elever i 
grundskolans tidigare år med varierande utbildningsbakgrund. Eftersom vi inte har så mycket tid 
att arbeta med studien var det för oss inte är möjligt att göra en totalundersökning som Ejlertsson 
beskriver är att alla individer i en bestämd målpopulation studeras.94 Vi har genomfört en 
urvalsundersökning genom två stickprov från målpopulationen på två olika skolor i två olika 
kommuner.95 

                                                 
86 Göran Ejlertsson: Enkät I praktiken: en handbok I enkätmetodik. Lund: Studentlitteratur, 1996, s. 8 
87Ibid., s. 11   
88 Esiasson mfl, 2012, s.240 
89 Ejlertsson, s.10 
90 Ibid., s 95  
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92 Trost, Kvalitativa intervjuer, s. 118 
93 Essaiasson mfl, 2012, s. 259 
94 Ejlertsson, s. 16 
95 Ibid., s. 16   
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6.3 Forskningsetiska aspekter 

Vi har i vår studie tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska huvudkraven inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning enligt Vetenskapsrådet.96 Dessa fyra utgörs av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I enlighet med informationskravet har 
vi forskare informerat undersökningsdeltagarna om studiens syfte och de villkor som gäller för 
dinformanternas deltagande, vilket är att deltagarna har rätt att avbryta sin medverkan när som 
helst under studiens gång. Vi tog hänsyn till detta genom att vi i det följebrev som skickades ut 
angående intervjuer och enkätstudien var tydliga med studiens övergripande syfte.97 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna lämnar sitt samtycke att delta i studien.98 Konfidentialitetskravet 
där deltagarens identitet värnas genom att intervjupersonerna inte ska gå att identifieras, vilket 
innebär att varken skola, klass eller enskilda individer går att identifiera i den färdiga uppsatsen.99 
Nyttjandekravet innebär att de insamlade materialet endast används för forskningsändamålet. 
Denna information delgavs till alla deltagarna innan deras medverkan i intervjun och 
enkätstudien.100  

6.4 Metod för bearbetning och analys 

Studiens empiriska underlag utgörs av data som insamlats genom intervju och enkät. En 
intervjustudie genomfördes av Anna Welander i en stadsskola i en större kommun. Anna 
Welander ansvarade för det insamlade materialet och transkriberingen av de intervjuer som 
genomfördes i stadsskolan. Den andra intervjustudien genomfördes av Annelie Lundin som 
ansvarade för det insamlade materialet och transkriberingen av intervjuerna på en byskola i en 
mindre kommun. I alla intervjuer användes samma intervjuguide. Intervjupersonerna på de båda 
skolorna kontaktades genom ett brev som delades ut av klassläraren. De föräldrar som var 
intresserade att delta kontaktades genom telefon eller epost för att boka in en tid som passade.  
Intervjuerna genomfördes på respektive skolor där föräldrarnas barn gick. Intervjuerna med 
föräldrar skedde efter skoltid i skolans lokaler. Vi valde att genomföra intervjuerna i skolans 
lokaler eftersom att det är ett ställe som personerna känner sig trygg med och där man kan hitta 
ett ställe att genomföra intervjun utan störande inslag. Innan varje intervju frågade vi om tillåtelse 
att använda ljudupptagning under intervjun, detta för att underlätta transkriberingen. För att 
underlätta analysen av intervjuerna delade vi upp föräldrarna i två grupper. Ena gruppen innehöll 
föräldrar med grundskola eller gymnasieutbildning och den andra gruppen omfattade föräldrar 
med eftergymnasial utbildning. Intervjuguiden som användes vid samtliga intervjuer var tematiskt 

                                                 
96Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: Forskningsetiska principer inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2007, s. 7-14 
97 Ibid., s.7 
98 Ibid., s. 9f 
99 Ibid., s. 12 
100 Ibid., s. 14 



26 
 

ordnad efter olika områden som motsvarar studiens frågeställningar. Vi analyserade intervjuerna 
utifrån de teman vi haft i intervjuguiden. Från varje intervju tog vi ut det som vardera person sagt 
inom varje tematiska område. Esaiasson menar att ett analytiskt perspektiv är nödvändigt för att 
en ordning mellan kategorierna ska skapas.101 I enkätundersökningen skickades femtio enkäter ut 
till vardera upptagningsområde som samtalsintervjuerna genomfördes i. Enkäterna bearbetades 
efter samma princip som vi använde oss av i bearbetandet av intervjusvaren. Enkätsvaren delades 
in efter teman. Det som föräldrarna svarat på de öppna frågorna kategoriserades efter de teman 
och frågor som vi fann väsentliga för vår studie.102 De fasta svarsalternativen på de frågor vi 
använder oss av i studien lades in ett dataprogram där de visas i form av tabeller som vi sedan 
använde oss av i vår resultatdel. 

6.5 Reliabilitet och validitet 

Frågor kring undersökningsresultatets trovärdighet, noggrannhet samt giltighet gäller för all slags 
forskning.103 I enkätstudien samt i intervjustudien har vi tagit hänsyn till de komponenter som 
Trost belyser inom begreppet reliabilitet.  Han menar att en studie ska få en god reliabilitet 
genom att undersökningen uppfyller vissa krav. Trots första komponent är kongruens. I studien 
använder vi oss av samma sorts frågor i enkäten och samma frågor i intervjuguiden vilket Trots 
kallar kongruens. Den andra komponenten som Trost nämner är precision. Denna har vi tagit 
hänsyn till då enkäten är utformad så enkel och grundligt som möjligt. Ju lättare det är att fylla i 
svaren desto större reliabilitet uppnås i studien.104 Med precision menar Trost att den som 
intervjuar i så stor mån som möjligt försöker att uppfatta intervjupersonernas svar rättvist.105 
Trost tredje komponent är objektivitet. Objektivitet är något som Trost anser är svårt att uppnå i 
en kvalitativ studie, men vi har ansträngt oss under intervjuerna för att inte förmedla våra egna 
åsikter.106 I enkätundersökningen har vi tagit hänsyn till objektiviteten genom att vara medvetna 
om att när vi kodade in svaren från de fasta frågorna och läste av svaren på de öppna frågorna så 
gjordes det på samma sätt.107 Trots sista komponent är konstans. Med en konstans inom enkät 
samt intervjun menar Trots att materialet som samlas in inte påverkas av om man svarat vid ett 
senare tillfälle. Föräldrarna som deltar i vår studie fick uttrycka sina uppfattningar utan att bli 
påverkad av andras synpunkter. Vår studie grundar sig kring att studera föräldrarnas egen 
uppfattning. För att uppnå validitet inom intervjustudien skapade vi en intervjuguide som 
innehöll frågor som mäter det studien är avsedd att mäta. Insamlade materialet från intervjuerna 

                                                 
101 Esaiasson mfl, 2012, s. 272 
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s.129 
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105 Trost, Kvalitativa intervjuer, s. 112 
106 Trost, Enkätboken, s. 64  
107 Ibid., s. 64    
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presenteras på ett sådant sätt att de är seriösa och relevanta för studiens aktuella 
problemställningen.108 Reliabiliteten angår forskningsresultatets trovärdighet, alltså hur vi som 
forskare har samlat in vårt material. De inspelade intervjuerna har gjorts enskilt men under 
samma omständigheter. När det gäller vår enkätundersökning har vi noggrant konstruerat frågor 
för att säkerhetsställa att metoden har en så hög validitet som möjligt. Validitet i en enkätfråga är 
hög om frågans förmåga är mätbar utifrån det vi anser studien är avsedd att mäta.109 Aspekter av 
validitet som vi tagit hänsyn till är att ha en kritisk syn på hur vår analys av materialet går till för 
att undvika snedvridna tolkningar.110 Frågorna inom trovärdigheten grundar sig då på att vi tolkar 
och analyserar det insamlade materialet men att vi inte drar några generella slutsatser av det 
begränsade data vi samlat in. Vi använder oss av två metoder i denna studie för att uppnå en 
högre trovärdighet.    

