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Sammanfattning 
Denna studie handlar om elevers motivation och föräldrars engagemang när det kommer till 
läxläsning i matematik.  
 
Syftet med uppsatsen är att förstå vilket stöd elever i tidigare skolår upplever sig få från 
föräldrar vid matematikläxor och i vilken mån detta verkar forma elevens motivation till 
matematikläxan.  
 
Studien grundar sig på elevintervjuer där frågorna syftar till att upptäcka vad som ligger till 
grund för elevers motivation vid läxläsning i matematik samt hur föräldraengagemanget 
bidrar till att skapa möjligheter för motivation. Totalt har 39 stycken elever från två olika 
skolor deltagit och deras utsagor har analyserats enligt SDT, Self Determination Theory, en 
teori som ligger till grund för arbetet.  
 
Resultaten indikerar att majoriteten av eleverna motiveras av extrinsikal styrning som till 
exempelvis föräldrars förväntningar, tillsägelser eller belöning. Det är få elever som visar 
tecken på intrinsikal motivation där de gör läxan för att de anser att uppgiften i sig motiverar 
dem. Eleverna berättar i sina utsagor att föräldrarna mestadels finns tillgängliga, antingen 
genom att stötta dem vid behov eller genom en form av kontrollerande och övervakande 
engagemang. Trots extrinsikal styrning har resultatet visat att eleverna inte alltid uppfattar 
föräldraengagemanget som bidrag till bättre förståelse. 
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Förord 
Denna studie behandlar motivation kring matematikläxor, utifrån ett elevperspektiv. Det har 
varit till fördel att vara två i denna studie för att diskuterar tankar, idéer och frågor med 
varandra och kommit fram till lösningar som fört arbetet vidare. Hela studien har alltså 
genomförts tillsammans av båda, där arbetsfördelningen varit jämnt delad. 
 
Tack till de lärare som bidragit till hjälp med att genomföra studien genom att bland annat 
förmedla information ut till hemmen och tillgodose oss med tid och plats för att kunna 
genomföra intervjuerna. Vi vill också tacka de barn som valt att delta, med medgivande från 
föräldrar, och tillsammans har de gjort detta examensarbete möjligt. Till sist vill vi rikta ett 
tack till vår handledare, Daniel Arnesson, som med engagemang och tid väglett oss genom 
denna studie.  

  



 

- 1 - 
 

INLEDNING 

Föräldrar har en stark påverkan på sina barns prestationer i matematikämnet och kan därmed 
påverka ett barns utveckling positivt. Det har dock visat sig att föräldrar känner osäkerhet när 
det gäller engagemang i matematik. Det beror ofta på att de har haft det svårt för matematik 
när de själva gick i skolan eller för att matematiken de lärt sig inte ser likadan ut som den 
deras barn lär sig idag (Sells 2013). 
 
I matematik förekommer det ofta att eleverna får med sig en läxa i syfte att repetera eller 
befästa de matematiska kunskaper de lärt sig i skolan. Eftersom läxorna oftast görs hemma är 
det också denna form av föräldraengagemang som är vanligast inom skolverksamhetens ramar 
(Silinskas & Kikas 2017). Föräldrar tror att de ofta är till hjälp för sitt barns 
kunskapsutveckling och motivation men studier har visat på skilda resultat. Enligt Hattie 
(2009) ökar elevers prestationer om föräldrarna engagerar sig genom att tala om de 
förväntningar de har på sitt barn i skolan. Studier visar också att när en förälder involverar sig 
i matematiken så ökar andra former av prestationer, till exempelvis närvaro i skolan, attityder 
men också bättre betyg (Sells 2013).  
                 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) föreskriver att 
skolverksamheten ska samarbeta med föräldrarna. Den beskriver även i sina riktlinjer att 
skolan ska utveckla sitt innehåll och verksamhet med hjälp av föräldrar. Lgr 11 tar också upp 
att undervisningen i matematik ska bidra till att intresset för ämnet utvecklas och att elevernas 
tilltro till sin matematiska förmåga blir starkare. För att eleverna ska kunna utveckla sitt 
intresse och sin motivation till matematik, men även till andra kunskapsområden, krävs det 
enligt Ryan och Deci (2000) att individen har tillfredsställt tre grundläggande psykologiska 
behoven;  
 

 Kompetent: att känna sig kunnig i de uppgifter som tas an där känslan av effektivitet 
infinner sig.  

 Social meningsfullhet: att känna anknytning och samhörighet. 
 Autonomi: att självständigt göra egna val och ha rätten att få bestämma över läxan 

själv.   
 
Få studier har undersökt relationen mellan just föräldraengagemang och motivation (Silinskas 
& Kikas 2017). Vi har därför valt att arbeta med föräldraengagemang och motivation då detta 
är viktiga beståndsdelar i skolverksamheten. Vi har tidigare kartlagt området där 
föräldraperspektivet låg i fokus (Ryttersson & Tegelman 2017). Nu väljer vi att gå vidare 
och titta på elevperspektivet, hur eleverna uppfattar detta engagemang och om de blir 
motiverade till att göra sina läxor i matematik i relation till föräldraengagemanget. 
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SYFTE 

Syftet med uppsatsen är att förstå vilket stöd elever i tidigare skolår upplever sig få från 
föräldrar vid läxläsning i matematik och i vilken mån detta verkar forma elevens motivation 
till matematikläxan.   

Forskningsfrågor: 

1. I vilken mån upplever elever att deras föräldrar är till hjälp vid hemläxor i matematik? 
2. Vad kännetecknar föräldraengagemang som bidrar till motivation hos eleven för att 

göra matematikläxan?  
3. Hur ser förälderns roll ut när eleven genomför sin matematikläxa? 
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TIDIGARE FORSKNING 

Föräldrarnas betydelse 

Matematiken har förändrats över tid och det har tillkommit flera nya sätt att lösa problem och 
göra beräkningar på. Som förälder kan det då upplevas som svårt att hjälpa sina barn på grund 
av att de inte känner igen sig i metoderna som används. Föräldrars inställning till 
matematikämnet är en bidragande faktor till huruvida de påverkar sitt barns uppfattning och 
förmåga att lära sig matematik. Vuxna har därför en avgörande roll när de väljer att engagera 
sig. Får barnet negativa uppfattningar kring matematik finns risken att de lätt blir passiva och 
lär genom att memorera istället för att förstå (Pehkonen 2001). Samtidigt kan de föräldrar som 
ändå försöker hjälpa sina barn, men med andra metoder, riskera att förvirra snarare än att göra 
det lättare att förstå (Sells 2013). Sells talar också för att matematikämnet är ett sådant 
skolämne som visat sig få ett varierat engagemang från föräldrarna. Detta kan bero på att 
många har en erfarenhet till ämnet, både positivt som negativt. Ofta upplever föräldrar sakna 
stöd och verktyg som de behöver för att kunna vara till hjälp vid läxläsning. Studier har också 
visat att deras engagemang i läxhjälpen kan vara till nackdel då föräldrar till exempel inte 
använder samma metoder som läraren eller deltar så ofta att engagemanget upplevs som 
negativt. På grund av detta tar föräldrar ibland avstånd från att hjälpa till med matematikläxan 
(Jay, Rose & Simmons 2017; De Abreu & Cline (2005). Det är också viktigt att tillägga att 
föräldraengagemang inte är den enda typen av stöd vid läxläsning i hemmet. Det är inte 
ovanligt att även far- och morföräldrar, syskon med flera involverar sig i ett barns läxor och 
ger ytterligare sätt att se på matematik (Swift et al. 2017).  
 
Det finns också tecken på hinder i kommunikationen mellan hem och skola som gör det svårt 
att öka elevers prestationer samt att ge föräldrarna chans till att hjälpa sina barn. 
Skolverksamheten skulle behöva bryta barriären mellan skola och hem för att på så sätt bidra 
med verktygen till föräldrarna så att de får självförtroendet att våga engagera sig. Denna 
kommunikation är också av relevans då den visat sig vara till förmån för eleverna. Den bidrar 
till att utrusta föräldrarna med de förmågor och kunskaper de behöver för att kunna vägleda 
sina barn genom kunskapsutvecklingen (Marshall & Swan 2010; Swift et al 2017; Hattie 
2009; Carmichael & MacDonald 2016; Maher 2007). Bortsett från föräldrarnas egna 
svårigheter i matematik så har det visat sig att alla former av föräldraengagemang inte bidrar 
till att öka sina barns resultat. Det viktiga när föräldrarna hjälper till med läxor är hur de gör 
det och inte hur ofta (Silinskas & Kikas 2012).  
 

