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Sammanfattning 
	  
I denna c-uppsats har vi undersökt föräldrars uppfattningar kring läxor och hur föräldrar kan 

motivera sina barn till läxläsning. Våra centrala begrepp som vi använt oss av är motivation, 

läxor samt föräldrar. Vi har med hjälp av semistrukturerade intervjuer fått en inblick i sju 

olika föräldrars vardag med fokus på hur de hanterar sina barns läxor samt hur de motiverar 

sina barn. De författare som kommer finnas med genom uppsatsen är bland annat Jan-Olof 

Hellsten (1997) samt Ingrid Westlund (2004). Det finns i Sverige inte så mycket forskat på 

just föräldrar och läxor vilket har gjort att vi även fått använda oss av författare från USA så 

som Harris Cooper (2007) och Alfie Kohn (2006). De resultat vi tydligt kan se är att de 

intervjuade föräldrarna många gånger visar sitt missnöje över hur läxan är utformad. Vi kan 

även se att läxor många gånger för med sig en oro och en stress för föräldrarna och deras barn, 

men även en meningsfullhet i form av att föräldrarna menar att deras barn lär sig mycket av 

läxorna, men även för att föräldrarna känner sig delaktiga i barnens skolutveckling. Slutsatsen 

i vår uppsats är att föräldrarna vill ha läxor men inte är nöjda över utformandet av dem. De 

flesta av föräldrarna ser på läxan med positiva ögon. 
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1 Inledning  
	  
Skolan har ett ansvar för att ett samarbete fungerar mellan hem och skola. Skolpersonalen 

och vårdnadshavaren i hemmet har det gemensamma målet att ge barnen och eleverna de 

bästa förutsättningarna för en lyckad skolgång. Genom att etablera ett samarbete kan elevens 

förutsättningar då bli bättre (Lgr 11).  

Inga Andersson (2003) menar att lärare som är utbildade för att undervisa barn i yngre åldrar 

har en tätare kontakt med vårdnadshavare än lärare som arbetar med elever i äldre åldrar. 

Detta ger en större möjlighet till samarbete men även ett stort ansvar för lärare att bygga upp 

en grund i förtroendet mellan skolpersonal och vårdnadshavare. Agneta Nilsson (2008) 

anser att det trots läroplanens utlåtande om att ett samarbete ska ske så förs det ändå en 

diskussion bland lärarna om läraren överhuvudtaget ska samarbeta med hemmet. Nilsson 

anser att denna diskussion inte är relevant längre. Det som sker i och med hemmets 

involverande är att det ställs krav på att vårdnadshavare engagerar sig i elevens skolgång och 

att det finns ett stöd och en motivering hemifrån. Frågan är om det kan förutsättas från 

skolans håll att alla vårdnadshavare vill och vet hur motiveringen ska ske.  

 

Vi kan se utifrån den aktuella debatten att läxa är någonting som ständigt diskuteras. 

Hellsten (1997) menar att läxor ses som en självklar del i undervisningen och ifrågasätts 

sällan av varken elever, lärare eller föräldrar. Dessa förväntar sig läxor i skolan. Men vad 

säger forskning om läxan som arbetsmetod? Detta kommer vi diskutera senare under 

bakgrunden och vidare till diskussionen. 

 

Vi kan se att det ständigt förs en debatt kring skolans värld och även läxan debatteras 

återkommande. Vi kommer nu visa en sammanfattning på en debatt som ägde rum 2006 

tillsammans med Jan-Olof Hellsten. Vi valde denna då vi ansåg det intressant att se vad 

Hellsten diskuterar om då han är en av flera som följer oss genom uppsatsen. Vi kommer 

även nämna en sammanfattning av en debatt som skedde nyligen mellan två partier. Denna 

är intressant då det debatteras kring läxans existens.  

Skolakuten (2006) är ett debattprogram som sänds i UR Kunskapsbanken. Där diskuterade 

Hellsten läxornas syfte och här kommer en sammanfattning av debatten: 

Hellsten anser att det finns forskning som visar på sambandet mellan stödet hemifrån och 

elevens studieresultat. Han menar även att syftet bakom läxan är vagt och att läxan ofta ges 
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slentrianmässigt. Detta kan skapa förvirring hos föräldrar och elever. Hellsten hänvisar till 

den minst sagt obefintliga forskningen kring läxor och ökat skolresultat. Han menar på att 

läxor mer ses som en självklar del i skolan och en lösning till att stoppa in mer och mer 

kunskap i eleverna. Hellsten diskuterar även samhällets syn på dagens arbetssituation där 

tiden ska utnyttjas till fullo vilket kan skapa en stress hos personen. Detta är ingen bra grund 

för eleverna att stå på inför framtida yrkesliv (Skolakuten 2006).   

 

En annan debatt som skett nyligen är mellan Folkpartiet och Vänsterpartiet. Där deltog 

Vänsterpartiets Rossana Dinamarca och Folkpartiets Jan Björklund. Debatten ägde rum år 

2011 i programmet Nyhetsmorgon på tv4. En sammanfattning lyder: 

Dinamarca anser att läxorna skapar mer ojämlikheter bland eleverna då hemförhållandena är 

olika. Hon menar även att det är skolans ansvar att lära ut om studieteknik och studievana 

vilket inte sker, utan varje elev och förälder förväntas klara av att studera hemma. Björklund 

menar att läxor är viktiga då det ökar tiden för inlärning och det tränar eget ansvar. 