6.6 Generaliserbarhet 

En vanlig fråga inom intervjuforskning brukar vara hur många personer man ska intervjua för att 
resultatet i studien ska kunna generaliseras, ofta anses deltagarna vara för få. Det man ska vara 
medveten om är att resultatet i studien inte är generaliserbart i största allmänhet men resultatet i 
studien kan användas för att förstå andra relevanta situationer.111 Det finns olika former av 
generalisering. Men den form som passar vår studie är statistisk generalisering då vår studie 
bygger på att intervjupersonerna och enkätrespondenterna har valts ut slumpmässigt från två 
olika populationer.112 Med population menas den grupp av fenomen som undersökningen vill 
uttala sig kring.113 De grupper denna studie vill studera är föräldrar med varierande 
utbildningsbakgrund. Syftet är att få en uppfattning om bland annat föräldrarnas attityder till 
deras barns läxor. Vi vill se om det finns några skillnader kring uppfattningarna utifrån 
föräldrarnas utbildningsbakgrund. Vi är medvetna om att studiens resultat inte kan vara 
representativa, då deltagandet är relativt lågt. Vi anser att vi inte kan dra några generella slutsatser 
av data vi samlat in, däremot vill vi genom studien dela med oss av vårt resultat och det mönster 
vi kom att se bland informanternas syn på läxor. 
 

6.7 Metoddiskussion 

När vi hade valt vilka personer som vi skulle intervjua så skickade vi ut en förfrågan till 23 
föräldrapar i det ena upptagningsområdet och till 18 föräldrapar i det andra upptagningsområdet. 
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Vi hade innan ansett att vi ville ha sex föräldrar från varje område att genomföra en intervju med. 
Från de båda upptagningsområdena fick vi tre respektive fyra föräldrar som ville delta. Trost 
påpekar att man vid kvalitativa intervjuer ska begränsa sig till ett mindre antal intervjuer så att inte 
materialet blir för stort och att det blir svårt att se alla de viktiga detaljerna i intervjumaterialet.114 
Men då vi ville göra en komparativ studie och vår avsikt var att se om det fanns skillnader eller 
inte mellan intervjupersonernas attityder till läxan så ansåg vi att en mindre enkätundersökning 
för att få ytterligare uppfattningar från föräldrar var till fördel för vår studie. Vi kompletterade 
därför med att genomföra en enkätundersökning som bygger på intervjuguiden som vi använde 
vid intervjuerna. 50 enkäter skickades ut till de två upptagningsområden där intervjuerna 
genomfördes men med andra föräldrar än vid intervjuerna. Varför vi valde att skicka ut just 100 
enkäter beror på faktorer som kostnader för att genomföra en postenkätundersökning och den 
tid vi hade till förfogande att sammanställa materialet. I enkätundersökningen fick tillbaka hälften 
av postenkäterna. Vi är medvetna om att det är ett stort bortfall men vi ansåg att de svar vi fått 
fram genom enkäterna visade på ytterligare uppfattningar från föräldrar som var användbara till 
vår studie. Som vi tidigare nämnt så var  enkäterna uppbyggda efter intervjuguiden som användes 
vid intervjuerna. På så sätt ser vi att skillnaden mellan svaren från enkäten och från intervjuerna 
inte är så stora och att de med fördel kan användas som komplement till varandra för att studien 
skulle få ett större och mer tydligt resultat.  I de enkäter som vi fick tillbaka hade alla föräldrar 
som deltagit i undersökningen besvarat alla frågor i enkäten, vi hade inget internt bortfall.115 Till 
studien genomfördes även 14 barnintervjuer men det materialet har vi valt att inte använda oss av 
då vi ansåg att materialet blev för magert och de svar vi fick under intervjuerna inte var tillräckliga 
för att basera studien på.  
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7 Resultat/Analys  

Nedan kommer vi att redovisa materialet från vårt insamlade data. Resultatet baseras på 
intervjuer och enkätsvar av föräldrar med barn i grundskolans tidigare år. Vi kommer att 
benämna föräldrar med eftergymnasial utbildning från intervjuerna och enkäten för grupp A. 
Föräldrar med grundskola eller gymnasial utbildning kommer vi att benämna för grupp B. Vidare 
kommer de intervjuade föräldrarna att benämnas som Förälder 1 (F1) och så vidare. Inom grupp 
A i enkätundersökningen svarade 25 föräldrar. Inom grupp B i enkätundersökningen svarade 25 
föräldrar. Inom grupp A redovisas intervjumaterial från fyra föräldrars svar . Inom grupp B 
redovisas intervjumaterial från tre föräldrars svar. 

7.1 Hemmet 

7.1.1 Stöd i hemmet 

        

Figur 1 

Enkätresultat 

Figur 1 illustrerar vem det är som hjälper barnet med läxan i hemmet. Överlag så är det både 
mamma och pappa som hjälper eleven. I både grupp A och grupp B är det båda föräldrarna som 
deltar i barnets läxor. I grupp A finns det en liten skillnad jämfört med grupp B. Skillnaden består 
i att eleven från grupp A frågar fler personer i sin familj eller släkt om hjälp med läxan. Det som 
inte framkommer i tabellen är att i enkäten fanns ett svarsalternativ där man kunde kryssa i om 
det var någon annan än föräldrar eller syskon som stöttade sina barn med läxan. I 
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svarsalternativet annan fanns personer som morföräldrar och farföräldrar. Det är alltså någon 
inom barnets släkt.  

Sammanfattande analys 

Utifrån denna del av enkäten ser vi att samtliga föräldrar i både grupp A och B finns som stöd för 
deras barn i arbetet med läxan. Mellan grupp A och B finns en viss skillnad i vem det är som 
stöttar barnet med läxan. I grupp A finns ett bredare nätverk av personer som hjälper barnet med 
läxan än i grupp B. Nätverket utgörs av mor och far föräldrar samt syskon. Om vi tolkar detta 
utifrån Bourdieus begrepp sociala kapitalet som är det sociala nätverk som barn har omkring sig 
så ser vi en skillnad.116  Det som skiljer sig mellan grupperna är att barnen till föräldrar ur grupp 
A har ett större nätverk av personer som stöttar barnet med läxan. I grupp B är det i större 
utsträckning mamman i familjen som stöttar barnet med läxan. Detta kan bero på faktorer som 
hur familjekonstalationen ser ut, och att det är därför som tabellen påvisar att det är en större 
andel som bara frågar mamma. 

Intervjuresultat grupp A- Vem hjälper ditt barn med läxan i hemmet? 

F1 berättar att barnet först försöker utföra läxan självständigt, men att de som föräldrar sedan 
vägleder och stöttar vid problem. F1 anser att det i slutändan krävs att föräldrarna deltar. F2 
beskriver att läxan i svenska kring läsning ska försökas genomföras tillsammans dagligen men 
anser att det är svårt att motivera detta. F2 berättar att hon läser tillsammans med barnet. I 
matematiken anser F2 att barnet oftast gör självständigt, men när det kommer till mer praktiska 
moment kring matematiken hjälper de oftast direkt med stöttning. F3 samt F4 nämner att barnen 
först ska studera sina läxor självmant, men att föräldern finns till hands om det skulle uppstå ett 
hinder av något slag. F3 betonar att det ofta är svårt att motivera sitt barn att göra läxan ”jag vill få 
någon slags intressant diskussion kring läxan även om jag ibland inte själv förstår motivet med läxor” . Alla 
medverkare framför att det är både mamma och pappa i familjen som ger vägledning och 
stöttning med barnens läxor. F1 samt F3 nämner att det finns morföräldrar som även stöttar 
barnet med läxorna.  

Intervjuresultat grupp B- Vem hjälper ditt barn med läxan i hemmet? 

 F5 berättar att den läxa som barnet brukar göra självständigt är läxan i matematik. Läsläxan i 
svenska brukar föräldern vara delaktig i. Även F6 berättar att det främst är läsläxan som föräldern 
genomför tillsammans med barnet. Läxan i matematik brukar F6 granska efter att barnet är färdig 
för att se att barnet utfört läxan korrekt. F7 förklarar att både läxan i matematik och läxan i 
svenska brukar barnet utföra självständigt men kollas igenom efter att barnet är färdig med läxan. 
F5 berättar att det är oftast hon som hjälper sitt barn med läxan och i vissa fall hjälper ett äldre 
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syskon till med läxan. F6 svarar att de är hon som hjälper sitt barn även F7 berättar att det är hon 
som hjälper barnet om denne behöver stöd.  