Läxan är en uppgift som läraren har tilldelat eleverna att göra utanför skoltid. Läxans syfte är 
både att instruera men också att stärka kommunikationen mellan förälder och barn. För eleven 
kan läxan vara ett bra verktyg för att öka sina kunskaper och sedan utvecklas till att kunna 
göra läxan självständigt utan sina föräldrars ständiga hjälp. Genom att få med en skoluppgift 
hem skapas även möjligheter för föräldrar och barn att samarbeta samtidigt som föräldrarna 
får en inblick i vad deras barn lär sig i skolan. Hur eleven väljer att göra läxan har mycket att 
göra med att ta ansvar för och skapa en mening med uppgiften. Det påverkar i sin tur vilka 
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interaktioner de har med sina föräldrar och lärare. Den sociala processen har därmed en stor 
roll i hur eleven lär sig matematik (Swift, Williams, Williams & Van Daal 2017).  
 
Eftersom dessa läxor genomförs hemma är det ibland oundvikligt som förälder att inte bli 
engagerad. En förälder kan bli engagerad på många sätt. Det kan upplevas ingå i 
föräldrarollen att vara engagerad i hemläxor och att detta engagemang är till förmån för sitt 
barn. Hemläxan kan också upplevas som en invit till engagemang. Föräldraengagemanget 
kring hemläxor kan kosta tid men också känslomässig energi. Studier har belyst föräldrars 
tankar kring hemläxor och visat på att hemläxan kan vara påfrestande för föräldrarna 
(Carmichael & MacDonald 2016).  

Motivation 

Ordet motivation kommer från latinets movere, att röra sig. Det handlar alltså om någonting 
som får individer i rörelse, i denna studies fall kunskapsutveckling vid exempelvis läxläsning 
(Hedin & Svensson 1997, s. 42). Ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv så har motivation 
och intresse ett samband, där motivationen kopplas till prestationer och intresse i skolan 
(Giota 2001).  
 
Hedin och Svensson (1997, s. 42) beskriver motivationen som någonting som kommer från 
det intrinsikala, en intrinsikal lust till att lära. Den intrinsikala motivationen kan antingen vara 
kopplad till att det människan lär sig ses som relevant eller för att kunskapsinhämtningen 
gynnar den egna utvecklingen. Motivationen kan också handla om det extrinsikala. Det har till 
exempelvis att göra med att klara av en skoluppgift för att få ett bra betyg som leder till en 
utbildning eller möjligheten att få visa sin kompetens.  
 
Motivationen har visat sig gynna inlärningen. Det genererar psykisk aktivitet som i sin tur kan 
komma att påverka hur eleven studerar. Om en elev är motiverad lägger denne ner, inte bara 
tid och energi, utan också ett större intresse och engagemang i sina studier. Hedin och 
Svensson (1997, s. 42) menar att om en elev studerar på ett sådant sätt är det lättare att nå 
framgång. Det i sin tur leder vidare till ökad självtillit och positivitet inför att lyckas i 
kommande prestationer. Av detta bildas en positiv cirkel och genom att upprepa detta skapas 
en allmän positiv syn på sitt lärande. Motivationen, oavsett om den är intrinsikal eller 
extrinsikal, bidrar alltså till lärandets kvalitet.  

Föräldrar och motivation 

Det finns, enligt Thorén (2009), också extrinsikala faktorer som påverkar en elevs motivation 
till ett ämne. De extrinsikala faktorerna kan till exempelvis vara föräldrarnas inställning där 
deras tidigare erfarenheter påverkar sitt barn i matematiken. Även grupptryck från 
klasskompisar eller andra elever kan påverka. Hemmiljön har visat sig ha den största effekten 
på elevers resultat och all denna osäkerhet kring matematikämnet kan därför påverka ett barns 
motivation och inställning till ämnet. Hemmet kan vara en positiv miljö för elevers 
prestationer men det också kan vara något som påverkar eleverna negativt genom att inverka 
på ett sätt som hämmar elevernas motivation (Hattie 2009). Dessa extrinsikala faktorer som 
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till exempelvis föräldrar menar Thorén (2009) gör att läraren har svårt att influera och gör det 
svårare för dem att arbeta enligt sina visioner. 
 
Sells (2013) talar om tre olika typer av föräldraengagemang. Den första, auktoritativ, innebär 
att föräldern bidrar till en positiv attityd kring insatser och skolarbete men straffar barnet om 
inte tillräckligt bra betyg uppnås. Den andra, tolerant, beskriver föräldrar som låter sina barn 
ta eget ansvar men stöttar dem vid behov. Till sist redogörs det för den tredje formen av 
engagemang, den hembaserade, där föräldrar skapar förutsättningar för lärandet genom att 
minska tiden för att se på TV eller använda datorn och hela tiden har uppsikt över tiden barnet 
spenderar efter skolan. Thoréns (2009) studie visar också på olika former av engagemang. 
Hon beskriver att det finns två sorters engagemang, ett där föräldrarna kontrollerar sina barn 
och ser till att läxan blir färdig, likt den hembaserade, och ett där de stödjer sina barn vid 
behov, som i den toleranta. I de fall där föräldrarna är av typen som kontrollerar finns risken 
att barnen undviker att göra läxan. Får de däremot stöd vid behov så ökar både deras egna 
motivation och deras resultat i matematik. Den viktigaste aspekten när det kommer till att öka 
sitt barns prestation och motivation är att föräldrar visar sin ambition och de förväntningar de 
har på sitt barn. Detta ger fler positiva effekter, än diverse restriktioner eller ständig uppsyn 
över huruvida läxorna blivit gjorda. Hur föräldrarna väljer att delta i läxläsningen med sina 
barn är alltså en stark påverkansfaktor (Hattie 2009). 
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TEORI 

Vetenskaplig teori används för att hjälpa studien att kunna förstå respondenternas utsagor. 
Den gör det enklare att sätta in information i ett händelseförlopp eller sammanhang. En 
vetenskaplig teori ska vara tillämpbar och ska ge vägledning för konkreta handlingar. Den ska 
också hjälpa till att svara på frågor men samtidigt ställa nya som kan komma att inspirera till 
ytterligare reflektioner inom vidare forskning (Hwang & Nilsson 2011, ss. 35- 36).  
 
Vad som främjar eller hämmar människans potential är något som Ryan och Deci har 
studerat. De har undersökt vad som påverkar mänskligt beteende men också hur den sociala 
omgivningen bör se ut för att optimera individens utveckling, prestation och välbefinnande. 
Människan i sin mest fullständiga form beskrivs som nyfiken, livskraftig och motiverad. 
Människan vill bli inspirerad, sträva efter att lära sig och använda sina förmågor (Ryan & 
Deci 2000).  
 
SDT, self-determination theory, är en teori som belyser olika former av motivation och går ut 
på att ta reda på vad grunden till motivation är och vad som främjar den positiva utvecklingen. 
Forskarna har då kommit fram till att intrinsikal motivation vilar på tre grundläggande 
psykologiska behov: kompetens, samhörighet och autonomi. Kompetens handlar om att känna 
sig kunnig i de uppgifter som utförs och där känslan av effektivitet infinner sig. Med 
samhörighet menas att individen känner anknytning till föräldrar eller lärare. Det kan till 
exempel handla om en vilja att ta hand om andra eller att själv bli omhändertagen. Autonomi 
innebär att människan självständigt gör egna val och har rätten att bestämma saker själv 
(Ryan & Deci 2000). 
Nedan (Figur 1) presenteras ett kontinuum utifrån Ryan och Decis teori (2000). Det finns 
olika motivationstyper som utvecklas nedan. Dessa är placerade från vänster till höger 
beroende på grad av självbestämmande. Längst till vänster presenteras den lägsta graden av 
självbestämmande, amotivation, och längst till höger den högsta graden, intrinsikal 
motivation. 



 

- 7 - 
 

 

 
Figur 1. Ett kontinuum över motivationens olika former enligt STD (Översatt och modifierad utifrån Lundbeck 
& Renberg, 2005).  

Amotivation 

Amotivation som presenteras längst till vänster i kontinuumet beskriver den lägsta formen av 
självbestämmande. I denna form saknar människan helt motivation till en aktivitet eller ett 
ämne. Saknaden av motivation kan bero på att någon av de tre grundläggande psykologiska 
behoven inte är tillfredsställda. Individens agerande kan då visa sig i form av total inaktivitet, 
planlöshet eller agerande utan någon medveten intention (Ryan & Deci, 2000). Följande citat  
från elev 10B från studiens gneomförda intervjuer indikerar på amotivation. Elevens citat 
beskriver en planlöshet och att målandet verkar ske utan vidare intentioner.  
 

Samtalsledaren: Okej. Den här bilden som du har målat kan inte du visa och berätta lite om 
  vad du har gjort här? 

Elev 10B: Jag har liksom inte gjort så mycket jag har bara gjort olika saker. Jag har bara typ 
målat. 

