
Engagemang framom kontroll 
 
Kontroll 

● Om ett barn upplever kontroll genom att t.ex. 
○ det mesta dikteras av föräldern…  
○ hen inte får komma med egna åsikter eller förslag…  
○ hen inte får ta egna beslut / göra egna val…  
○ föräldern ger svaret på frågorna i läxan barnet inte kan istället för att vägleda 

barnet att själv komma fram till svaret... 
○ föräldern bara är en kontrollant istället för en handledare…  

 
… gällande barnets skolarbete på hemmafronten, kan föräldern ta bort 
känslan av autonomi, självständighet hos barnet. Det kan i sin tur leda till att 
barnets motivation försvinner. 
 
Barnet kan även i detta fall känna sig vilsen och ensam med sina läxor och 
provläsning. Ett barns hjärna är ännu inte fullt utvecklad - hen är kanske inte 
ens kapabel till att styra upp sitt skolarbete på egen hand. Att göra läxorna 
kan bli en för svår uppgift och allt känns hopplöst. Utan rätt verktyg, utan 
handledning, motivation eller hopp kan läx- eller provläsningen bli en 
fullständig katastrof - mission impossible. 

 
 
Engagemang 

● Om ett barn får uppleva att föräldern 
○ ställer frågor om skoldagen och vad barnet fått lära sig…  
○ intresserar sig för det inlärda stoffet och för diskussioner kring det…  
○ låter barnet lära hen något… 
○ är delaktig i skolarbetet på hemmafronten genom att hjälpa, stödja och 

handleda barnet med läxor… 
○ gör lärprocessen till någonting gemensamt - barn och förälder lär sig 

tillsammans… 
○ låter barnet göra egna val kring läxläsningen och utvärderar dem tillsammans 

- “Vad funkar bäst för dig?”... 
○ tar reda på saker tillsammans med barnet, ser ett videoklipp, läser en bok 

tillsammans som handlar om det barnet lär sig i skolan… 
○ handleder och stöttar barnet i att ta eget ansvar… 
○ tar sig an barnets utmaningar tillsammans med barnet… 
○ ger feedback - trovärdigt beröm för arbetet / ansträngningen och vägledande 

diskussioner med barnet hur förbättra det som inte gick så bra... 
 
… kommer barnets inre motivation att öka. Barnet behöver inte känna sig 
ensam eller vilsen med skolarbetet. Barnet får handledning och stöd att 
utvecklas och bli mer självständig och ansvarstagande. Barnet får strategier 
och verktyg till att ta sig an utmaningar. Barnet får en känsla av att arbetet 
hen gör är värdefullt och att barnet själv kan påverka resultatet. 
 
 



 
Kontroll / Engagemang 
 
 
Se till att läxorna är gjorda innan jag kommer hem!  Jag sätter mig gärna ner med dig då jag 
kommer hem så ser vi på läxorna tillsammans. 
 
Läxorna ska göras på ditt rum. Var vill du göra läxorna idag? 
 
Det är ju inte jag som ska kunna det här. Det är ju du. Kom så funderar vi tillsammans på 
läxan. Kanske även jag lär mig något! 
 
Du betedde väl dig i skolan idag? Hur var din skoldag? Vad kan du idag som du inte kunde 
igår? 
 
Jag är trött på att du får anmärkningar i skolan. Du ska bete dig! Jag ser att något gick på tok 
i skolan idag. Vad hände? Vad skulle du ha kunnat gjort annorlunda? 
 
Fel igen! Du ska ju kunna det här nu redan. Spännande, det blev fel. Berätta för mig hur du 
tänkte. 
 
Svaret är ju… Vad tror du svaret är? Var / Hur skulle vi kunna hitta svaret på frågan? 
 
*Läxorna är väl gjorda?*  Berätta, vad hade du för läxor? Kändes något svårt? Kan jag vara 
till någon hjälp? 
 
Hur fick du ett så här dåligt vitsord i provet? Nästa gång måste du läsa mer! Fanns det något 
du kunde ha gjort annorlunda inför provet? Vad funkar bra? Vad funkar mindre bra? Vad kan 
jag hjälpa till med? 
 
 
 
 