Björklund menar även att inlärning av till exempel glosor är slöseri med skoltid och därför 

bör eleverna ägna sig åt det i hemmet. Dinamarca argumenterar emot detta och menar att 

läxor numera inte handlar om repetition utan att det ofta förekommer ny inlärning och helt 

nya uppgifter som läraren inte gått igenom (TV4 nyhetsmorgon 2011-05-10 kl. 10.04). 

 

1.1  Vad vi vill undersöka och varför 

Vi vill undersöka hur föräldrar ser på läxor och hur de kan motivera sina barn till läxläsning. 

I Sverige finns det inte så mycket forskning om läxor medan det i USA sedan länge skett en 

debatt kring läxan i skolan (Hellsten 1997). Därför kommer vi även ta in forskning som skett 

i USA. Vi vill studera föräldrars uppfattning om läxor och den motivation som finns i 

samband med läxläsning då det kan underlätta för föräldern som ska hjälpa sitt barn med 

läxan om denne kan skapa en motivation hos sitt barn. Vi vill även få en inblick i föräldrars 

uppfattning av läxor och motivation då vi i vårt kommande yrke kommer att behöva stödet 

från föräldrar, för att läxorna i hemmet ska fungera. 
Den vardagliga rutinen inom en familj kan vara hektisk och mycket ska hinnas med efter 

skoltid och arbetstid. Barnens läxa kan för vissa familjer skapa en extra börda som blir till 

något negativt i vardagen (Forsberg 2009). Våra egna minnen från skolans läxor varierar.    
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Vissa läxor ger oss goda minnen medan andra läxor var mestadels betungande. Läxorna var 

ofta utan tydliga mål och sågs mer som ett krav än som en uppgift som skulle stödja oss i 

skolarbetet. Som snart färdiga lärare börjar vi fundera på hur läxan ska få ta plats i vår 

undervisning och även vad föräldrar anser om läxans existens. Det är mot bakgrund av detta 

som vi vill studera hur föräldrar kan motivera sina barn till läxläsning.  

 

 

1.2 Syfte och problemformulering  
	  

Vårt syfte med uppsatsen är att undersöka föräldrars uppfattningar kring läxor och hur de 

motiverar sina barn till läxläsning. På så vis har motivation varit ett centralt begrepp. Andra 

centrala begrepp som vi använt oss av är läxor och föräldrar. Vi har valt att lägga fokus på 

föräldrars uppfattning då det inte finns så mycket tidigare svensk forskning kring föräldrars 

uppfattning samt att vi vill få kunskap och klarhet i hur föräldrar kan hantera läxan i sin 

vardag.  

 

Utifrån vårt syfte har vi ställt oss följande frågor: 

Vad är föräldrars uppfattning om begreppet läxa? 

Vad menar föräldrar med motivation? 

Hur motiverar föräldrarna i vår undersökning sina barn till läxläsning?  

 

1.3 Ordlista 
	  

Vi vill redogöra för de ord vi använder i vår uppsats för att klargöra synonymerna till 

begreppen 

• Informanter och intervjupersoner används synonymt i vår uppsats.  

• Föräldrar och vårdnadshavare används synonymt på grund av att vissa författare 

väljer att använda vårdnadshavare och vissa väljer att använda begreppet föräldrar. 

Vi har även valt att själva variera begreppen för att ha en variation i språket. 

• Barn och elev används synonymt beroende på vem vi refererar till. 
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• Hemuppgift och läxa anges synonymt och vi har därför valt att variera även detta 

begrepp. 
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2 Bakgrund 
Här kommer vi att lyfta fram den forskning som skett kring läxor i Sverige men även i 

relation till USA där bland annat Cooper (2007) är en framstående läxforskare. Vi kommer 

även redovisa för begreppet motivation i relation till olika teorier och definitioner. 

Styrdokumenten har en betydande roll i skolan och därför kommer vi även att beskriva de 

olika läroplanernas bestämmelser kring läxor. 

 

 
2.1  Redovisning av vår sökning 

För att få en överblick av tidigare forskning kring läxor har vi använt oss av Örebro 

universitets bibliotek. Där har vi letat efter relevant forskningslitteratur både på svenska och 

på engelska. Vi har använt litteratursökning i databaser som LIBRIS, DIVA och UR Access. 

Vi har kompletterat sökningen genom att använda oss av Googles webbplats och Skolverket 

för att finna relevanta avhandlingar och artiklar. De sökord som använts har varit bland 

annat ”läxor” ”läxor föräldrar” och ”homework”.  

 

  
2.2  Läxan 

Vi kommer i följande stycke redovisa begreppet läxa och dess definition samt innebörd. Vi 

kommer även nämna den forskning som gjorts på läxor och de dilemman som kan uppstå i 

samband med läxläsningen. 

 

 
2.2.1 Vad betyder läxa? 
	  
Det är inte alltid så lätt att skapa en gemensam begreppsförklaring till ett ord som kan 

variera i betydelse. Därför redogör vi här för skilda tolkningar för att visa på olika 

infallsvinklar av begreppet.  

Enligt Norstedts Svenska Ordbok (2004) är läxa en ”avgränsad skoluppgift för hemarbete”. 