Sammanfattande analys 

När vi jämför intervjusvaren från grupp A och B kan vi se en skillnad i hur stödet i hemmet ser 
ut. Liksom vi såg i resultatet från enkätundersökningen så ser vi samma sak i intervjuerna. Att det 
i grupp B är en större andel mammor som hjälper sina barn med stöttning i läxan. I grupp A är 
det mer återkommande att både mamman och pappan i familjen stöttar barnet med läxan. Denna 
skillnad kan bero på att föräldrarna alla har olika invanda habitus det vill säga olika omedvetna 
handlingsmönster. Människans habitus grundar sig genom olika vanor som används exempelvis 
inom hemmet117. Med detta menar vi att föräldrar ur grupp B i en något större utsträckning har 
ett handlingsmönster där det är mamman i familjen som hjälper barnet med skoluppgifter i 
hemmet.  

7.1.2  Rutiner kring läxan 

 

 

Figur 2 

Enkätresultat 

Tabellen visar på att en större del av de föräldrar som svarade på enkäten har rutiner runt läxan 
hemma. En något större andel från grupp A har svarat att de inte har några rutiner hemma. En 
något större andel hos grupp B har svarat att de inte vet om de har några speciella rutiner kring 
läxan. Frågan hade i enkäten en ytterligare del där föräldrarna fick kommentera vilka rutiner de 
hade kring läxan. De vanligaste rutinerna från grupp A som framkom i enkäten var: ”Göra läxan 
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så tidigt i veckan som möjligt”. Det var två föräldrar i grupp A som hade angett att läxan ska göras så 
tidigt i veckan som möjligt som en rutin de använde sig av. ”Innan Tv, dator, lek med kompisar” tio 
föräldrar hade som rutin att läxan ska göras innan deras barn får utöva sina fritidsintressen som 
träning, umgås med vänner, leka, kolla på tv, spela dator eller tv spel. ”Ska alltid göras innan klockan 
sex så att barnet fortfarande är pigg” fyra föräldrar svarade att de hade som rutin kring läxan att den 
ska göras så tidigt efter skolan som möjligt så att barnet inte blir för trött. De vanligaste rutinerna 
från grupp B från enkätundersökningen var: ”ja den görs innan aktivitet på kvällen”. Sju av 
föräldrarna som svarade att de hade rutiner kring läxan hade som rutin att läxan göra innan 
barnets fritidsintressen. ”oftast direkt efter skolan, så är resten av eftermiddagen fri” sju av föräldrarna 
svarade att de hade som rutin att läxan ska försöka göras direkt efter skolan eller under 
eftermiddagen. ”måndagar, samma dag de får läxan, görs den!” fyra av föräldrarna svarade att de hade 
som rutin att läxan görs på en speciell dag i veckan. 

Sammanfattande analys 

Det vi kan se från enkätsammanställningen är att föräldrar ur både grupp A och B använder sig i 
lika stor utsträckning av rutiner kring läxan. Vi kan heller inte se någon märkvärd skillnad mellan 
vilka rutiner man använder sig av.  

Intervjuresultat grupp A- Har ni några rutiner kring läxan? 

Samtliga familjer har någon slags rutin eller en ambition kring läxan. F1, F2 samt F3 antyder att 
eleverna självständigt ska försöka genomföra läxan direkt efter skolan. F4 har en ambition att 
läxan ska göras på eftermiddagarna. F2 och F4 nämner att det är viktigt att inte genomföra läxan 
sent på kvällen detta eftersom tröttheten tar över då. Även F4 betonar detta under intervjun ”det 
blir ju motigare och motigare ju senare tiden går” . F1 nämner att de kan förekomma att läsläxan sker i 
samband med läggdags. F3 samt F4 har en rutin att barnen sitter i köket och utför läxan. Detta 
motiverades av flertalet av föräldrarna med att eleven ville vara i deras närhet och att de kan ha en 
överblick på sitt barn under tiden som läxan genomförs. Läsläxan svarade flertalet föräldrar att 
eleven studerar på olika platser som vid köksbordet eller i sängen då de läser innan de ska sova. 
Alla intervjupersoner säger att deras barn utför sina läxor hemma. 

Intervjuresultat grupp B- Har ni några rutiner kring läxan?     

 F5, F6 och F7 berättar alla att läxan i matematik oftast görs på eftermiddagen. Läxan i svenska 
som består av läsläxa berättar F5 och F6 brukar göras på eftermiddagen även den. F7 skiljer sig 
här då hon berättar att barnet alltid gör läsläxan på kvällen innan denne går och lägger sig för att 
sova. F5, F6 och F7 berättade alla att läxorna brukade göras vid köksbordet detta motiverades av 
alla föräldrar med att barnen vill vara där föräldrarna är. F5 berättar att de inte har några rutiner 
alls hemma kring läxan. F 6 anser inte att de har några speciella rutiner men påpekar att ibland 
måste hon sätta tillfälliga rutiner runt läxan för att den ska bli gjord då barnet saknar motivation. 
F6 berättar att den tillfälliga regeln brukar vara att läxan ska genomföras innan maten. F7 säger att 
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de inte har några speciella rutiner men uttrycker det såhär:” ja det är väl det att försöka få han att göra 
det liksom så snart som möjligt som dom får väl matteläxan på torsdagen då så det är ju skönt om han kan göra 
det egentligen innan helgen”. 

Sammanfattande analys 

I enlighet med de resultat vi såg i enkätundersökningen så använder sig de flesta föräldrar ur både 
grupp A och B av någon form av rutin kring hemläxan. Vissa är mer bestämda kring rutinerna 
och andra använder rutiner vid behov. Mellan grupp A och B ser vi en liten skillnad. I grupp A 
framkommer det tydligare att de vill att eleven först ska studera sin läxa självständigt. I grupp A 
har föräldrarna ett större kulturellt kapital i form av akademisk utbildning. I och med detta kan vi 
se en antydan till att föräldrarna genom att öva elevens självständighet också lägger en grund till 
att barnet i högre skolår vet vikten av självständigt arbete för att kunna uppnå en högre 
utbildning.118 

7.1.3 Tiden och läxan 

 

 

Figur 3 

Enkätresultat 

I grupp A är den vanligaste tiden som barnet lägger ner på att arbeta med läxor mellan en till två 
timmar per vecka. I grupp B är den vanligaste tiden barnet lägger ner på att arbeta med läxor 
trettio minuter till en timme i veckan. Men en stor andel i grupp B lägger ner en till tre timmar på 
läxan. 

                                                 
118 Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, s. 8 

0

2

4

6

8

10

12

14

A
nt

al

Hur mycket tid per vecka arbetar ert barn med läxa?

Eftergymnasial utbildning 
(grupp A)

Grundskola/Gymnasium 
(grupp B)



34 
 

Sammanfattande analys 

Det vi ser i diagrammet överlag är att tiden som föräldrar och elever lägger ner på att göra läxan 
är väldigt varierande oberoende om de tillhör grupp A eller B. Resultatet i figur 3 visar att den 
mest förekommande tiden som föräldrar i grupp A anser att barnen arbetar med läxan är en till 
två timmar per vecka. I grupp B visas det att den tid de arbetar med läxan varierar mellan 30 
minuter till tre timmar men enligt ett medianvärde så lägger både grupp A och B ner en till två 
timmar i veckan på att göra läxan. Detta visar på att den faktiska tiden som barn ur grupp A och 
B lägger ner på att arbeta med läxan per vecka inte skiljer sig så mycket åt.  

Intervjuresultat grupp A- Hur mycket tid per vecka arbetar ert barn med läxa? 