 

Extrinsikal motivation 

I mitten av kontinuumet presenteras extrinsikal motivation där motivationen syftar till att 
uppnå ett annat mål. Aktiviteten genomförs för att undvika att bli straffad eller för att få en 
belöning. Individen kan känna sig pressad, tvingad eller skyldig att göra uppgiften vilket visar 
sig i en form av kontrollerad motivation. Trots att detta kan motivera eleven till att göra något 
är risken att välmående och prestationer inte blir lika bra som om det hade gjorts med 
intrinsikal motivation (Ryan & Deci 2000).  
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Extrinsikal motivation har fyra subkategorier; extrinsikal, introjicerad, identifierad och 
integrerad reglering. Dessa är rangordnade från motivation som är fullt påverkade av 
extrinsikala omständigheter till motivation som med tiden också skapat en intrinsikal 
motivation. Individen kan motiveras oavsett om självbestämmandet är av den högre eller lägre 
graden. Följande citat är ett exempel på extrinsikal reglering som kunde utläsas ur studiens 
intervjuer;  
 

Samtalsledare: Varför gör du dina läxor då? 
Elev 12B: Ehhm för att jag är tvingad till. 

Samtalsledare: Det är inget du bestämmer själv? 
Elev 12B: Ne. 

 
Ryan och Deci (2000) har kommit fram till att den integrerade regleringen som vanligtvis 
befinner sig under extrinsikal motivation även kan göras till intrinsikal motivation. När 
individen internaliserar den extrinsikala motivationen, genom att göra den till sin egen åsikt 
och en del av sig själv, så förstår individen värdet av uppgiften. Detta blir då till slut en form 
av intrinsikal motivation. Individen gör det till en början för att ämnet bidrar till att uppfylla 
ett mål. Med tiden blir ämnet roligt för att individen finner intresse och mening med det. Den 
kontrollerade motivationen har då gjorts till något meningsfullt och individen gör då 
aktiviteten eller uppgiften av intrinsikal motivation. Följande citat är exempel på integrerad 
reglering som sågs i studiens intervjuer; 

 

Samtalsledaren: Och när du gör läxorna i matte, varför gör du dom?  
Elev 2A: För att jag ska lära mig och jag gillar att lära mig nya saker. 

 

Intrinsikal motivation 

Intrinsikal motivation, som presenteras längst till höger i kontinuumet, är den form av 
motivation där individen själv har valt att göra något och är helt villig till att göra det. Denna 
känsla kan kännas igen när individen till exempelvis aktiverar sig med en hobby. 
Motivationen drivs av intresse, nöje och tillfredsställelse av aktivitetens värde. När de tre 
grundläggande psykologiska behoven är tillfredsställda finns förutsättningar för att människan 
ska kunna drivas av intrinsikal motivation. Det har visat sig att om motivationen är av 
intrinsikal form är ens prestationer, engagemang och välmående bättre än om motivationen är 
kontrollerad. Det blir också lättare för människan att utveckla förmågor som kreativitet och 
problemlösning om intrinsikal motivation infinner sig (Ryan & Deci, 2000).   
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METOD 

Intervju 

En intervju kan struktureras på olika sätt (Hwang & Nilsson 2011, s. 83). Den kan antingen 
vara strukturerad med fasta frågor och bestämda svarsalternativ, likt en muntlig enkät. Den 
kan också vara mindre strukturerad där deltagaren ges chans till att ge fylligare svar. 
Intervjufrågorna1 som till slut ställdes var strukturerade med motivering att eleverna är unga 
och kan ha svårt att tala fritt. För att säkerställa att få svar på syftet valdes därför denna 
intervjustruktur.  
 
Elevintrervjuerna genomfördes för att ta reda på vad eleverna hade för syn på 
föräldraengagemang och motivation inom matematik. Barn är oftast mer framåt och brukar 
inte linda in svar på samma sätt som vuxna (Epstein, Stevens, McKeever & Baruchel 2006). 
Det kan dessutom vara svårt med läsning och läsförståelse i de yngre åldrarna. Hade enkät 
som metod valts hade eleverna behövt läsa själva, vilket kunde ha varit problematiskt för 
vissa och därmed utgjort ett bortfall. En observation hade av naturliga skäl varit svårt då det är 
svårt att observera föräldraengagemang, eftersom den oftast sker på hemmaplan. Intervju föll 
sig naturligt som metod då det är enklast att föra ett samtal kring ämnet. Intervju är lämpligt 
som metod för att vinna förståelse för människors uppfattningar eller erfarenheter (Hwang & 
Nilsson 2011, s. 83). 

Intervjuguide 

Intervjufrågorna är teoretiskt grundade utifrån Ryan och Decis (2000) tre grundläggande 
psykologiska behov för att uppnå intrinsikal motivation; känsla av kompetens, social 
meningsfullhet och självbestämmande. Till exempelvis genom att fråga om eleven själv fick 
bestämma var och när denne skulle göra läxorna belystes tecken på om autonomi fanns. 
Frågan om eleven var bra på matematik ställdes för att se om känsla av kompetens fanns och 
frågor kring föräldrarna ställdes för att se om den sociala meningsfullheten fanns i relation till 
vuxna och den specifika uppgiften matematikläxa.  
 
Det fanns en risk att elever inte skulle ge utförliga svar eftersom studiens respondenter var av 
en lägre ålder. Av erfarenhet, från VFU och tidigare arbetsplatser, svarar ibland vissa barn 
med korta svar så som ja, nej eller vet inte. Det var en risk som fanns i åtanke och därför 
planerades andrafrågor för att säkerställa att få svar på syftet. Andrafrågor görs i syfte för att 
fylla ut den ursprungliga frågan om respondenten inte kan eller vet svaret. Därför gjordes 
andrafrågorna för att kunna utveckla dessa korta svar (Kvale & Brinkman, 2014, s. 180-182). 

PEI 

Denna studie har tagit inspiration av metoden PEI (photo elicitation interviews) inför 
intervjuerna. I denna metod låter forskaren eleverna ta kort som de sedan tar med sig till 
själva intervjun. Intervju som metod och specifikt intervjuer med barn har börjat bli allt mer 

                                                 
1 Se bilaga 5. 
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vanligt. De beskriver också att en intervju med ett barn ibland kan innebära en viss 
problematik. En intervju hänger på talet och kräver lingvistiska kunskaper och för yngre barn 
kan språket ibland ännu ha sina begränsningar. En intervju med ett barn och att förlita sig 
enbart på talet kan ha sin problematik. Användningen av bilder kan därför hjälpa studien att 
behandla denna typ av svårigheter (Epstein m. fl. 2006; Clark-IbáÑez 2004). Eleverna fick 
rita sina egna bilder istället för att ta kort med anledning att skolorna inte hade tillräckligt 
många surfplattor för att kunna låta eleverna låna hem dem. Dessutom ville vi inte förutsätta 
att alla familjer har tillgång till kameror, mobiler, tablets eller liknande då det kunde komma 
att bli ett etiskt dilemma. 

 
Det finns många positiva aspekter med att använda sig av inspiration från PEI. Bilderna 
eleverna ritat när de gjorde sin svenska respektive matematikläxa fungerade som stöd. 
Bilderna fungerade också som ett underlag för något att samtala kring så att det inte skulle 
kännas som ett förhör, (se Figur 2). Bilden bidrar förhoppningsvis till hjälp att minnas och 
forskaren kan på så sätt få bättre underlag för studien. För deltagare är bilden också bra då de 
får något att fokusera på och bli mindre nervösa (Clark-IbáÑez 2004). 

Figur 2. Ritad bild av deltagande elev 3B. 
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URVAL 

Urvalet bestod av fyra klasser i årskurs tre. Klasserna bestod av totalt 90 elever, alltså ett stort 
urval vilket gjorde studien mindre sårbar för bortfall. Eleverna valdes ut mot bakgrund av 
deras ålder, då de i årskurs tre har mer avancerade matematikläxor. Matematiken i 
förskoleklass, årskurs ett och två är ännu så pass grundläggande att svårighetsnivån sällan 
utgör något hinder för vårdnadshavaren att hjälpa till, i jämförelse med årskurs tre.  
 
De elever som deltog i intervjun hade tillsammans med sina föräldrar tackat ja och hade till 
intervjutillfället med sig både medgivandeblanketten och ritad bild. Utöver de fyra elever på 
skola ett och de tio elever på skola två som inte deltog för att de tackat nej till att delta fanns 
ytterligare bortfall. Under kolumnen deltog ej presenteras orsaker till bortfallen.  
 