Hellsten (1997) väljer att definiera läxa som alla typer av hemuppgifter. Han nämner att läxa 

är något som sker utanför lektionstid men samtidigt påvisar han att det inte går att dela in i 

strikta ramar då läxan även sker i skolmiljö i form av läxförhör. Cooper (2007) menar att 
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läxor ses som en uppgift som eleverna får av läraren och som ska utföras utanför skoltiden. 

Vår egen definition av begreppet läxor är en uppgift som ges av lärare för att fullföljas i 

hemmet.  

 

 

2.2.2 Problematisering kring läxans existens 

När väl en definition av läxor skett kan vi ställa frågan vad läxorna egentligen är till för. 

Hellsten (1997) menar att läxor ofta är självklara såväl för lärare, elever samt föräldrar och 

ifrågasätts inte. Menas det då att det inte finns några brister kring läxor och att de bör 

fortlöpa utan ändringar. Ulf Leo (2004) arbetar som rektor i en skola i Lund. Han har gjort 

en undersökning där han har använt sig av samtalsintervjuer i sin magisteruppsats. Det visar 

sig att läxor inte tas på fullt allvar som bra inlärningsmetod och det finns en del forskare som 

ger en kritisk bild av läxor. Kohn (2006) har i sin bok The Homework Myth listat de 

klagomål som regelbundet kan höras. Dels är det att läxan kan ses som en börda för föräldrar 

då de inte känner att de kan hjälpa sina barn på grund av okunskap eller tidsbrist. Det finns 

vissa krav från läraren som eleven måste nå upp till och detta kan skapa en stress och oro 

hos barnet. Den tid som finns kvar för fritidsaktiviteter kan minska och detta kan ge en 

negativ känsla inför läxan då eleven eventuellt måste avstå på grund av läxor. Kohn har valt 

att studera barn i skolåldern och ingen specifik årskurs. Just tidsbristen är det fler forskare 

som diskuterar och Westlund (2004) nämner i sin rapport att läxor kan ta för mycket av 

barnets fritid och kan ses som övertidsarbete. Barn kan behöva tänka på annat än skolan 

under fritiden. Ett annat dilemma som Kohn (2006) tar upp är att det kan skapa konflikter i 

hemmet då föräldrarna måste inta rollen som lärare vilket inte alltid är önskvärt vare sig från 

barnets sida eller från förälderns. Kohn menar även att det krav som finns kring läxor kan ge 

minskat intresse för barnets lärande. Om barnet får fler fria val kan det negativa kravet 

utifrån minska. Trots de klagomål som Kohn listar påstår han att föräldrar vill ha och 

förväntar sig läxor. Vissa föräldrar ber till och med läraren om mer läxor, dels för att barnen 

ska ha något att göra samt att föräldrar tror att utan läxor kommer barnet få ett misslyckande 

senare i livet. Detta kan skapa förvirring hos läraren då det klagas kring läxornas existens 

men lösningen verkar inte vara att ta bort läxor ur elevens vardag (Kohn 2006). Detta 

problematiserar även Hellsten (1997) där han som tidigare nämnts diskuterar dilemmat med 
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att läxorna ses som en självklar del i skolans värld men är inte för den delen något som 

enbart relateras till positiv känsla. 

 

Leo (2004) har gjort en undersökning om elevers, föräldrars och lärares attityd kring läxor. 

Det visade sig att ingen i hans undersökning ville ha en läxfri skola då de förväntar sig läxor 

som en självklar del i skolvärlden, men det finns ändå en viss negativ klang kring läxornas 

existens. 

Hellsten (1997) menar att läxan kan ha sju olika betydelser: Läxan ska förbereda inför 

förhör eller prov. Läxan ska planeras in i elevens fritid och ses som en obligatorisk uppgift i 

hemmet. Läxan ska ge eleven ökad självkontroll och arbetet med läxan ska skapa nära 

familjerelationer och ge ett bevis på omsorg. En läxa markerar även elevens status då det är 

ett bevis på att eleven gör någonting viktigt i skolan. Kontakten mellan hem och skola kan 

öka och läxan kan ses som en arbetsprestation som eleven gjort (Hellsten 1997). 

 

 
2.2.3 Vad är då problemet? 

Om nu läxor ses som självklara i skolan och hemmet men det enligt Kohn (2006) finns 

flertalet klagomål så kanske läxans existens i sig inte är problemet utan mer hur läxan 

används. Cooper (2007) menar att föräldrar, lärare och elever har en bild av hur läxan ser ut 

och när den inte överensstämmer med verkligheten kan problem uppstå. Cooper diskuterar 

problematiken med att göra alla parter nöjda. Föräldrar klagar på att läxorna är för korta eller 

för långa, för många eller för få, för lätta eller för svåra. Föräldrar klagar över bristen på stöd 

från skolan och skolan klagar på bristen av stöd ifrån hemmet. Eleverna klagar över fritiden 

som blir drabbad på grund av läxor. Här kan en problematik uppstå menar Cooper.   