Detta avsnitt kartlägger intervjuerna från föräldrarna ur grupp A angående hur mycket tid 
barnen/föräldrar lägger på läxorna. F1 samt F2 anser lägger ca 1 ½ -2 timmar per vecka. F1 säger 
i intervjun: ”man skulle nog kunna sitta lite längre tid men ja så ser det ut” . F3 samt F4 lägger lite mindre 
tid, då de berättar att läxan tar ca en timme per vecka. F2 samt F4 tycker att det är svårt att 
motivera sina barn att arbeta en längre tid med läxan, eftersom barnen så fort som möjligt vill 
göra sina läxor.   

Intervjuresultat grupp B- Hur mycket tid per vecka arbetar ert barn med läxa? 

Genom intervjun med föräldrarna visade det sig att det är en väldigt varierad tid som olika 
familjer lägger ner på att göra hemläxan. F5 anger att den totala tiden som barnet lägger ner på att 
göra läxan per vecka är ungefär tio minuter till en kvart. F6 berättar att de brukar lägga ner en 
halvtimme i veckan på läxor. Här skiljer sig F7 från de ovannämnda föräldrarna då hon berättar 
att tiden de arbetar med läxor är upp cirka fyra timmar i veckan. Hon betonar även att den största 
delen av tiden går till att barnet gör läsläxan då han har ett stort intresse för att läsa. 

Sammanfattande analys 

Utifrån intervjuresultaten ser vi att finns skillnader i tiden man lägger ner på läxan. Men 
skillnaden verkar inte vara kopplad till föräldrarnas attityder utan mer till elevens eget intresse av 
läxan och vilken läxa det handlar om. Utifrån detta kan vi dra en slutsats att alla föräldrar ser 
engagemang i skolan som ett kulturellt kapital då det anses finnas ett värde i att man är duktig i 
skolan och utvecklar sitt lärande119. Därför lägger också alla familjer ner tid på att göra läxor med 
sitt barn. 
  

                                                 
119 Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, s. 8 
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7.2 Attityder  

7.2.1 Föräldrars attityder till läxan 

 

 

Figur 4 

Enkätresultat 

Överlag så är de flesta föräldrar från både grupp A och B positiva till deras barns läxor. En något 
större andel av föräldrarna ur grupp A är positivt inställda till läxor än föräldrar ur grupp B. En 
något större andel av föräldrarna ur grupp B är negativt inställda till deras barns hemläxor. I 
enkätundersökningen fanns det plats där föräldrarna kunde förklara varför de var positivt eller 
negativt inställda till deras barns hemläxor. De vanligaste motiveringarna till att föräldrarna var 
positiva till läxor ur grupp A var ”jag blir delaktig i skolarbetet”. Två föräldrar ansåg att läxorna var 
bra för att de fick en inblick i vad de arbetar med i skolan. ”dom får studera i lugn miljö i sin egen takt 
och ta ansvar” fyra av föräldrarna hade en positiv inställning till läxor eftersom att de ansåg att 
deras barn fick lära sig att ta ansvar genom hemläxan. ”det är viktiga ämnen” Sju av föräldrarna 
ansåg att läxan var positiv för att den innehåller viktiga ämnen och att läxorna är rimliga. Det var 
få föräldrar som motiverade varför de var negativ inställda till sitt barns läxa. Två föräldrar i 
enkäten motiverade det genom följande citat: ” läxan är en stress, konflikt” och ”jag förespråkar inte 
läxor, tiden utanför skolan skall ge utrymme för reflektion så att kunskapen landar”. De vanligaste positiva 
motiveringarna enkätundersökningen från grupp B var ”jag får en överblick av vad han kan och får se 
vad de arbetar med i skolan” sex av föräldrarna var positiv till läxan för att de får en inblick i vad de 
arbetar med i skolan och får se vad ens barn kan. ”det är en lagom mängd” sex av föräldrarna 
motiverade sin positiva inställning med att det är en lagom mängd läxor som eleven får hem. ”dom 
lär sig ta ansvar över sina läxor” två föräldrar var positiva för att de ansåg att deras barn lär sig att ta 
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ansvar genom att ha hemläxor. Det var relativt få föräldrar som motiverade varför de var negativt 
inställda till läxa. Två föräldrar motiverade detta med att det blir konflikter kring läxan ”det blir ofta 
bråk när den måste göras”. Ytterligare två föräldrar motiverade negativ inställning genom att svara: 
”skulle kunna göras i skolan istället” och ”de lär sig ingenting”. 

Sammanfattande analys 

Slutsatsen är att föräldrar ur grupp A i viss mån är mer positivt inställda till läxan än föräldrar ur 
grupp B. Om vi ser till aspekten av kulturellt kapital så kan det vara så att föräldrar med högre 
utbildningsnivå i större mån står närmare skolsystemet och värderar elevens läxa som ett 
instrument för att nå skolframgång vilket kan leda till en bra utbildning i framtiden. I resultatet 
framgår det att fler föräldrar från grupp A anser att läxans syfte är att barnen ska lära sig att ta 
eget ansvar genom hemläxor. 

Intervjuresultat grupp A- Vad är din uppfattning till de läxor ditt barn får från skolan? 

F1 belyser att det är viktigt att man vid ung ålder ska få vara barn, att inte behöva sitta under sin 
fritid med ett antal läxor. F2 anser att skolan ska ge ut läxor, men med progression. F2 menar 
även att läxan ger bra tillfälle för att få möjlighet att repetera kunskaper. F3 ansåg att ordet läxa är 
negativt förknippat så som att man har gjort något fel och ska lära sig en läxa. F3 berättar: ”jag vet 
liksom inte vad en läxa är till för om jag ska vara helt ärlig jag har inte fått det förklarat för mig jag har aldrig 
förstått varför inte sex timmar om dagen räcker” F3 känner att det då blir svårt att motivera sitt barn till 
att utföra läxan. F3 anser att attityderna kring läxan kan variera mellan föräldrar beroende på vad 
för slags barn man har. F4 ser positivt till skolans läxa då den bland annat ger möjlighet för att 
föräldrarna får en inblick vad som studeras i skolan. Samtliga medverkande påpekar även att det 
är synd att läxorna är så standardiserade vid vissa tillfällen och anser att läxorna borde vara mer 
praktiska samt att de ska ge tillfällen då man får använda sig av sina sinnen.  

Intervjuresultat grupp B- Vad är din uppfattning till de läxor ditt barn får från skolan? 

F5 anser att läxan är bra. Detta motiverar F5 genom att säga:” man skulle behöva mera läxor när man 
går på grundskolan för när man börjar på högstadiet när man kommer härifrån så vet man inte riktigt vad det 
innebär att ha läxa”. F6 berättar att hon tycker att läxan är bra för att barnet får lära sig att ta eget 
ansvar. F7 säger att hon tycker att hemläxor är bra så länge mängden läxor är rimlig, blir det för 
mycket läxor så anser hon att det blir för mycket börda för barnet. 

Sammanfattande analys 

Utifrån de intervjuades svar ser vi en motsatts till det resultat som visades i enkäten. Här har 
grupp B en mer positiv syn på läxan än vad föräldrarna från grupp A. Men överlag ser vi att 
resultatet från enkäten speglar resultatet från intervjuerna där majoriteten av föräldrarna faktiskt 
är positiva till läxan.  
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7.2.2 Attityder till läxan i samband med elevens lärande 

 

 

Figur 5 

Enkätresultat 

Diagrammet visar varierande åsikter i vardera av grupperna. I grupp A samt grupp B har antalet 
som svarat ja varit i samma omfattning. Något som snarlikt även framkommer inom 
svartalternativet nej. En stor del från båda grupp A samt grupp B har svarat vet ej.  

Sammanfattande analys 

Resultatet av enkäten visar att uppfattningarna är varierande. Grupperna A samt B visar inga 
tydliga skillnader.  Majoriteten av föräldrarna från grupp A samt i grupp B anser dock att deras 
barn inte skulle utvecklas i samma utsträckning utan läxor. Flera av föräldrarna har svarat vet ej 
på om deras barn lär sig genom att ha hemläxa. Att de svarat vet ej tolkar vi kan ha en betydelse 
kring att ett flertal av dessa föräldrar inte upplevt läxan som varken positiv eller negativ och kan 
därför inte svara på frågan.  