 Skola 1 Skola 2 Total 

Totalt antal tillfrågade elever 42 st 48 st 90 st 

Deltog 16 st 23 st 39 st 

Deltog ej 26 st 25 st  51 st 

 Hade enbart med sig ritad bild 7 st 4 st 11 st 

 Hade enbart med sig medgivandeblankett 8 st 8 st 16 st 

 Hade varken med sig medgivandeblankett eller bild 7 st 3 st 10 st 

 Hade tackat nej 4 st 10 st 14 st 

Tabell 1. En översikt över de elever som tillfrågats.  
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GENOMFÖRANDE 

Först kontaktades skolornas rektorer för att få ett godkännande från dessa. Efteråt kontaktades 
lärarna med information och syfte med studien. Sedan utformades ett missivbrev2 och en 
medgivandeblankett3 som vårdnadshavare tillfrågades signera för godkännande. Därefter 
besöktes skolorna för att dela ut blanketterna och ge eleverna information om studien och dess 
syfte. Då gavs tillfälle att besöka eleverna och presentera oss i förhoppning om att de skulle 
känna sig tryggare inför intervjutillfället. Förutom blanketten som eleverna skulle ta med sig 
hem fick de även med sig ett papper där de ombads rita hur de gått till väga när de gjorde 
läxan. Denna bilduppgift delades ut av lärarna i samband med elevernas matematik- och 
svenskläxa. Läxa och bilduppgift delades ut den dag eleverna brukar få hem läxan. Därefter 
hade de en vecka på sig att göra läxan och komma tillbaka med den, för att sedan delta i 
intervjuerna.  

 
Läxorna som eleverna fick på vardera skola såg olika ut. På Skola 2 fanns det en rutin med 
individanpassade matematikläxor efter kunskapsnivå, som de i samråd med förälder och 
lärare gemensamt kommit fram till. Dessa läxor utfördes antingen genom ett program på 
datorn eller traditionellt genom papper och penna. Då eleverna på skola två hade olika läxor 
utifrån kunskapsnivå och genom olika medel valdes i samråd med klassföreståndarna att ge ut 
en likadan läxa4 till alla elever. I avseende att studiens resultat inte skulle påverkas av 
läxornas olika utformning. I svenskämnet fick eleverna uppgifter som skulle göras i samband 
med den bok de läser, alla elever hade själva valt sin bok. Uppgifterna kunde till exempelvis 
vara att leta fram nya begrepp och ord de tidigare inte kunde eller kände till, denna läxa 
förändrades inte då alla elever hade samma koncept.  
 
På Skola 1 hade alla samma läxa och därför utformades inte en ny till dessa elever. Läxorna 
på de olika skolorna var ungefär likartade men på Skola 2 var den lite mer styrd av läraren. 
Svenskläxan lästes hemma och eleverna hade böcker från samma serie men utifrån tre 
kunskapsnivåer. Beroende på kunskapsnivån anpassades boken med mer eller mindre text. I 
anslutning till läsläxan fick de diverse uppgifter, likt Skola 2, där eleverna letade svåra ord 
från boken som de sedan gick igenom i klassen. Matematikläxan innehöll traditionellt arbete 
med papper och penna, i form av stenciler.  
 
Intervjuerna genomfördes samma dag som läxan kom tillbaka till skolan för att öka chanserna 
att eleverna kom ihåg vad som hänt i anslutning till läxläsningen. Innan alla intervjuer 
genomfördes var två pilotintervjuer planerade. De gjordes i syfte att se om de frågor och den 
ordning på frågorna som var planerade fungerade samt för att se om studien fick svar på de 
frågor den menade att svara till. Hade inte frågorna fungerat så fanns tid avsatt för ändringar. 
Pilotintervjuerna upplevdes mer formella och mindre avslappnade när enbart en genomförde 
intervjun med eleven och därför började till huvudomgången att ställa varannan fråga. När 
båda höll i intervjun upplevdes det som att intervjun istället fick karaktären av ett samtal och 
                                                 
2 Se bilaga 1 för missivbrev.  
3 Se bilaga 2 för medgivandeblankett. 
4 Se bilaga 3 och 4 för den gemensamma läxa som gavs ut.  
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kändes därmed mer naturligt och avslappnat. Placeringen under intervjun var också något som 
fanns i åtanke. För att skapa ett tillitsfullt och avslappnat klimat undveks positioner där båda 
två satt rakt framför eleven. Frågorna fungerade, studien fick alltså de svar den sökte och 
intervjuprocessen fortsätte som planerat. Innan intervjuerna hade lärarna samlat ihop bilderna 
och medgivandeblanketter från vårdnadshavarna för att vi skulle veta vilka som kunde delta. 
Elevernas bilder låg framme på borden när de kom in och intervjun började med några 
inledande uppvärmningsfrågor för att de skulle känna sig trygga. Frågorna innehöll inställning 
till matematikämnet. Därefter fick eleverna betrakta sina bilder och de fick berätta om vad de 
kunde se. Från början var det planerat att studien skulle titta på om det fanns olikheter i 
läxläsningen utifrån de olika matematik och svensk ämnena. Till slut togs beslutet att inte 
jämföra dessa eftersom den inte gav något utifrån den teoretiska aspekterna som undersökts, 
utan istället fokusera på matematikämnet  
 
Intervjuerna skedde på respektive skola i ett separat grupprum som låg i anslutning till 
klassrummet, för att intervjun inte skulle bli störd under genomförandet. Eleverna 
intervjuades av oss båda för att säkerställa att få med all information som behövdes.  
 
Intervjuerna spelades även in för att undvika att missa något. Det var två elever som inte ville 
bli inspelade och då antecknades det istället vad de sa. I dessa situationer var det möjligtvis 
till vår fördel att vara två samtalsledare eftersom en av oss kunde skriva medan den andre 
koncentrerade sig på att ställa intervjufrågorna.  
 
För att ge en bild av det empiriska materialets omfång redovisas här nedan den tid som 
spenderats för att genomföra och transkribera intervjuerna.  
 

 Totalt 39 elevintervjuer á fyra arbetsdagar 
o 16 elevintervjuer på skola 1 
o 23 elevintervjuer på skola 2 

 Elevintervjuerna var ca 4-8 minuter långa 
 Totalt inspelad tid: 3 tim och 31 min 

o Skola 1: 1 tim och 32 min 
o Skola 2: 1 tim och 59 min  

 Totalt 78 sidor transkriberad text á åtta arbetsdagar 
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ANALYSARBETET 

Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet innebär att forskaren utför undersökningen på ett regelrätt sätt (Thurén 2008, ss. 
26-34). Forskaren ska alltså i sin studie varit så grundlig i sitt utförande så att en annan 
forskare skulle kunna göra studien på nytt och komma fram till samma resultat (Justensen & 
Mik-Meyer 2011, s. 33). I en studie kan reliabilitet också innebära att studien omfattar ett 
tillräckligt stort urval så att inte tillfälligheter påverkar resultatet och att kodare arbetar efter 
samma principer. Studiens stora urval på 90 elever garanterar dock inte reliabiliteten för 
denna studie, eftersom deltagarna inte utgör ett representativt urval och möjligheterna till 
generaliseringar därför begränsades. Däremot ger det stora utvalet bredd och ett rikare 
material tack vare fler utsagor. Färgkodningen har också genomförts på varsitt håll för att inte 
påverkas av varandra och därmed kunna stärka reliabiliteten. Innan kodningen började 
bestämdes vilka färger som skulle representera vad samt exempel på hur en viss kod kan se ut 
i intervjun. Efter att färgkodningen genomförts diskuterades och motiverades det utifrån de 
olika kodningarna. Många gånger hade det kodats och reflekterats på samma sätt vilket har 
stärkt reliabiliteten.  

 
Även om hög reliabilitet råder betyder det inte nödvändigtvis att det för den sakens skull 
måste vara hög validitet (Justensen & Mik-Meyer 2011, s. 33-34). Validiteten utgör en garanti 
för att undersökningen håller de ramar studien syftar till att undersöka. Validitet innebär också 
att forskaren har kontroll över informationen som erhålls. Validitet är att ständigt ha kontroll 
över forskningsresultatets trovärdighet och rimlighet. Forskaren ska kunna se resultatet ur 
olika vinklar för att säkerställa att det är i linje med forskningsfrågorna och syftet med 
studien. I en analys handlar det då om huruvida logiken är valid och tolkningen hållbar. 
Validiteten i denna studien stärks genom att intervjufrågorna grundar sig mot teorins tre 
grundläggande psykologiska behov. Pilotintervjuerna gjordes för att säkerställa att studien får 
de svar den syftar till att undersöka (Kvale & Brinkman 2014, s. 297-298).  

Etiska frågor 

Vetenskapsrådet har utformat forskningsetiska principer där de fyra huvudkraven återfinns 
nedan (Vetenskapsrådet 2011). Dessa principer har varit utgångspunkt när vi planerat vår 
studie för att försäkra oss om att ingen deltagare upplever otrygghet när studien genomförs. 
Nedan kommer varje krav att beskrivas och sedan kommenteras utifrån hur de använts i denna 
studie.  
 