 

 
2.2.3.1 Föräldrars engagemang 

 
Läxor är enligt Cooper (2007) det mest rutinmässiga inslaget i relationen mellan hemmet 

och skolan. Han menar att det finns både negativa och positiva effekter av läxor och 

föräldrars engagemang. Det positiva är att eleverna tar hem läxor och föräldrarna blir på så 
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vis insatta i sitt barns skolarbete samt att eleverna blir medvetna om kontakten mellan hem 

och skola. Föräldrar får även en chans att visa sitt intresse för barnets skolarbete. Det 

negativa kan enligt författaren vara att föräldrar i vissa fall pressar sina barn samt även 

ibland hjälper till lite för mycket. De talar om för sitt barn vad det ska stå istället för att 

guida dem till att lösa uppgifterna själva. Lucas Forsberg (2009) har skrivit en avhandling 

om föräldrars engagemang kring läxan där han menar att skolan kräver av föräldrar att de 

ska påminna om att läxan blir gjord, hjälpa till och dessutom stödja läxarbetet. Han menar 

att det är barnet som ska göra läxan men det är upp till föräldrarna att kontrollera att den blir 

gjord. Detta motsäger enligt Forsberg det egentliga krav som hemläxor har, att lära barnet att 

ta ansvar och vara självständiga.  

 

 
2.3 Olika förutsättningar i hemmet  

En ofta förekommande anledning till den negativa känslan inför läxor är de olika 

förutsättningarna ett barn har hemifrån. Vi kommer här att redogöra för vissa forskares 

diskussioner kring de olika förutsättningarna. 

 

Westlund (2004) ser en stor skillnad på förutsättningarna för barns stöd hemifrån vilket 

skapar en större skillnad mellan eleverna inför läxor. Även Cooper (2007) diskuterar detta 

och nämner i sin avhandling ett antal faktorer som påverkar resultatet i hemläxan. Det kan 

bland annat vara läxans innehåll, hemmiljön och motivationen. Just hemmiljön kan enligt 

författaren påverka barns attityd, där en förälder som inte väljer att engagera sig i barnets 

skolgång framställer skolan som oviktig. Om föräldern väljer att sitta och titta på tv eller 

göra annat roligt under tiden barnet gör läxor visar inte föräldern en positiv attityd. I stället 

kan föräldern sitta med och läsa samtidigt som barnet gör det eller kanske gå igenom sin 

egen ekonomi om barnet räknar matematik. På så sätt visar föräldern att det barnet gör i 

skolan kommer de även ha nytta av i vuxenlivet. Föräldern bör även enligt författaren 

försöka motivera sitt barn och det kan ske genom att föräldern, vid läxtillfället, berättar hur 

viktigt skolan är. Föräldrars intresse för läxan tar Alli Klapp Lekholm (2004) upp där hon i 

sin artikel menar att lärarna kan skapa avtal med föräldrarna om att de ska stötta sina barn 

med läxor och även ha regelbundet samtal med barnen om skolan. Lekholm har analyserat 
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Lennart Grosin (2001) som har gjort en läroplan för hemmet där han tar upp punkter som 

föräldrar kan förhålla sig till för att stötta sina barn i skolan. Punkterna innehåller bland 

annat att föräldrar ska hjälpa sina barn med att organisera skolarbetet. Föräldrar ska även 

visa intresse för barnens skolgång genom att besöka skolan och ge en positiv syn på kunskap. 

Lekholm (2004) kritiserar Grosins punkter då han förutsätter att alla föräldrar har tid och 

förutsättningar för att hjälpa till. Då familjeförhållandena ser olika ut kan detta inte tas för 

givet att alla föräldrar har den möjligheten att följa dessa riktlinjer. 

Cooper (2007) diskuterar vikten av rätt miljö vid läxläsning och hans råd är att barnet bör ha 

det upplyst och en lugn plats att göra läxorna på samt att allt material som behövs ska finnas 

där. Även Westlund (2004) tar upp miljön där hon anser att det är många barn som inte får 

en chans till lugn och ro där hemma och det är också en stor problematik där hemmet inte 

stöttar barnets hemuppgifter.  

Nilsson (2008) menar i sin artikel att skolan bör uppmuntra barnet att läsa högt för en 

förälder då det ger större framsteg i läsandet. Författaren påstår även att det är bra om 

föräldrar involverar sig i sitt barns skolgång då det ger positiv påverkan på barnets 

skolresultat. Många föräldrar tänker inte heller på att de ska vara handledare till sitt barn och 

inte agera lärare. Hennes råd är att lärarna bör ge läxor som enbart kräver närvaro och 

handledning av föräldern. Om eleven har de faktorer som behövs kan läxan ses som positiv 

men i de fallen där eleverna saknar förutsättningarna för vissa faktorer kan läxan istället ge 

negativa effekter och eleven kan få sämre resultat. Föräldrars utbildningsbakgrund och hur 

mycket tid de avsätter för att hjälpa sina barn med läxor spelar stor roll enligt Cooper (2007). 

Föräldrar som har studerat tre år eller mera har skaffat sig en studievana som gett dem 

kunskap om hur studier ska studeras.  

 

 
2.4 Motivation 

I vår uppsats fokuserar vi på motivation till läxor ur föräldrars perspektiv. Därför börjar vi 

med att definiera vad motivation innebär såsom vi definierat begreppet läxor i tidigare 

kapitel. Vi kommer även att nämna vissa forskares olika teorier kring motivationsbegreppet 
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såsom Abraham Maslow, John William Atkinson, William McDougall, och John Aasted 

Halses (2008) teori. 