Intervjuresultat A- Anser du att ditt barn skulle kunna utvecklas i sitt lärande lika bra utan läxor? 

F1 tycker att hans barn absolut utvecklats i sitt lärande, men om det är med stöd av läxorna är 
han osäker kring. F3 ser inte att barnets utvecklas genom läxor. F3 anser att läxan inte är ett 
motiv för inspiration, utan läxorna måste bli mer utmanande. F4 anser att hennes barn har 
utvecklats genom skolans läxor, men tycker även att barnet skulle ha varit på samma 
utvecklingsnivå utan hjälp av läxorna.    

0

2

4

6

8

10

12

14

Ja Nej Vet ej

A
nt

al

Anser du att ditt barn skulle kunna utvecklas i sitt lärande lika bra 
utan läxor?

Eftergymnasial 
utbildning(grupp A)

Grundskola/Gymnasium 
(grupp B)



38 
 

Intervjuresultat B- Anser du att ditt barn skulle kunna utvecklas i sitt lärande lika bra utan läxor? 

F5 ansåg att hon kunde se att hennes barn förbättras genom att ha hemläxor, detta motiverade F5 
med att berätta att hennes barn börjat läsa mycket mer i svenskan. F6 tyckte att det var svårt att 
motivera varför men hon ansåg ändå att hennes barn hade förbättras i sitt lärande genom att ha 
hemläxor. F7 berättade att hon var tveksam och inte trodde att läxan i matematik hade bidragit 
någonting i hennes barns lärande.  

Sammanfattande analys 

Utifrån intervjun ser vi även här att en stor del av föräldrarna har svårt att se om läxan bidrar till 
något positivt i barnens lärande. Intervjuresultatet visar även som enkäten att flera föräldrar har 
svårt att ange ifall läxan bidrar till något positivt kring barnens lärande i förhållande till läxorna. 
Vi tolkar detta som att kunskaper är svåra att mäta. Med det menar vi att det kan finnas 
svårigheter att kategorisera barnens nya kunskaper, från var de lärt sig. 

 

7.2.3 Läxan inom skolans ram 

 

 

Figur 6 

Enkätresultat 

Diagrammet visar varierande åsikt från vardera grupper. Grupp A har ett större omfång med 
negativ uppfattning till detta antagande än grupp B . Av deltagarna i grupp A som ser detta 
antagande som något negativt anser majoriteten att längre dagar i låga åldrar inte är bra. De tycker 
att läxan i sig är en bra arbetsmetod för både barnet men även för föräldern då de antyder att de 
genom läxor får en mer inblick vad barnet studerar i skolan. Medverkande från grupp B har ett 
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jämt fördelad tyckande, då tio stycken har en positiv inställning samt tio stycken en negativ. De 
föräldrar som såg positivt på detta resonemang antydde att det var ett bra alternativ, då vissa 
tyckte att barnen lättare kunde fokusera i skolmiljön och genom längre skoldagar skulle barnen få 
vara mer fri på sin fritid. De som var negativa till detta påstående i grupp B ansåg som de i grupp 
A, att en skolgång utan läxor skulle innefatta ett mindre deltagande för föräldrarna i sitt barns 
skolgång.  Grupp A har dubbelt så många som har en negativ ståndpunkt på antagandet än de 
som har en positiv inställning. Det finns ett stort antal från båda grupperna som har svarat vet ej 
inom detta påstående.  

Sammanfattande analys 

I figur 6 ser vi att hälften av föräldrarna från grupp B ser positivt på att utöka skoldagen så att 
läxan ryms inom skolans ram. Den andra hälften av föräldrarna är negativa till detta. Från grupp 
A är majoriteten av föräldrarna negativ till att deras barn skulle ha längre skoldag och ingen 
hemläxa. Vi tolkar detta utifrån enkätresultatet att attityden och uppfattningar kring begreppet 
läxan är till viss mån varierande beroende på vad familjen har för symboliskt kapital. För ett antal 
föräldrar värderas skolans läxor ha en stor betydelse i deras barns skolgång. Begreppet läxa kan i 
en familj ses som en börda medan i en annan kan upplevas som något bekräftande.   

Intervjuresultat grupp A- Hur skulle du se på att ditt barn hade längre skoldagar och inte hade med sig läxor 
hem? 

F1 antydde att det berodde på helheten. Det fick enligt honom inte innebära att skoldagarna blev 
allt för långa. När det kom till läxorna ansåg F1 att barnen ändå så många år framöver kommer få 
så mycket läxor, så en läxfri grundskola 1-3 skulle kunna vara en bra tanke. Men för att detta 
skulle fungerar ansåg F1 att skolan måste få mer resurser. Intervjupersonen F2 tyckte att en läxfri 
skolgång spontant inte var bra, utan önskade att skolan ska ha läxor, läxor som inte är 
betungande. Samma förälder betonar vikten att barnet bör lära sig det de ska i skolan därtill att 
barnet ska få utnyttja fritiden till vila, fritidsaktiviteter samt återhämtning samt att ”läxan ger barnet 
betydelsefulla färdigheter till fortsatta studier”. F3 ansåg som F1 att det inte skulle fungera om 
skoldagarna blir allt för långa. F4 tycker att detta antydande skulle kunna vara en bra möjlighet. 
Hon ansåg att detta skulle bidra till att alla elever fick samma möjligheter i sina studier.  

Intervjuresultat grupp B- Hur skulle du se på att ditt barn hade längre skoldagar och inte hade med sig läxor 
hem? 

F5 ansåg att det inte skulle fungera eftersom att eleverna i grundskolans tidigare år skulle bli för 
trötta om man utökade deras skoldag. F6 hade liknande attityd. F6 sa i intervjun ”nej det skulle nog 
inte fungera eleverna skulle inte orka det de behöver få komma hem och göra läxan i lugn och ro”. F7 berättade 
att hon trodde att det skulle fungera eftersom att hennes barn i nuläget inte har så lång skoldag 
och slutar ganska tidigt. Hon betonar att det beror mycket på vilken ålder barnet är i och hur 
dagen i skolan är utformad med rörelse. 
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Sammanfattande analys 

Intervjuresultatet varierar en aning om man ser till enkätresultatet. Här är föräldrar från grupp A 
mer positiva än föräldrar ur grupp B. Det flesta av föräldrarna var oroliga för en alltför lång 
skoldag, men en läxfri skolgång var något som flera föräldrar ansåg som ett givande moment i 
deras barns skolgång under grundskolans tidigare år.    

7.2.4 Betald läxhjälp 

 

Figur 7 

Enkätresultat 

En större del av grupp A ställde sig positiva till att använda sig av betald läxhjälp än föräldrar ur 
grupp B. De föräldrar som såg positivt kring betald läxhjälp och som gav en kommentar i 
enkäten motiverade att betald läxhjälp kunde vara ett bra stöd ifall de upplevde att 
svårighetsgraden på läxan var för hög. Majoriteten av föräldrarna ur båda grupper skulle inte 
kunna tänka sig använda sig av betald läxhjälp. Anledningen som flera av dessa antydde var att 
läxan var till för att föräldrarna skulle få en inblick i vad sina barn studerade samt att läxläsning 
skulle vara en aktivitet som skulle genomföras gemensamt, mellan förälder och barn.   

Sammanfattande analys 

Varför en större del av föräldrarna ur grupp A ställer sig positiv till att anlita betald läxhjälp kan 
hänga ihop med att de ser läxan som en faktor som kan bidra till att eleven fördjupar eller 
utvecklar sina kunskaper. Föräldrarna kanske inte själv har tiden eller möjligheten att hjälpa sitt 
barn på grund av att deras jobb eller utbildning tar mycket tid men de vet ändå att deras barn 
behöver alla medel i sin utbildning och väljer då hellre att anlita hjälpen som eleverna behöver än 
att ge för lite tid själva till elevens skolgång. 
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Intervjuresultat grupp A- Skulle ni i er familj kunna tänka er att använda betald läxhjälp? 