Informationskravet  
Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 
 
De deltaganden har informeras om deras uppgift och villkor i studien. De har till exempelvis 
informeras om att de har rätt att själva bestämma över sitt deltagande och när som helst ha 
rätten att avbryta om de inte längre vill delta. I början av studiens process besöktes klasserna 
för att formellt presentera oss men också för att berätta om den studie de eventuellt skulle 
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komma att delta i. Vid detta tillfälle berättades det att deltagandet var frivilligt och att de när 
som helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande, i enighet med kravet.  
 
Samtyckeskravet 
Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 
 
Detta krav säkerställdes när medgivandeblanketterna delades ut på skolorna för att sedan 
skickas hem med eleverna. Eleverna fick alltså tillsammans med sina vårdnadshavare 
godkänna ifall de ville delta i studien, då eleverna är under 15 år är detta ett krav.  
 
Konfidentialitetskravet 
Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

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

ta del av dem. 
 

Inga elever som deltagit i studien ska kunna spåras utan är under total anonymitet. Det ska 
alltså inte finnas några spår av de deltagandes personuppgifter så som namn, personnummer, 
bostadsort eller skolans namn till exempelvis.  
 
Nyttjandekravet 
Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål. 
 
Det empiriska material som insamlats för denna studie får inte användas i icke-vetenskapliga 
eller kommersiella syften. I enighet med detta används intervjumaterial endast till denna 
studie. 

Tillvägagångssätt 

Intervjuerna har analyserat i två steg. Först genom en färgkodning och sedan gjordes en 
kvantifiering av utsagorna. Färgkodningen fungerade som en form av analys där 
kodningsschemat skapades med utgångspunkt i teorin. Innan färgkodningen inleddes 
bestämdes det vilka färger som skulle representera respektive psykologiskt grundläggande 
behov för att båda skulle utgå från samma synsätt och grund. Färgkodningen syftade till att se 
i vilken mån elevernas olika psykologiska behov (autonom, kompetens eller social 
meningsfullhet) var uppfyllda i relation till matematikläxan.  
 
Interbedömarreliabilitet är samstämmighet mellan bedömningar av samma företeelse från två 
eller flera personer. Själva färgkodningen gjordes på varsitt håll för att i efterhand kunna 
kontrollera interbedömarreliabiliteten och inte bli påverkade av varandras åsikter. Därefter 
jämfördes färgkodningarna för att se på graden av överensstämmelse. I de få fall där de 
färgkodats olika diskuterades det sedan fram till en gemensam kategorisering. Efter att 
färgkodningen genomförts och båda var eniga om färgkodningens resultat skrevs de 
färgkodade transkriberingarna ut. Utskrifterna användes sedan för att göra en kvantifiering 
och på så sätt få en tydlig överblick över färgkodningens resultat. Nedan, i Tabell 3 och 
Tabell 4, presenteras de kategorier som användes vid kodningen.  
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Känsla av kompetens – upplevelsen av att själv klara av att göra läxan Gul 

Autonomi (självbestämmande) – upplevelsen av att själv bestämma när och hur läxan ska 
göras 

Röd 

Social meningsfullhet -  upplevelsen av närhet, anknytning och engagemang till föräldrar Blå 
Tabell 3. Denna tabell visar de tre grundläggande psykologiska behoven och vilken färg som användes vid 
färgkodningen. 
 
Skulle flera av de olika psykologiska behoven uppstå i samma utsaga gjordes färgkodning 
utifrån följande färger; 
 

Känsla av kompetens/Autonomi Orange 

Autonomi/Social meningsfullhet Lila 

Social meningsfullhet/Känsla av kompetens Grön 

Autonomi/Social meningsfullhet/Känsla av kompetens Brun 
Tabell 4. Denna tabell visar de tre grundläggande psykologiska behoven i olika kombinationer och vilken färg 
som användes vid färgkodningen under de tillfällen de nämndes i samma mening. 
 
När kategoriseringarna slutförts så analyserades också följande aspekter:  
 

 Om eleven ansåg sig själv vara bra på matematik (för att kunna se upplevd 
kompetens). 

 Anledningen till varför de gjorde sina läxor (för att kunna se grad av upplevs 
autonomi). 

 Hur många elever som har de tre grundläggande psykologiska behoven. 
 Vad elevernas föräldrar arbetar med, eftersom vi ville se om föräldrars val av yrke 

hade en möjlig bidragande faktor.  
 Om eleven bestämde själv när läxorna skulle göras (för att kunna se grad av upplevd 

autonomi). 
 Vilka elever som verkade göra sina läxor av intrinsikal motivation.  
 Vilka elever som verkade göra sina läxor av extrinsikal motivation. 

  



 

- 17 - 
 

ANALYS OCH RESULTAT 

Föräldraengagemang 

Utifrån de intervjuer studien gjort går det att urskilja att de flesta eleverna upplever att 
föräldrar är till hjälp vid läxläsning. Dock var det närmare en tredjedel av eleverna som visade 
upplevde det motsatta. I det första citatet går det att utläsa att eleven i fråga inte upplever att 
föräldraengagemanget bidrar till hjälp vid läxläsningen:     
     

Samtalsledaren: Är det lättare eller svårare att förstå då? 
Elev 13 B: Mamma brukar mest tjata på att jag ska göra på ett annat sätt än vad X har sagt. 

För hon är ju också svensklärare, så hon mamma kanske gör på något annat sätt med sina 
elever. 

Samtalsledaren: Så då vill hon att du ska göra på det sättet? 
Elev 13 B: Mm. 

Samtalsledaren: Är det lättare eller svårare att förstå då? 
Elev 13 B: Jag blir mest arg. 

                 
Det går också att finna tecken bland utsagorna på att föräldrar saknar vissa verktyg samt 
metaspråk som kan röra till det för sina barn (Jay, Rose & Simmons 2017; De Abreu & Cline 
(2005). 
                     

Samtalsledaren: … om vi tar matteläxan, förklarar hon på samma sätt som dina lärare? 
Elev 20 B: Njae. Dom brukar inte säga multiplikation utan dom säger gånger och så. 

Samtalsledaren: Aha dom använder inte begrepp? 
Elev 20 B: Nej dom använder andra ord. 

 
Medan andra elever upplever att hjälpen vid läxläsningen inte skiljer sig mycket från lärarens 
undervisning.                         
 

Samtalsledaren: Mm okej och när mamma, pappa eller X hjälper dig med läxan brukar de 
förklara på samma sätt som dina lärare gör?     

Elev 13 A: Ja, ungefär. 
Samtalsledaren: Det är aldrig så att du blir förvirrad när de försöker förklara?  

Elev 13 A: Nej, tror inte det.  
 
De elever som ansåg sig själva ha kompetens i matematikämnet visade sig inte ha större 
svårigheter med föräldrarnas olika förklaringar och metoder, även om de inte förklarade på 
samma sätt som lärarna eller inte utgick från samma metod som i skolan. Eleverna som 
däremot ansåg sig själva som mindre kompetenta i matematik tenderar till att ha större 
svårigheter för föräldrarnas olika metoder och förklaringar. Ju mindre upplevd kompetens 
inom ämnet desto mindre bidrog föräldrarnas förklaringar till hjälp. Eleverna upplever 
föräldraengagemanget olika och tidigare forskning visar på att vuxna har en avgörande roll i 
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vilken grad de hjälper sitt barn och de kan därför också påverka vilken slags motivation 
eleverna har (Pehkonen 2001).  

Amotivation 

Endast en elev av de 39 som intervjuades uttryckte sig inte finna motivation för läxor. 
Resterande elever upplever sig drivas av andra motiv och beskriver inte i sina utsagor tecken 
på amotivation. Nedan visas ett exempel från elev 10B som deltog i studien vars utsaga 
indikerar på amotivation. Eleven beskriver hur föräldrarna gör läxorna åt honom vilket visar 
på inaktivitet, ett kännetecken för amotivation. Detta illustreras också i Figur 3 nedan där 
eleven ritat hur han sitter med sina föräldrar.   
 

Elev 10B: Jag är inte riktigt såhär, matte, ah jag tycker det är lite tråkigt. Man bara sätter i 
siffror. Det är så himla långtråkigt. 

Samtalsledaren: Varför gör du läxorna då? 
Elev 10B: Läxorna? Eh det är väl för att jag ska komma upp i ny nivå, för att inte jag ska vara 

kvar här. 
 

Elev 10B: Ibland är det mamma. Förra gången var det väldigt stressigt, vi hade typ fem 
kapitel. Då läste mamma typ allting. 

Samtalsledaren: Läste mamma det för dig? 
Elev 10B: Typ allting för nästa dag då skulle vi lämna in det. Då går det lite snabbare. 