 

 
2.4.1 Vad är motivation? 

Det är svårt att hitta en entydig definition till begreppet motivation då det definieras olika 

inom olika genrer och för olika människor (Franken 1993). Nationalencyklopedin definierar 

motivation som en ”sammanfattande psykologisk term för de processer som sätter i gång, 

upprätthåller och riktar beteende”. Ordet motivation kommer ursprungligen ifrån latinets 

movere som betyder ”att sätta i rörelse” (NE 2012). Enligt Gunn Imsen (2006) är motivation 

det som skapar aktivitet hos individen. Motivation är det som håller aktiviteten vid liv och 

det som ger den mål och mening. Robert Franken (1993) vill definiera begreppet som en 

förståelse för hur handling sker genom samspel av biologiska, kognitiva och lärande 

processer. Den biologiska processen relaterar till människans gener som bestämmer hur vi är. 

Kognitiva processen syftar till vad som styr människan till motivation och lärandeprocessen 

syftar till vad människan kan lära sig att bli motiverad till. Vår egen definition av begreppet 

motivation är någonting som får personen att vilja börja med det som ska arbetas med.  

 

 
2.4.2 Teorier kring motivation 

Vi har studerat fyra olika motivationsteorier. Maslow, Atkinson, McDougall och Halses 

teorier om motivation. Dessa fyra forskare har vi valt då de visar på olika synsätt på 

motivation. 

 

Imsen (2006) talar om Maslows behovstrappa där barnet måste få behoven på lägre nivå 

tillgodosedda innan de högre målen blir relevanta. De fem behoven Maslow definierar är: 

 

Kroppsliga behov 

Behov av trygghet 

Behov av kärlek och gemenskap 
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Behov av uppskattning 

Behov av självförverkligande 

 

Maslow menar att det finns någon sorts hierarki av dessa behov men flera behov 

förekommer samtidigt. Barnet prioriterar några av dem på lägre nivå för att sedan kunna 

fokusera på de högre målen när barnet känner sig tillfredsställd med de lägre nivåerna. 

 

Imsen tar även upp Atkinsons teori om prestationsmotivation. Med prestationsmotivation 

menas att barnet är motiverat till att klara någonting som inte i första hand kopplas till någon 

form av fysisk belöning. Prestationsmotivationen tillhör den inre motivationen där barnet 

fokuserar på att göra sitt bästa oavsett belöning (Imsen 2006). I Atkinsons teori finns, enligt 

författaren, två faktorer som påverkar barnet; lusten att sätta igång med uppgiften och 

rädslan för att misslyckas. För eleven är det viktigt att rädslan är lagom stor så eleven får 

lust till att klara uppgiften men inte så pass skrämd så rädslan håller en tillbaka och till och 

med gör att eleven undviker uppgiften. En medelsvår uppgift ger den största motivationen 

(Imsen 2006).  

 

McDougall och hans teori om motivation tar, enligt Håkan Jenner (2004a), sin utgångspunkt 

i att människan har en stark och outsläcklig livsvilja. Han menar att varje individ har en 

ursprunglig drift inom sig som driver människan framåt. Enligt McDougall har människan 

tolv grundläggande instinkter som ger upphov till känslor och handlingar. Dessa tolv 

instinkter är flykt, motvilja, nyfikenhet, stridslystnad, självförnedring, självhävdelse, 

föräldrainstinkten, fortplantning, utfodring, flock, förvärv och konstruktion. Han menar att 

de mest primära känslorna är föräldrainstinkten, nyfikenheten och motviljan. Dessa ska 

spela större roll för de grundläggande handlingarna. Jenner (2004a) menar att han ser 

skillnad i västvärldens sätt att leva där de primära behoven ofta är tillfredsställda och där 

människan kommer vidare i sin utveckling. 

 

Halse (2008) hänvisar till motivationsteorin där han menar att vi i det pedagogiska arbetet 

använder oss av kunskap om vad som är viktigt för barnet, vad det har lust till, vad det 
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tycker om eller vad det inte tycker om. Med andra ord använder vi i den dagliga uppfostran 

våra kunskaper om vad barnet redan motiveras av eller hur vi kan göra barnet motiverat. I 

dilemmat att motivera vårt barn till uppgifter som inte känns lockande för barnet, till 

exempel i form av läxor, kan det uppstå motivationskonflikt (Halse 2008). Barnet vill inte 

göra sina läxor men vill också gärna få det som den vuxne motiverat med (Jenner 2004a). 

 

Dessa fyra olika teorier skiljer sig åt i sitt sätt att tänka. Maslow fokuserar på fem olika 

behov som människan har. McDougall menar att människan har tolv instinkter som driver 

handlingen framåt och Halses diskuterar motivationskonflikten som kan uppstå i och med att 

barnet blir motiverad till yttre belöning men där lusten till lärandes försvinner. Atkinson 

fokuserar istället på inre motivation och menar att barnet måste hitta en mening i uppgiften 

som skapar lusten till lärandet. Inre och yttre motivation kommer vi härnäst att diskutera. 

 

 
2.4.3 Inre och yttre motivation 

Med yttre motivation menas till exempel att eleven finner motivation till att göra sin läxa 

genom den belöning som ges efter avklarad läxa. En typisk yttre motivation är betyg i 

skolan vilket är en belöning som inte har med själva prestationen att göra. I hemmet kan 

yttre motivation ges i form av tv-tittande (Imsen 2006). Forskning visar på att den inre 

motivationen bör eftersträvas då den anses vara mer motiverande och leda till bättre lärande 

enligt Kerstin Göransson (2002). Med inre motivation menar hon att barnet vill göra sin läxa 

för att det anser att det är meningsfullt och roligt. Barnet får då en inre kraft att fullföra sin 

läxa. Den förälder som är med barnet när läxan ska göras bör fokusera på den inre 

motivationen genom att utgå från barnets perspektiv och lust att lära (Göransson 2002). 