Ingen av de intervjuade har använt sig av denna tjänst. F1 samt F2 känner sig inte främmande för 
detta i framtiden. F1 tycker redan att visa termer kan vara främmande i elevens läxor, och ser 
läxhjälp som en bra resurs ifall man förälder inte har kunskaperna som krävs för att stötta sitt 
barn med deras läxor. F2 anser även att de skulle kunna använda sig av tjänst i framtiden, men att 
kemin mellan barnet och den som kommer hem och ger läxstöd måste fungera bra. F2 säger ”ja 
absolut. Men det är personligt, måste finnas kemi mellan barnet och den som kommer. De måste tycka att det är 
kul”.  F3 samt F4 har en annan syn på denna fråga. F3 säger att ”skolan ska se till så att eleverna 
klarar målen och självklart så vore det i en drömvärld att alla föräldrar var engagerade”. F4 ansåg att betald 
läxhjälp var något som de inte skulle tänka sig använda sig av. F4 nämner ”jag tycker det här handlar 
lite om alla barns rätt till att ha samma möjligheter och då är det inte alla som skulle ha möjlighet att betala för 
den läxhjälpen och då blir det segregation direkt”  

Intervjuresultat grupp B- Skulle ni i er familj kunna tänka er att använda betald läxhjälp? 

 F5 ställer sig negativ till detta och säger att hon tycker att det är onödigt. F6 uttrycker: ”nej det 
skulle inte behövas och jag har inte de ekonomiska förutsättningarna om man säger så”. F7 berättade att hon i 
nuläget inte skulle använda sig av betald läxhjälp men betonar att det är bra att det finns att tillgå 
om man som förälder inte känner att man har de kunskaper som krävs för att hjälpa sitt barn i 
exempelvis gymnasiet med matematiken.  

Sammanfattande analys 

Samma tendens som vi tidigare såg i enkätsvaren ser vi också i de intervjuades attityder till att 
anlita betald läxhjälp. Det är en större andel föräldrar ur grupp A som ställer sig positiva till betald 
läxhjälp. En faktor som blir synlig genom resultaten av intervjun är att det dels är en ekonomisk 
fråga men också en fråga om engagemang. Föräldrar ut grupp B betonar både i enkäten och i 
intervjuerna att de ställer sig negativa till betald läxhjälp för att de själva vill vara insatta i sitt 
barns skolgång och läxor. I grupp A framkommer det att en förälder tycker att betald läxhjälp kan 
påverka barn negativt då alla inte har de ekonomiska förutsättningarna att anlita betald läxhjälp. 
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8 Diskussion 

8.1 Hemmet 

I det resultat som vi kom fram till syns det att föräldrar anser att det är viktigt att stödja sitt barn i 
dess skolgång. Alla föräldrar svarade att deras barn hade någon i hemmet som hjälper till att 
stötta läxläsningen. I enkäten fanns ett svarsalternativ som inte syns i figur 1. I frågan om vem 
som hjälper barnet med läxan fanns det alternativet att det inte fanns någon som stöttade barnet 
som föräldrar i enkätundersökningen kunde kryssa i. Detta rapporteras inte i resultatdelen 
eftersom ingen hade kryssat i det alternativet. I tidigare forskning finns det mycket som tyder på 
att stöd hemifrån är en viktig komponent i elevens skolframgångar. Cooper som har forskat kring 
ämnet läxor tar i sin rapport upp föräldrars eller andra familjemedlemmars stöd som en viktig 
faktor i resultatet av hemläxan främst högre upp i skolåren.120 Fastän vi inte kan säga så mycket 
om samhället i helhet utifrån det material vi samlat in till vår studie så kan vi ändå säga någonting 
om skillnaden vi ser mellan den grupp informanter som deltagit i vår studie. Högdin skriver i sin 
rapport att engagemanget att vilja stötta sitt barn i deras skolgång inte är kopplat till föräldrarnas 
utbildningsnivå men hon påpekar också att de föräldrar som har eftergymnasial utbildning har en 
större möjlighet att stötta barnet.121 Vi vet inte om detta går att se i så tidiga åldrar som 
grundskolans tidigare år. Det som vi snarare har kommit fram till är att det mer handlar om 
engagemang än om vilken utbildning föräldern har. Den skillnad vi såg är att det överlag är en 
större andel mödrar som stöttar sina barn än fäder. Detta anser vi kan ha med habitus att göra. 
Under en lång tid i samhället har det varit kvinnans roll att ta hand om barnet och hemmet. 
Habitus är olika handlingsmönster som ofta är omedvetna och seglivade.122 Dessa 
handlingsmönster kan överföras mellan generationer. Det som vi kan anta är att det är det 
handlingsmönstret som fortfarande kan leva kvar att modern är den som tar hand om barnet. Här 
vill vi vara tydliga med att vi inte menar att det handlar om kvinnliga eller manliga egenskaper 
utan om en struktur som funnits i samhället under en längre tid, där det främst var kvinnor  som 
hade yttersta ansvaret för hemmet och barnet. Denna lilla skillnad vi såg tror vi kommer att 
försvinna i framtiden i och med att samhället förändras och blir mer och mer jämlikt och med 
detta ändras också människors habitus och vanor.  

Studiens resultat visar även att det finns en stor variation kring hur mycket tid barnen och 
familjer lägger ner på hemläxan. Vi ser inga tydliga skillnader mellan grupperna A och B utan 
istället mellan familjer. Westlund menar att föräldrar idag inte har samma möjligheter att hjälpa 

                                                 
120 Cooper, s. 87f 
121 Högdin, s. 12 
122 Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, s. 3 
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och stötta sina barn med läxan. Enligt Westlund beror detta på brist av bland annat tid.123 Det 
kan enligt Westlund bidra till att läxan leder till sociala orättvisor då alla barn inte har samma 
resurser i sin hemmiljö.124 Utifrån intervjuerna ser vi att föräldrarna har varierande uppfattningar 
om vad en läxa är. En förälder anser att hennes barn utför läxan under all tid barnet läser en bok, 
medan en annan menar att läxan utförs när barnet sitter självständigt och räknar matematik. 
Utifrån detta kan vi inte dra några generella slutsatser om tidsbegreppet kring läxan. Det vi vet 
och har förstått är att begreppet läxa är ett fenomen som är svårtolkat. Hellsten anser att frågan 
kring läxans definition handlar i högsta grad om vem man frågar.125  

Utifrån studiens resultat ser vi att majoriteten av deltagande föräldrar svarat att familjerna har 
rutiner eller ambitioner kring barnens läxor. Skillnader vi såg var att föräldrar med eftergymnasial 
utbildning ville att barnen först skulle studera läxan självständigt innan föräldern kom in och 
stöttade. Broady menar att de barn som är rustade med ett kulturellt kapital, som vi ser här med 
självständig läxläsning, har en god förutsättning till en priviligerad framtid eftersom deras 
föräldrar samt barnen själva vet hur man värdera möjligheter kring utbildning.126 Samtliga 
deltagare i enkäten samt intervjuerna uppger att barnen genomför läxan i hemmet.  

Cooper nämner varierande faktorer som påverkar resultatet av barnens hemläxa. En av dessa 
är betydelsen att barnen får studera i miljöer där barnet har möjlighet till att studera i lugn och ro 
och där de har tillgång till stöttning från föräldrar, syskon eller andra närstående.127 Högdin 
nämner en annan central resurs för barnens lärande som är föräldrarnas egen utbildning.128 
Föräldrar med högskoleutbildning har enligt Högdin större möjligheter att stötta och hjälpa sina 
barn med skolarbetet än föräldrar som saknar eftergymnasial utbildning. Men engagemanget att 
stötta sitt barn i sin skolgång har inget med föräldrarnas egen yrkesbakgrund att göra.129 Vi tolkar 
att engagemanget i barns studier är en av de viktigaste faktorerna som barnet behöver för att få 
bra förutsättningar. Det symboliska kapitalet har betydelse då värden kring läxan kan värderas 
högre inom en viss grupp av människor.130 Det vi kan anta är att typen av engagemang kan skilja 
sig åt mellan föräldrar med olika utbildningsbakgrund. Föräldrar som är högutbildade kan i viss 
mån stå närmare skolsystemet och därmed veta vikten av att lyckas i skolan för att få ett välbetalt 
status jobb i framtiden. Med detta vill vi ha sagt att alla föräldrar i studien är engagerade i sitt 
barns läxor men hur och på vilket sätt de engagerar sig kan skilja sig åt beroende på vilket 
kulturellt kapital de besitter och hur de värderar läxan. Om barnen saknar detta engagemang 
hemifrån anser vi att skolan ska ge möjlighet till stöttning av läxan. Delar skolan ut läxor måste de 