 
Forskning beskriver hur föräldrars uppfattning kring matematikämnet påverkar elevers 
förmåga att lära sig matematik (Pehkonen 2001; Silinskas & Kikas 2012). Får eleven en 
negativ uppfattning tenderar eleven att bli passiv till ämnet och memorerar istället för att lära 
sig och skapa sig en förståelse. När föräldraengagemanget blir kontrollerat finns risken att 
eleven undviker att göra läxan, vilket citatet ovan visar på. Citatet tyder också på att eleven 
inte fått  alla de tre grundläggande psykologiska behoven tillfredsställda. Det visar sig när 
eleven beskriver att han inte upplever kompetens för att kunna göra läxorna och väljer 
möjligtvis därför att inte utföra dem.  
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Figur 3. Bild ritad av elev 10 B.  

Extrincikal motivation 

Extrincikal reglering/Introjicerad reglering 

En utsaga som återkommer hos flera respondenter beskriver liknande utsagor till varför de gör 
läxorna som i citatet av elev 12A nedan. Elev 12A beskriver läxläsningen som någonting som 
måste göras men också för att han ska kunna specifika saker när han blir äldre. I utsagan 
beskrev eleven det som att dessa kunskaper kunde innebära bra betyg och ett jobb i framtiden. 
Detta tyder på en extrinsikal samt en introjicerad reglering.  
 

Elev 12 A: För att jag måste och för att jag ska kunna vissa saker när jag blir äldre. 
 
Det är relativt vanligt med utsagor där eleven upplever sig motiveras av extrinsikal styrning 
som till exempelvis föräldrar, borden och måsten eller liknande. Enligt Ryan och Deci (2000) 
är det troligt att eleven väljer att göra läxan på grund av dessa extrinsikal influenser och att de 
kan känna stolthet över att de tagit sig an uppgiften och slutfört den. Om eleverna däremot 
inte gör läxan är det troligt att de istället får skuldkänslor och ångest. 
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Introjicerad reglering/Identifierad reglering 

Nedan visas citat från två olika elever. De visar tecken på introjicerad och identifierad 
reglering. De två översta citaten visar på att eleverna gör läxan för att de borde eller måste 
göra den men också för att de vill. När aktiviteten utförs ges en känsla av intrinsikal belöning 
men det är också viktigt för individen och genomförs möjligen därför av egen vilja.  
 

Elev 5B: Varför? För att man måste. För att det är kul och jag gillar matte och sånt. 
 

Elev 9A: För att jag ska få bra betyg i skolan. 
 
 

Samtalsledaren: Hjälper mamma och pappa någonsin till fast än du inte behöver hjälp? 
Elev 5B: Ja 

Samtalsledaren: Vad säger du då då? 
Elev 5B: Att jag kan göra det själv 

Samtalsledaren: Men hon vill vara med ändå? 
Elev 5B: Ja 

 
En majoritet av elevernas motivation drivs av dessa typer av faktorer, alltså att de motiveras 
av egen fri vilja samtidigt som de upplever ett måste. Andra uttryck som ofta förekommer i 
utsagorna är ”för min skull”, ”jag måste men det är lite kul” och ”jag gillar att lära mig”. 
Vidare i utsagorna går det att utläsa att föräldrarna ofta är delaktiga vid läxläsning. Eleverna 
får inte helt själva bestämma när läxorna genomförs och därmed är behovet av autonomi inte 
helt tillfredsställt. Av den anledningen är det möjligt att eleverna inte motiveras av en 
intrinsikal motivation. Elev 5B beskriver detta scenario i det sista citatet där mamman hjälper 
till med läxorna fastän eleven inte behöver hjälp. Eleven beskriver att han säger åt sin mamma 
att läxan kan göras själv men att hon ändå vill hålla koll på vad han gör. I fall så som detta där 
föräldern agerar kontrollerande finns risken att eleven senare börjar undvika att göra läxan, 
vilket kan vara en bidragande faktor till att autonomin till viss del saknas och eleven inte 
uppnår intrinsikal motivation (Silinskas & Kikas 2012).  

Identifierad reglering/Integrerad reglering 

Få elever beskriver att de motiveras av egen vilja eller att de drivs av läxorna för att det är 
viktigt för dem såtillvida att de till exempelvis värderar läxmomentet högt. De nedanstående 
citaten från elev 11A och 18B visar på hur detta kan te sig för det fåtal repsondenter som 
motiveras av identifierad och integrerad reglering. Den ena eleven, 11A, gör läxorna av egen 
vilja och dessutom på grund av sin funktionsnedsättning, dyslexi. Det är alltså viktigt för 
eleven att läxorna genomförs för att kunskapsinhämtningen ska ge positiva effekter på den 
egna kunskapsutvecklingen vilket gör att eleven beskriver en form av intrinsikal motivation 
(Hedin & Svensson, 1997, s. 42). Anledningen till att eleven inte utför sin matematikläxa av 
intrinsikal motivation kan bero på kompetensen där elevens funktionsnedsättning kan vara en 
bidragande faktor då dyslexi begränsar en elevs läs- och skrivutveckling (SPSM 2017). Elev 
18B gör läxan för att han vill lära sig men beskriver utöver detta inget i sin utsaga som visar 
på några större problem med kompetens eller social meningsfullhet. Däremot beskriver eleven 



 

- 21 - 
 

att föräldrarna bestämmer att läxorna ska göras vilket begränsar elevens autonomi. Saknaden 
av autonomi kan vara en möjlig orsak till varför eleven inte heller drivs av intrinsikal 
motivation.   
 

Elev 11A: För att jag ska träna, för jag har dyslexi.  
Elev 18B: För att jag vill lära mig nånting. 

 
Aktiviteten är viktig för eleven och läxorna utförs för egen skull. Däremot gör eleven också 
läxan för att sedan få göra annat, alltså en form av belöning. Eleven beskriver också att 
läxorna utförs för att överraska sin mamma vilket indikerar på att han tillfredsställer ett 
extrinsikalt krav som är ett tecken på extrinsikal reglering. Däremot visar eleven även på en 
form av introjicerad reglering eftersom att göra mamma glad kan innebära en intrinsikal 
belöning för honom. Samtidigt visar citatet på tendenser av intrinsikal motivation när eleven 
svarar att han tycker om att göra läxan. Citaten från elev 1A belyser alltså olika aspekter från 
flera subkategorier och det är problematiskt att se när introjicerad reglering utvecklas till 
integrerad reglering och möjligtvis även intrinsikal motivation. Eleven har, enligt intervjun, 
alla tre grundläggande psykologiska behov tillfredsställda. Eleven visar på kompetens och 
autonomi eftersom läxorna görs av egen vilja samt på egen hand, vilket visas i Figur 4 nedan. 
Den sociala meningsfullheten visar sig också i form av att eleven känner samhörighet med sin 
mamma och får hjälp av henne vid behov. Social meningsfullhet kan också yttra sig i 
anknytning där eleven gör någonting för någon den bryr sig om. I detta fall gör eleven läxorna 
på natten för att överraska och tillfredsställa sin mamma. Eleven drivs möjligtvis av 
intrinsikal motivation men verkar ha sitt ursprung i extrinsikal motivation på grund av olika 
former av belöning och tillfredsställande av extrinsikala krav som visar sig i utsagorna. 
Oavsett vilken motivationsform eleven har så har han hittat en motivation som gynnar 
inlärningen.  
 

Elev 1A: För att jag tycker om dom, för min skull, för att göra något och för att kunna göra 
något på direkten för att sedan få göra andra saker. 

 
Samtalsledaren: Brukar någon hjälpa dig med läxorna? 

Elev 1A: Nej jag gör dom själv. Eller ibland brukar dom hjälpa mig fast inte ibland. Ibland 
brukar jag göra dom på morgonen på lördagen när jag vaknar kl 6. 

 
Elev 1A: Eh, ibland när jag inte hinner göra läxorna på direkten så brukar jag göra dom på 

natten. 
Samtalsledaren: På natten? 

Elev 1A: Aa för ibland kan inte jag sova så bra så då brukar jag göra dom och överraska 
mamma nästa dag. 
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Figur 4. Bild ritad av elev 1A.  

Intrinsikal motivation 

I utsagorna finns det inget som indikerar på att eleverna gör matematikläxan för att de drivs 
av glädjen i aktiviteten helt utan någon koppling till extrinsikal påverkan. Det fanns elever 
som i allmänhet ansåg att matematik var roligt men när det kom till att göra läxan motiverades 
de för att de blivit tillsagda eller för att få göra andra aktiviteter vilket skulle kunna innebära 
belöning eller straff. I den färgkodning som gjordes var det däremot många elever som visade 
sig ha alla de tre psykologiska grundläggande behoven tillfredsställda. Ändå var det ingen 
som visade sig motiveras fullt av intrinsikal motivation. Det fanns som sagt utsagor där elever 
beskriver att de tycker att matematik är roligt och att läxor utförs av intresse men som sedan 
fortsatte att beskriva anledningar som gick under andra subkategorier. Av den anledningen går 
det därför inte att säkerställa att eleverna gör matematikläxan av intrinsikal motivation. 
Däremot är det troligt att flera av eleverna enbart skulle kunna drivas av en intrinsikal 
motivation men det är inget som denna studie kan säkerställa.   