Imsen (2006) nämner att inre och yttre motivation inte kan ses som antingen eller utan det 

kan för det mesta vara diffust att se att det enbart sker inre eller yttre motivation. Oftast 

samspelar dessa varianter. 
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2.4.4 Vad får barnet motiverat? 

En teori som kallas Goal Orientation Theory skapades enligt Paul Pintrich och Dale Schunk 

(2002) för ett försök till att representera en heltäckande modell som kan förklara motivation. 

Maslows teori om individers olika behov ligger till grund för denna teori. Teorin har två 

vinklingar beroende på hur eleven väljer att se på sitt mål. Mastery orientation anses vara 

det mål en lärare bör få sina elever att sträva åt. Denna inriktning innebär att eleven har ett 

mål att förbättra sin egen förmåga och lära sig på djupet. Den andra vinklingen som kallas 

Performance goal innebär att eleven istället strävar åt att prestera bättre än sina 

klasskamrater. En lärare tillsammans med föräldern bör enligt författarna fokusera på 

Mastery goal där barnet istället för att imitera fokuserar på djupinlärning. Imitation eller 

mekanisk inlärningsmetod ansåg Lev Semenovich Vygotskij, enligt Pintrich och Schunk, 

(2002) inte vara värd någonting om den inte kunde användas eftersom människan är skapad 

för handling och meningsfullt arbete. Vygotskij ansåg att problemlösning och självständigt 

arbete under ledning av en lärare eller mer erfaren person bör vara en mer intressant metod 

vid inlärning. Jenner (2004b) för diskussionen vidare och menar att motivationen inte är en 

egenskap hos individen som redan finns där utan skapas genom föräldrar och lärarens 

bemötande av individen. 

 
 

2.5 Läroplaner 
	  
Här nedan följer en redovisning av vad läroplanerna tidigare sagt angående läxor och vad 

nuvarande läroplan, Lgr 11, säger. Vi har analyserat tidigare läroplaner, men även den 

nuvarande, och analyserat Hellstens (2007) tolkning av läroplanerna för att se hur synsättet 

har förändrats från Lgr 62 fram till den nuvarande, Lgr 11.  

 

I Lgr 62 benämns läxor som hemuppgifter enligt Hellsten (1997). Hemuppgifterna beskrivs 

där som ett viktigt inslag i elevernas arbetsfostran men huvuddelen av undervisningen bör 

ske i skolan. Läxor ses här som en del av barnets uppfostran och hemmet har delat ansvar 

för lärandet. Denna läroplan betonar att ”huvuddelen av det med skolan förbundna arbetet 

bör eleverna utföra på skoltid” (Hellsten 1997, s 206).  
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Lgr 69 är lik Lgr 62 när det gäller läxor men det som skiljer dem åt är att Lgr 62 använder 

ordet bör medan Lgr 69 använder ordet skall. Ordet skall relateras till mera obligatorisk del 

medan begreppet bör är mera en hänvisning till ett önskemål. Hellsten (1997) har analyserat 

läroplanerna där han menar att Lgr 69, som han uttrycker det, ”öppnar dörren för läxorna” 

(Hellsten 1997, s 206). Hemuppgifter bör vara frivilliga för eleverna, i största möjliga 

utsträckning. Hemuppgifterna kan vara både individbaserade eller gruppbaserade samt att de 

kan bestå av ”iakttagelser, referat av dagsaktualiteter, beskrivningar av miljöer, uppföljning 

och redovisning av händelser, underhållningsprogram, förevisningar, utställningar etc.” (Lgr 

69, s 71). Dessa uppgifter kan till exempel bestå av studiebesök och intervjuer.  

 

Lgr 80 är enligt Hellsten (1997) den läroplan som ”brukar betraktas som den läroplan som 

återinför läxorna i skolan” (s 206) Här ska hemläxor vara en del av skolans arbetssätt. 

Hellsten kritiserar Lgr 80 och menar att det är märkligt att den ”inte säger något om vad som 

skall känneteckna dessa läxor” (s 206). Lgr 80 trycker på vikten av att lära eleverna att ta 

ansvar för en uppgift, anpassad efter deras individuella förmåga. Detta är en väsentlig del av 

den karaktärsdragning som skolan skall ge enligt Lgr 80. Med andra ord är syftet med 

hemuppgifter att eleverna ska lära sig att ta ett eget ansvar för sina studier, och för en 

uppgift. Om det finns elever som inte har möjlighet att göra dessa hemuppgifter hemma så 

ska det finnas tid för det i skolan. Exempel på läxor kan vara repetitionsuppgifter eller 

intervjuer av sina föräldrar. Det kan även vara uppgifter som består av att undersöka saker i 

närsamhället. Syftet ska vara att befästa färdigheter och kunskaper (Lgr 80).  