                                                 
123 Johan Cullberg: ”fler föräldrar köper läxhjälp med rutavdrag”,  www.stockholm.etc.se, 6 maj 2012 
124 www.svt.se, 6 maj 2012  
125 Hellsten, Skolan som barnarbete och utvecklingsprojekt: en studie av hur grundskoleelevers arbetsmiljö skapas - förändras 
- förblir som den är, s. 122 
126 Broady, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg, s. 8 
127 Cooper, s. 87f 
128 Högdin, s. 3 
129 Ibid., s. 12  
130 Broady, Sociologi och epistemologi- Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, s. 169 
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även ta ansvar, följa upp och ge möjlighet till stöttning för de elever som inte har den möjlighet 
att få detta hemifrån. Österlind beskriver elevernas olika förutsättningar som ett dilemma. Vi 
anser som Österlind att elevernas utgångspunkter inom läxläsning ska var likvärda oavsett hur 
föräldrarnas kulturella kapital ser ut.131  

8.2 Attityder 

Resultatet i enkätundersökningen visade på att en större andel av föräldrar med eftergymnasial 
utbildning svarat att de hade en  positiv inställning till läxor i högre utsträckning än föräldrar som 
saknade eftergymnasial utbildning. Forsberg skriver i sin avhandling att engagemanget hos 
föräldrar med högre utbildning ofta har ett större engagemang i sitt barns skolgång och ställer 
högre krav på läraren. Detta förklarar han med att läraren och föräldrarna båda har en akademisk 
bakgrund och att de har samma språk och koder när de samtalar kring barnets utveckling.132 
Dessa föräldrar besitter ett kulturellt kapital genom sina utbildningar som av andra värderas som 
en god tillgång. Det kulturella kapitalet kan överföras från föräldrar till barn.133 Att föräldrarna 
har en positiv syn på läxan kan bero på att de som nämndes ovan står nära skolsystemet och 
värderar läxan som en del i att barnet ska nå skolframgång genom att utvecklas så mycket som 
möjligt i sitt lärande. Om vi ser till intervjuerna så visar de inte på samma resultat som enkäten. 
Intervjuerna visade på att en större andel föräldrar ur grupp B svarade att de var positivt inställda 
till läxan. De slutsatser vi kan dra av detta är ändå att majoriteten av föräldrarna ur båda grupper 
var positivt inställda till att deras barn har läxor.  En viktig slutats vi kan dra av detta resultat är 
att det mer verkar handla om förälderns engagemang oberoende vilken utbildning de har i sitt 
bagage.  

Resultatet kring föräldrarnas uppfattning ifall deras barn skulle kunna utvecklas i sitt lärande 
lika bra utan läxor gav varierande utslag. Det visade inga stora skillnader mellan grupperna, men 
attityden mellan alla deltagare var varierande. Enkätundersökningen visade på att vissa föräldrar 
inte visste om deras barn utvecklades i sitt lärande genom hemläxan. Vi tolkar detta kan ha en 
betydelse kring att ett flertal av dessa föräldrar inte upplevt läxan som varken positiv eller negativ 
och kan därför inte svara på frågan. Hellsten menar att skolans läxor inte tillräckligt har 
problematiserats. Detta resulteras enligt honom att läxor egentligen inte kan tas på allvar som en 
inlärningsmetod, fastän läxor verkar värderas högt i skolans värld.134 Föräldrars svar i enkäten 
visar på att flera föräldrar ansåg att eleverna inte skulle kunna utvecklas lika bra utan läxor. Enligt 
Brody grundar sig en människas habitus genom de vanor vi erfar i bland annat skolan.135 Vi tolkar 
att så många föräldrar var positivt inställda till läxan på grund av individers vana kring att skolan 

                                                 
131 Österlind, s. 57 
132 Forsberg, s. 35 
133 Broady, Sociologi och epistemologi- Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, s. 175 
134 Hellste, Läxan är inget att orda om, s. 215 
135 Brody, Sociologi och epistemologi- Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin, s.  227 
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ger läxor till sina elever. Österlind menar att läxan är en uppgift som tas för givet i samhället. Hon 
menar att den fungerar som en vardaglig rutin vars betydelse inte är överdriven eller 
överskattad.136 Både i enkätundersökningen och i intervjuerna hade föräldrarna varierande 
uppfattningar kring frågan om att utöka skoldagen och att hemläxan skulle försvinna. Vissa 
föräldrar ansåg att det skulle vara positivt eftersom det skulle ge barn mer lika förutsättningar i 
deras skolgång. Andra föräldrar ansåg att det skulle ta bort en viktig del i skolgången då de inte 
skulle få samma inblick i vad barnet arbetade med i skolan och hur denne utvecklades i de olika 
ämnena. En del föräldrar såg till aspekten av tid. Föräldrarna ansåg att barnet inte skulle orka ha 
en längre skoldag utan behövde få komma hem och arbeta med skoluppgifter i lugn och ro. 
Andra såg till aspekten av lärande och menade att barnet behövde lära sig att ta eget ansvar och 
genom läxa repetera det de lärt sig i skolan. Österlind betonar i sin studie att elevers 
förutsättningar i skolan inte borde vara beroende av hur deras föräldrars kapital ser ut utan att alla 
elever borde få samma chans till att lyckas i skolan.137 Även Cooper menar att om elever har 
faktorer som föräldrastöd och bra arbetsmiljö i hemmet så kan hemläxan ge positiva effekter på 
elevens lärande samt stärka barnets självförtroende och relation med föräldrar. Men för de elever 
som saknar dessa förutsättningar i hemmet kan läxan ge negativa effekter som sämre resultat i 
skolan, sämre kontakt med föräldrar och ökade klyftor mellan eleverna.138 Stödet eleven har 
hemifrån ser väldigt olika ut. Att förlänga skoldagen och få plats med det som hemläxan ska ge 
barnet i skolan istället skulle bidra till en mer jämlik skolgång. Men det är många aspekter att 
fundera på som om eleverna skulle orka med en längre skoldag och om det skulle bidra till ett 
minskat engagemang från föräldrar.  

Studien visar varierande uppfattning av att anlita och betala för läxhjälp. Attityderna från 
föräldrarna är i hög grad negativa till detta, men en del ser det som en bra och användbar tillgång 
att ta användning av i framtiden. Föräldrarna som har en mer positiv attityd kring betald läxhjälp 
var de föräldrar med eftergymnasial utbildning . Westerlund nämner att dessa företag som 
erbjuder betald läxhjälp har uppkommit i samhället eftersom föräldrar idag inte har samma 
möjligheter att stötta sina barn med läxan.139 För att stötta sina barn med läxan krävs det 
förkunskaper, tid samt engagemang. Brister någon av dessa ser vi det som en risk för att barnet 
inte kan få samma möjligheter med läxläsning. Om det sedan ska vara betald läxhjälp som ska 
vara den avgörande faktorn till att barnet kan få stöttning i sin läxläsning ser vi läxan som en 
företeelse som inte ska förekomma i skolans värld. Detta eftersom alla familjer inte har samma 
ekonomiska förutsättningar. Westlund anser att betald läxhjälp bjuder in socioekonomiska 
skillnader.140 Det resulteras i att föräldrar som inte har ekonomiska tillgångar för att ha möjlighet 

                                                 
136 Österlind, s. 54 
137 Österlind, s. 57 
138 Cooper, s. 87 
139Johan Cullberg: ”fler föräldrar köper läxhjälp med rutavdrag”,   www.stockholm.etc.se, 6 maj 2012 
140”Privat läxhjälp blir allt vanligare”, www.svt.se, 6 maj 2012 
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att anlita läxhjälp kan enligt oss bli förlorarna inom skolans värld.  Det måste enligt oss även 
finnas en annan sektor som stöttar dessa barn och föräldrar vilket vi anser ska finnas tillgänglig 
inom den svenska skolan. Läxhjälpverksamhet är något som förekommer i vissa skolor, men vi 
anser att det är något som varje skola ska kunna erbjuda sina elever för att alla elever ska få en 
likvärdig utbildning. 
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9 Konklusion 

Vår studie syftar till att se vilken betydelse föräldrars utbildningsnivå har för de uppfattningar och 
attityder de har kring läxan. Detta är analyserat ur Bourdieus begrepp kapital och habitus.  