Sammanfattning av resultat 

Majoriteten elever drivs av extrinsikal motivation där motivationen drivs av olika faktorer 
som extrinsikal styrning, måsten men också egen vilja. De flesta som drivs av extrinsikal 
motivation drivs av den vänstra delen av kontinuumet, extrinsikal och introjicerad reglering. 
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Det är enbart en elev som visar tendenser på att inte ha någon motivation för läxläsning. 
Eleven beskriver i utsagorna en inaktivitet vilket tyder på amotivation. Resultatet visar inte 
heller på elever som fullständigt drivs av intrinsikal motivation för läxläsning. Däremot finns 
det elever som visar tecken på intrinsikal motivation där de extrinsikala förväntningarna har 
internaliserats till egen vilja, men där den extrinsikala motivationen är styrande.  
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SLUTSATS OCH DISKUSSION 

Under detta avsnitt kommer studiens resultat och metod att belysas samt diskuteras utifrån 
risker och eventuella inslag till vidare forskning. Det kursiva nedan behandlar huruvida syftet 
står i relation till resultatet. 
 
I vilken mån upplever elever att deras föräldrar är till hjälp vid hemläxor i matematik? 
 

1. De flesta eleverna upplevde att deras föräldrar var till hjälp vid läxläsning i matematik. 
Dock var det ändå en del elever som upplevde att deras föräldrar inte bidrog till större 
hjälp då de förklarade på ett annat sätt än läraren, inte hade verktygen för att kunna 
förklara eller helt enkelt inte var närvarande vid läxläsningen.  

 
Vad kännetecknar föräldraengagemang som bidrar till motivation hos eleven för att göra 

matematikläxan?  
 

2. De flesta elever beskriver i sina utsagor att motivation från både kontrollerande eller 
stödjande föräldraengagemang bidrar till motivation där det kontrollerande 
engagemanget var det som visade sig tydligast i resultatet.  

 
Hur ser föräldrarnas roll ut när eleven genomför sin matematikläxa? 
 

3. Förälderns roll ter sig på olika sätt. Majoriteten utsagor visade tendenser på ett 
kontrollerande engagemang, den hembaserade formen av föräldraengagemang, från 
föräldern där de satt med sitt barn när läxan genomfördes även om de inte behövde 
hjälp. Det var även förekommande att utsagor visade på att föräldern var närvarande 
för sitt barn vid behov, vilket beskriver den toleranta typen av föräldraengagemang. 
Den tredje typen av föräldraengagemang, auktoritativ, är mindre framträdande bland 
utsagorna (Sells 2013).   

Resultatdiskussion  

Sambandet mellan motivation och föräldraengagemang är ett ämne som få studier har belyst 
vilket också Silinskas & Kikas (2017) beskriver i sin studie. Med det i åtanke har det varit 
svårt att hitta forskning som pekar på det vår studie har lyft. Därför är diskussionens 
resonemang grundade i fåtalet studier som belyser detta vilket Ryan och Deci, Sells samt Jay, 
Rose och Simmons gör.  

Social meningsfullhet och kompetens 

Resultatet visar att drygt hälften av eleverna upplever att deras föräldrar var till hjälp vid 
läxläsningen och resterande elever upplevde inte hjälpen som bidragande vid läxläsningen. De 
elever som upplevde sig mindre kompetenta och kände svårigheter med matematik och 
presenteras för till exempelvis obekanta begrepp och metoder kan känna problematik kring 
detta. Problematiken går att utläsa i utsagorna där föräldrarna sägs röra till det. I utsagorna 
beskriver elever att deras föräldrar föredrar att arbeta med sina egna metoder än de eleverna 
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använder i skolan. Det kunde i vissa fall bidra till irritation hos eleven. Det är något Sells 
(2013) beskriver i sin studie där föräldrar berättar att de har svårt för de nya 
matematikmetoderna och antyder därmed att de inte är lika intresserade av ämnet längre. Han 
tar också upp att föräldrarna upplever att de på grund av det inte kan hjälpa sina barn. Andra 
utsagor visar att föräldrar saknar verktyg och att de använder vardagliga begrepp som till 
exempelvis gånger istället för multiplikation. De som redan upplevde sig mindre kompetenta 
inom matematik och där föräldrar engagerade sig i läxorna upplevde ändå inte att 
föräldraengagemanget bidrog till hjälp. En studie  som tidigare belyst denna aspekt visade att 
om elever redan har bristande kompetens inom matematikämnet tenderar föräldrar till att vara 
allt för engagerade i sina barns matematikläxor, detta visar sig i form av att föräldrarna 
övervakar sina barn istället för att vara till stöd för dem (Jay, Rose & Simmons 2017). Den 
sociala meningsfullheten kan visa sig i att föräldrar upplever att det är deras skyldighet att 
hjälpa och se till att läxor blir gjorda på grund av att deras barn redan har svårigheter och 
därför blir läxan ännu viktigare. Vi har däremot inte tittat på de föräldrar som faktiskt bidrar 
till hjälp och hur de får läxläsningen till att inte bli förvirrande. De elever som däremot 
upplever sig själva ha lätt för att lära sig matematik visar inget i sina utsagor som tyder på att 
de upplever svårigheter med att få höra olika varianter. De visar istället tecken på att de 
utmanas av det.  

Autonomi 

Ur resultatet sett är det ingen av de 39 eleverna som vi kan säkerställa motiveras av intrinsikal 
motivation. Av de som intervjuats var det däremot många elever som visade tecken på 
extrinsikal motivation fastän vi i utsagorna sett indikationer på att de haft alla tre 
grundläggande psykologiska behoven tillfredsställda, alltså de faktorer som behövs för 
intrinsikal motivation (Ryan & Deci 2000). Detta leder oss in på funderingar kring varför 
majoriteten av eleverna drivs av den extrinsikala motivationen. Enligt Ryan (1995) drivs 
människan naturligt sett inte av intrinsikal motivation, det är enligt honom mer troligt att 
individen drivs av extrinsikal motivation när det gäller att följa till exempelvis sociala koder 
och regler eller genomföra arbete snarare än att leka. Åldern är en möjlig faktor till detta 
resultat då eleverna ännu inte är mogna nog att ta eget ansvar till att göra sina läxor själva. 
Ytterligare en möjlig anledning till att merparten elever drivs av extrinsikal motivation är 
möjligtvis på grund av läxan i sig. Läxan är en relativt styrande uppgift. Oftast är uppgiften 
klar, till exempel genom färdiga stenciler eller häften som eleven ska fylla i, i syfte att 
repetera en tidigare inlärd kunskap för att denna ska befästas. Läxor har oftast inte fria ramar 
där eleven ges möjlighet att upptäcka eller pröva spontana tankar och idéer, vilket är 
egenskaper som hade kunnat öka den intrinsikala motivationen. Däremot är det inget som vi 
ur teorin sett kan säkerställa i denna studie då forskarna själva inte har kommit fram till 
specifika faktorer som bidrar till de tre grundläggande psykologiska behoven som behövs för 
intrinsikal motivation (Ryan & Deci 2000).   

Metoddiskussion 

Vår studies intervjuguide blev inte så djupgående, vilket vi nu i efterhand kan konstatera. För 
att kunna säkerställa vilken motivation eleverna drivs av hade vi behövt ställa ytterligare 
frågor som till exempelvis rörde deras framtid och identitet. Frågor kring vad eleven anser är 
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meningen med läxor hade kunnat visa på om eleverna gjorde läxorna för att det är en del av 
deras identitet, om det är viktigt för eleven eller om det enbart genomförs för att föräldrarna 
säger så. Studien hade då tydligare visa på om eleven motiverades mer av integrerad reglering 
och möjligtvis även motiverats vidare av en intrinsikal motivation. De frågor som 
intervjuguiden i denna studie ställde kan inte med säkerhet visa på om eleven i fråga 
motiveras av till exempel integrerad reglering eller identifierad reglering, vilket vi kan se av 
elev 1A i Analys och Resultat-avsnittet där det var av viss problematik att belysa vilken form 
av motivation eleven hade vid läxläsningen. Hade vi ställt ytterligare frågor finns det en 
möjlighet att det varit lättare att säkerställa vilken form av motivation eleven visade på. 
Resultatet har därför blivit mindre exakt.   
 
Studien har genomfört en kvalitativ metod, intervju. Med denna metod finns det risker. Den 
påverkas lätt av förväntningar, formuleringar och förutfattade meningar som parter kan ha av 
varandra. Det kan också vara svårt med en deltagares åsikter, dessa kan variera från dag till 
dag. Minnet kan också innefatta en sådan problematik då minnet är inte alltid att lita på 
(Hwang & Nilsson 2011, s. 83). Det var troligen till vår fördel att eleverna hade en relation till 
oss sedan tidigare, på grund av VFU-perioder, vilket kunde gynna intervjutillfällena.  
 