 

I Lpo 94 har delen om läxor helt försvunnit enligt Hellsten (1997).  Enligt vår egen analys 

av läroplanen (Lpo 94) kan olika tolkningar av citat hänvisas till läxornas eller 

hemuppgifternas status: ”Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas 

skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling 

och lärande" (Lpo 94 s 14) samt: ”alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas 

vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet" (Lpo 

94 s 17). Dessa citat säger egentligen ingenting om läxornas vara eller icke vara. Samtidigt 

går det att tolka att skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för barnens 

skolgång, det vill säga att hemmet också har ett ansvar för ökat lärande. Vidare framgår det 

att de ska få de bästa förutsättningarna för att utveckling och lärande ska ske. Om läraren 

anser att läxor är betydelsefullt för barnens lärande finns det en relevans att tillge barnet 

läxor.  
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Lgr 11 har inte förändrat citatet som framgår under Lpo 94: ”Skolans och vårdnadshavarnas 

gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för 

barns och ungdomars utveckling och lärande” (Lpo 94 s 14). Här framgår det fortfarande lite 

diffust att skolan tillsammans med vårdnadshavare gemensamt ska ansvara för elevens 

skolgång. Vad som är tillagt i Lgr 11 är att ”Skolan ska i samarbete med hemmen främja 

elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 

individer och medborgare” (Lgr 11 s. 9). Även här nämns samarbetet mellan hem och skola 

men här anges mera konkret att det ska främja elevers personliga utveckling 
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3 Metod 
	  
Här kommer vi att diskutera valet av vår metod som är semistrukturerade intervjuer. Vi 

kommer även att redovisa vår förberedelse som vi gjort innan intervjuerna samt vårt urval. 

Vid intervjumetoder finns det vissa etiska råd att följa och därför klargör vi även dem. 

 

 
3.1 Val av metod 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer vilket är en intervjuform som enligt 

Martyn Denscombe (2009) använder sig av färdiga öppna frågor som ska besvaras men 

samtidigt bör intervjuaren vara flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd. När 

semistrukturerade intervjuer används ska den som intervjuar låta personen tala mer utförligt 

om de ämnen som intervjuaren tar upp. Semistrukturerade intervjuer är en kvalitativ 

intervjumetod vilket Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) menar är relevant i studier 

då det ska skapas ett bredare perspektiv och en djupare förståelse för personerna som 

intervjuas. Denscombe (2009) diskuterar kvalitativ och kvantitativ forskning där han menar 

att det är data som skiljer dem åt. I kvantitativ forskning bygger det på statistiskt material 

och fokus ligger kring siffror eller statistik. Kvalitativ forskning bygger på att finna en 

förklaring och att tolka sociala fenomen. Kvale och Brinkmann (2009) styrker detta och 

nämner även att samtalet är en grundläggande form av mänsklig interaktion och menar att 

forskaren genom intervjuer får en bild av hur människan uppfattar sin omvärld och sitt liv. 

Författarna anser att kvalitativa intervjuer lämpar sig bra om forskaren vill ta reda på frågan 

hur, snarare än frågan varför. Denscombe (2009) diskuterar valet av intervjumetoder och 

han menar att intervjuer är mer lämpliga när forskaren vill få nyanser och djup i sina frågor. 

En enkät svarar på hur många som tycker någonting men en vidare diskussion, en möjlighet 

till interaktion eller möjligheten att se de intervjuades uppfattningar faller bort i och med att 

det redan finns en färdig mall som ska fyllas i.  

Vi ansåg att en kvalitativ intervjumetod skulle vara mest lämplig i vår studie då vi ville få 

reda på människors uppfattning kring läxor. Vi kunde ha valt enkäter men då hade fokus 

istället blivit hur många som tycker någonting vilket vi inte ansåg vara relevant. I de flesta 

frågor vi ställde krävdes det en nyans och ett djupare svar för att få ett bättre resultat. Vid 

enkäter kan inte följdfrågor skapas och forskaren kan inte heller analysera kroppsspråket då 

enkäter ofta sker anonymt. (Kvale & Brinkmann 2009). 
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Vår undersökning inspirerats av ett hermeneutiskt synsätt som enligt Denscombe (2009) 

handlar om att tolka det material som skapas. Denna forskningsmetod lämpar sig bra när det 

ska ske intervjuer då en forskare senare måste tolka materialet.  

 

 
3.2 Förberedelsen innan   

Vi började våra förberedelser med att ta ut frågor som vi ansåg vara relevanta för vår 

undersökning, på så sätt att vi skulle kunna svara på våra problemformuleringar. Eftersom vi 

valde att göra semistrukturerade intervjuer så skulle frågorna främst finnas som ett stöd och 

därför gjorde vi en intervjuguide (se bilaga). En intervjuguide är när forskaren förbereder de 

frågor som ska ställas och den information som ska ges innan intervjun (Kvale och 

Brinkmann 2009). I och med att intervjun var semistrukturerad valde vi, trots den goda 

förberedelsen, att vara flexibla inför intervjun då det kunde skapas nya frågor under tiden. 

Katarina Swartling Widerström (2012) trycker på vikten av att vara väl förberedd då det 

skapar bättre förutsättningar för en lyckad intervju. Tillsammans med de stora centrala 

frågorna bör även kompletterande frågor skapas då det vid situationen lätt blir stor fokus 

kring att ställa frågorna och det blir svårt för forskaren att vara spontan och komma fram till 

nya frågor (Widerström 2012).  