Vi har i vårt resultat kunnat urskilja en skillnad mellan våra informanters uppfattningar kring 
läxan men slutsatsen vi drar utifrån vårt resultat är ändå att föräldrars personliga engagemang 
väger tyngre än vilken utbildningsnivå de har.  

Det skulle vara intressant att göra samma studie men med ett ökat upptagningsområde och ett 
ökat antal informanter i undersökningen. Ett annat tips för fortsatt forskning skulle vara att göra 
en komparativ studie på två olika upptagningsområden för att se om det i olika kommuner skiljer 
sig i hur man arbetar med läxan och hur man uppfattar läxan.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide- Vuxna 

Tema 1: Bakgrund 
1, Utbildning 
Tema 2: Hemmet 
1, Är läxan utformad så att eleven själv kan göra läxan? 
2, Vilka läxor gör ni tillsammans? 
3, Hur mycket tid per vecka lägger ni ner på läxor? 
4, Vem hjälper ert barn med läxan hemma? 
5, Tas läxan positivt för barnet/föräldrarna? 
6, När efter skoltiden görs läxan? 
7, Vart gör ditt barn läxan? 
8, Står läxorna i vägen för ditt barns fritid? 
9, Har ni några rutiner runt läxan? 
Tema 3: Attityder 
1, Vad är din uppfattning till ditt barns läxor? 
2, Är det skillnad på läxorna? 
3, Ser du någon förbättring positivt i elevens lärande genom läxor? 
3:1, I hur stor mån tror du läxan påverkar ditt barns lärande? 
4, Hur ser du på en läxfri skolgång? 
4:1, Hur skulle du se på att elever har längre skoldag och inte har med sig läxor hem? 
5, Tycker du att ditt barn skulle behöva mer/mindre hemläxor? 
5:1, Hur ser ni på att anlita betald läxhjälp? 
6, Tycker du att ditt barn kan få stöd med läxan i skolan? 



 

Bilaga 2 

Föräldraenkät 

Jag är:                                                 

Kvinna                                                       Man    

Familjesituation: 

Gift/sambo                                Ensamstående    

Din utbildning:                                    

Grundskola                         Gymnasium  
Annat_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 

 

 Kan ditt barn oftast kunna genomföra läxan självständigt

  Ja                            Nej   
 Om ditt barn behöver stöd för att kunna genomföra läxan, vem hjälper ditt barn då (här kan flera 
alternativ kryssas i) 

 Mamma                 Pappa
Annan:_______________ 
Anser du att du själv har de kunskaper som krävs för att kunna hjälpa ditt barn med läxorna

     Alltid                 Oftast 
 
Hur mycket tid per vecka arbetar ert barn med läxor
Ca______ 
Har ditt barn fått avstå sitt fritidsintresse för att istället utföra läxor 

                 Ja, vid flera tillfällen  
 
Nytt nu är att man kan betala för att få 
använda er av: 

            Ja                      Nej 
Övrig kommentar 
__________________________________________________________________________________
____________________________________

Har ditt barn läxor:                       

       Ja                                                        
Hur ofta har ditt barn läxor/vecka

1-2 ggr            3-5 ggr   
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Kvinna                                                       Man               

Gift/sambo                                Ensamstående                                   Antal barn i familjen_______st

Din utbildning:                                     

Gymnasium                         Eftergymnasial utbildning   
Annat_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Kan ditt barn oftast kunna genomföra läxan självständigt                

 
Om ditt barn behöver stöd för att kunna genomföra läxan, vem hjälper ditt barn då (här kan flera 

              Syskon           Ingen har möjlighet 

Anser du att du själv har de kunskaper som krävs för att kunna hjälpa ditt barn med läxorna

            Ibland           Sällan            Aldrig 

Hur mycket tid per vecka arbetar ert barn med läxor 

Har ditt barn fått avstå sitt fritidsintresse för att istället utföra läxor  

                  Några få gånger                          

Nytt nu är att man kan betala för att få läxhjälp i hemmet. Är det något som ni i er familj skulle kunna 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

 

                           Nej                       
Hur ofta har ditt barn läxor/vecka 

       Fler än 5   

Antal barn i familjen_______st 

Eftergymnasial utbildning            
Annat_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Om ditt barn behöver stöd för att kunna genomföra läxan, vem hjälper ditt barn då (här kan flera 

Ingen har möjlighet     

Anser du att du själv har de kunskaper som krävs för att kunna hjälpa ditt barn med läxorna 

Aldrig           

                        Aldrig                  

läxhjälp i hemmet. Är det något som ni i er familj skulle kunna 

__________________________________________________________________________________
______________________________________________ 



 

 
 
 

 
 

Vad tycker du om att ditt barn har läxor:
Motivera:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
 
Vad tror du syftet med ditt barns läxor är (flera alternativ kan kryssas i)

    Att barnet ska hinna ikapp de den missat 

    Att barnet ska lära sig ta ansvar

    Att tiden i skolan inte räcker till 

    Att föräldrarna ska få en insikt vad barnet arbetar med i skolan

    Att barnet lär sig bättre i sin hemmiljö

    Att skolan saknar resurser till elevers varierande kunskaper 
 Annat: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
 
 
Tycker du att skolans läxor är anpassade efter ditt barns nivå (individanpassad)

                 Ja                                         
Övrig kommentar:_________________________________________________________
________________________________________________________________________
 
 
Anser du ditt barn skulle kunna utvecklas i sitt lärande lika bra utan läxor:

                Ja                                           
 
Hur skulle du se på att ditt barn hade längre skoldag och inte hade med 
Motivera:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
 
 
Tycker du att ditt barn kan få stöd med läxan i skolan:

                Ja                                             
 
Vad är din generella uppfattning till de läxor ditt barn får från skolan 

     Positiv, därför att________________________________________________________

     Negativ, därför att________________________________________________________

      Vet ej 
Har du yttligare synpunkter kring ditt/dina barns läxor så skriv gärna ner dessa här, eller på ett 
separat ark 
_______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Vad tycker du om att ditt barn har läxor: 
Motivera:__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Vad tror du syftet med ditt barns läxor är (flera alternativ kan kryssas i) 

Att barnet ska hinna ikapp de den missat  

Att barnet ska lära sig ta ansvar 

Att tiden i skolan inte räcker till  

Att föräldrarna ska få en insikt vad barnet arbetar med i skolan 

Att barnet lär sig bättre i sin hemmiljö 

Att skolan saknar resurser till elevers varierande kunskaper  

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Tycker du att skolans läxor är anpassade efter ditt barns nivå (individanpassad) 

                                        Nej                              Vet inte 
Övrig kommentar:_________________________________________________________
________________________________________________________________________

barn skulle kunna utvecklas i sitt lärande lika bra utan läxor: 

                                          Nej                              Vet inte 

Hur skulle du se på att ditt barn hade längre skoldag och inte hade med sig läxor hem
Motivera:_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Tycker du att ditt barn kan få stöd med läxan i skolan: 

                                            Nej                            Vet inte 

Vad är din generella uppfattning till de läxor ditt barn får från skolan  

Positiv, därför att________________________________________________________

Negativ, därför att________________________________________________________

Har du yttligare synpunkter kring ditt/dina barns läxor så skriv gärna ner dessa här, eller på ett 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Motivera:__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
Övrig kommentar:_________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

 

hem? 

Motivera:_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

Positiv, därför att________________________________________________________ 

Negativ, därför att________________________________________________________ 

Har du yttligare synpunkter kring ditt/dina barns läxor så skriv gärna ner dessa här, eller på ett 

___________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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