Denna studie har tagit inspiration från PEI, som tidigare nämnt under avsnittet Metod. 
Metoden har många fördelar men det har visat sig att barn i hög grad utvecklar sitt 
bildskapande genom att titta och inspireras av andra (Lind & Åsén 1999, s. 13). Det kan alltså 
finnas en risk med att låta eleverna rita sina uppgifter hemma där det inte går att se hur den 
ritade bilden genomförts. En vårdnadshavare, syskon eller dylikt kan ha involverats i 
uppgiften och eleven kan ha blivit påverkad av föräldrarnas syn på hur läxläsningen gick till. 
Vi försökte därför att säkerställa med frågor som varför gör du läxan, vem hjälper dig med 
läxan eller hjälper dina föräldrar alltid till med läxan. Däremot kan det vara så att föräldrarna 
var med senaste gången läxan gjordes och det är det som ligger kvar i minnet och det som 
eleverna sedan relaterar till. Däremot har bilderna inte analyserats och varit en stor del av 
studien utan snarare ett stöd för eleven och därför inte utgjort en större risk.  
 
Valet av att använda en ritad bild i anslutnig till läxan kunde också utgöra en risk då denna 
bild eventuellt kunde glömmas hemma av eleven. Det kunde bli problematisk då bilden utgör 
ett underlag för vidare samtal under intervjun. Vi hade ett stort antal elever i urvalet, totalt 90 
stycken tillfrågade deltagare. Trots bortfallet av elever som glömde sina ritade bilder 
påverkade inte detta studien i större grad än om vi till exempelvis hade haft 20 tillfrågade 
elever och endast 5 deltog. Vi gjorde ett medvetet val att fråga den mängden elever då vi såg 
en risk med att bortfallet kunde bli stort, då av erfarenhet sett så finns det en risk till glömda 
eller uteblivna läxor. Tack vare detta i åtanke har studien delgetts ett rikt material. Däremot 
finns det en risk med att eleverna i bortfallet hade andra åsikter kring matematik vilket kunde 
utgjort ett annat resultat.  
  
Det fanns också en risk med den läxa som eleverna skulle genomföra i samband med 
intervjun eftersom den antingen kunde vara för lätt eller för svår. Detta kunde bidra till att 
vårdnadshavaren deltog mer eller mindre i läxhjälpen än vad de vanligtvis brukar göra. Det 
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fanns också en risk med att föräldrarna lett bild-uppgiften och att de engagerat sig till så stor 
del att eleverna egentligen inte själva står för vad som ritats. 
 

Teoridiskussion 

Det finns även brister i teorin SDT. Forskare anser att ett kontinuum inte är rätt 
redovisningsform av de olika kategorierna eftersom de beskrivs som att de skiljer sig i sin 
grad av självbestämmande (Chemolli och Gagné 2014;Vallerand 2007). Det finns således 
ingen koppling mellan kategorierna och därmed är det svårt att påvisa en flytande rörlighet 
mellan dem. Istället hoppar individen mellan de olika kategorierna beroende på uppgift eller 
tankesätt. Genomförandet av en uppgift kan alltså en dag vara gjord av intrinsikal motivation 
men en annan dag gjord av extrinsikal motivation på grund press eller extrinsikal styrning. De 
anser därför att teorin behöver vara mer precis i kategoriseringarna för att den ska bli enklare 
att applicera i en studie. Chemolli och Gagné och Vallerands åsikter är något vi ställer oss 
bakom, det har varit av viss problematik att placera de olika motivationsformerna utifrån ett 
kontinuum. Kontinuumet är uppdelat i olika kategorier och därför har det varit problematiskt. 
Vi har instinktivt velat placera elevernas motivationer under en specifik kategori när 
motivationen snarare är något som är obestämt och inte konstant.   
 
Ryan och Decis teori är framtagen för kvantitativa studier vilket utgjorde viss problematik då 
vår studie är kvalitativ form. Vi har därför behövt vara vaksamma över formuleringar som 
tyder på att individen är av intrinsikal moivation när den snarare verkar motiveras av faktorer 
som kan tyda på intrinsikal motivation. Dessutom har det varit svårt att beskriva en elevs 
motivation utifrån ett generellt perspektiv. Vallerand (2007) beskriver människan som 
komplex i sin motivation vilket kan förklara problematiken vi stött på. Han har dessutom 
kommit fram till att motivationen bäst beskrivs utifrån en hierarki vilket vår studie inte arbetat 
utifrån på grund av att vi inte har tolkat det så. Det är därför möjligt att resultatet tagit en 
annan form om vi arbetat utifrån det Vallerand belyser. Det är också möjligt att om studien 
valt en kvantitativ metod som till exempel en enkät som ger raka svar hade det varit enklare 
att tyda vilken typ av motivation eleverna drivs av. Från intervjuerna får vi utsagor som vi 
behövt tyda för att kunna få en indikation på vilken motivation som driver eleverna.  
 

Vidare forskning 

Vi har i resultatdiskussionen belyst kort att vi anser att en ytterligare studie hade varit av 
intresse och relevans för att se huruvida motivationen kan vara kopplad till ålder och mognad. 
Det hade därför varit av intresse att se hur motivationen förändrats om studien genomförts 
igen ett år senare när eleverna går i årskurs fyra och förväntas ta mer eget ansvar. Det hade 
också varit intressant att göra en studie där syftet hade varit att belysa föräldraperspektivet. 
Det hade möjligtvis kunnat lyfta andra aspekter till varför få elever drivs av intrinsikal 
motivation.   
Det hade därför varit intressant att göra en aktionsstudie och be föräldrarna skapa 
förutsättningar för intrinsikal motivation och låta eleverna ta mer eget ansvar över sin 
läxläsning.  
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Lärarens roll 

Under arbetets gång har vi reflekterat över vår egen roll som snart nyexaminerade lärare och 
hur vår roll kan komma att se ut i relation till studiens ämne. Båda har konstaterat att en öppen 
dialog tillsammans med elevernas föräldrar är av relevans. En dialog skulle kunna öppna för 
de frågor och eventuell problematik föräldrar upplever inför att engagera sig i sitt barns 
kunskapsutveckling och skolgång. Vi ser det också som ytterst viktigt att se till de stöd 
föräldrar kan komma att behöva i hjälpen med läxläsning. Vi har i avsnittet Tidigare forskning 
nämnt barriären mellan skola och hem och att den skulle behöva brytas för att på så sätt bidra 
med verktyg till föräldrarna så att de får självförtroendet att våga engagera sig. En studie 
genomförd av Marshall och Swan (2010) har tittat på denna problematik och skapade 
workshops (WS) för föräldrar i matematik, i syfte att bygga föräldrars självförtroende och 
bidra med verktyg. De konstaterade att dessa WS hade potential till att bryta barriären mellan 
skola och hem och att det är till förmån speciellt i matematik, där föräldrar oftast saknar 
självförtroendet. I föräldramöten, till exempel, hade det möjligtvis varit av relevans för 
föräldrar att få tala men också få möjlighet att utforska de olika metoderna som eleverna lär 
sig inom matematikämnet då denna studie innehåller föräldrar som upplever att det varit till 
hjälp (Sells 2013). Det skulle kunna bidra till att föräldrar får förutsättningar och verktyg för 
att ge de bästa förutsättningarna för sina barn. Det är del av en lärares ansvar, enligt Sells 
(2013), att uppmuntra till aktivitet och ett konstruktivt engagemang hos föräldrarna för att 
matematik ska bli ett framgångsrikt ämne hos eleven. Likväl som läraren hjälper eleven är det 
viktigt att också tänka över huruvida vår roll som lärare kan hjälpa föräldrar att förstå 
matematik bättre. Det kan finnas en problematik med ämnet och dess olika metoder och nya 
sätt att lära på. På så sätt är det viktigt att vi som nyblivna lärare ser att föräldrar kan motivera 
sina barn genom deras attityd till ämnet och därmed bli en bidragande motivation till 
elevernas kunskapsutveckling.   

Elevernas förutsättningar i klassrummet är också en del av lärarens ansvar. Utifrån teorin sett 
skulle det vara av intresse att se hur vi kan tillämpa de grundläggande behoven i klassrummet 
för att skapa förutsättningar för elevens kunskapsutveckling både i hem och skola. Utifrån 
denna studie och tidigare kartläggning av föräldraengagemangvill vi framhålla vikten av 
kvalitet när det kommer till hur föräldrar instruerar och interagerar vid läxläsning (Ryttersson 
& Tegelman 2017). En förälders engagemang innebär då att den stund de lägger för att bidra 
till hjälp är av kvalitet för barnet snarare än den mängden kvantitativa timmar de lägger för 
läxläsning (Silinskas och Kikas 2017). 
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