 

Vi resonerade om vi ville ge våra intervjupersoner frågorna innan intervjuerna eftersom 

Kvale och Brinkmann (2009) nämner att fördelen kan vara att personen haft mer tid att 

fundera på frågorna. Nackdelen kan vara att det inte kommer spontant utan personen har 

tänkt ut det perfekta svaret redan innan för att ses som mera professionell. Med stöd av 

författarna beslutade vi att inte ge ut frågorna innan då vi ville åt det spontana svaret, men 

även på grund av att vi inte ville skapa en oro hos intervjupersonerna då de eventuellt ansåg 

att de inte hade tillräckligt bra svar att ge oss. Vi ville även vara med när de hörde frågorna 

för att se och höra deras första reaktion som oftast inte är eftertänkt. Denna spontana 

reaktion kan ibland ge oss ett mer ärligt och nyanserat svar än det eftertänkta svaret. Vi 

valde att lägga stor fokus kring miljön för att skapa en tryggare känsla inför mötet. Detta 

gjorde vi dels genom att informera innan om vad intervjun kommer att handla om och detta 

har vi gjort när vi haft telefonkontakt med dem. Tre av intervjuerna spelades in med hjälp av 
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en Mp3 spelare och under fyra av intervjuerna gjorde vi anteckningar. Valet av detta var för 

att vi gjorde intervjuerna enskilt och föredrog olika sätt att intervjua på. Detta gav oss ett 

varierat upplägg som vi såg som positivt.  

 

För att se om de frågor vi tänkt använda var bra och rätt formulerade valde vi att göra en 

pilotstudie. En pilotstudie är en första studie som görs för att kontrollera upplägget av 

frågorna så att forskaren kan se om de fungerar. Det kan vara bra att göra en pilotstudie 

någon vecka innan för att det ska fungera så bra som möjligt när själva intervjun börjar 

(Widerström 2012). Vi valde att göra en pilotintervju några dagar innan de andra 

intervjuerna skedde. Detta gav oss möjlighet att se över våra frågor. Vi kunde efter denna 

pilotstudie konstatera att vi haft för många frågor att ställa vilket gjorde att intervjupersonen 

blev trött mot slutet. Trots detta valde vi att behålla alla frågor då vi ansåg att de var 

relevanta. Pilotstudien gjordes sent på kvällen vilket kan ha påverkat informantens humör. 

Resterande intervjuer skedde tidigare under dagen och med hänsyn till tidsaspekten valde vi 

att se till att varje fråga inte tog så lång tid men utan att få den intervjuade att känna sig 

stressad. Då vi valde semistrukturerad intervjuform kunde vi lättare anpassa oss efter 

intervjusituation. Vi valde även att använda oss av pilotstudien i vår undersökning då vi 

ansåg att den gav oss relevanta svar. 

 

 
3.3 Val av plats 

När vi tog kontakt med de vi valde att intervjua erbjöd vi dem en plats i skolan där deras 

barn gick. Detta på grund av att det skulle vara en offentlig miljö. Samtliga informanter 

ansåg att vi istället kunde komma hem till dem vilket vi tackade ja till. Detta ansåg vi vara 

ett bra val då det kan skapa en lugnare miljö. Vi poängterade att intervjun kommer ta 

ungefär en timme och vi ville sträva efter att inte bli störda under den tiden. Vilken plats 

som väljs vid intervjun kan enligt Kvale och Brinkmann (2009) påverka intervjuns karaktär. 

Forskaren bör lägga stor vikt vid att den som blir intervjuad känner sig avslappnad och lugn. 

I hemmiljö kan den som blir intervjuad känna sig mer naturlig och det kan även jämna ut 

den maktposition som forskaren ofta besitter. Det bör dock tilläggas att det alltid är upp till 
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den intervjuades val att bestämma mötesplats och en forskare får aldrig ställa kravet att 

intervjun ska ske i hemmet (Kvale och Brinkmann 2009).  

 

 
3.4 Maktpositionen 

Innan intervjun såg vi till att personen kände till vårt syfte. När vi befann oss i deras hem 

spenderade vi några minuter innan då det samtalades kring valfritt ämne. Detta för att tona 

ner nervositeten kring intervjun. Widerström (2012) menar att forskaren bör skapa en 

relation till den intervjuade och på så sätt minska ner maktpositionen. Genom att intervjun 

skedde i hemmet jämnades maktpositionen ut på det sättet att den intervjuade kände sig mer 

avslappnad i sin egen hemmiljö. Ett annat sätt att minska ner maktpositionen kan, enligt 

Widerström vara att visa på en professionalitet men även lägga vikt vid det vardagliga 

samtalet så den intervjuade inte känner krav på sig att behöva formulera ett bra svar som 

godkänns i den akademiska världen. Genom att forskaren väljer vardagligt språk vid 

intervjufrågorna kan det skapas en mer neutral ton i svaren där den intervjuade inte behöver 

känna att det bara godkänns med ett fint språk. Vi valde vid intervjun att försöka lägga vårt 

akademiska språk åt sidan och ägna oss åt det vardagliga samtalet. Detta för att inte försvåra 

det för informanten att kunna ge oss ett svar. För att ytterligare skapa en jämnare position 

mellan forskaren och informanten valde vi att dela upp intervjuerna och göra dem enskilt 

med tankar om att det kunde skapa en mer avslappnad miljö för den som intervjuades. 

Widerström menar att valet av att vara en eller flera forskare vid intervjun kan vara bra att 

reflektera över. Om forskaren känner sig osäker inför intervjun kan det vara positivt att vara 

två då den ene kan stötta den andre. Men att intervjua en person med två eller flera forskare i 

samma rum skapar en större obalans och kan öka den intervjuades obekväma känsla. Om en 

forskare känner sig tillräckligt stark för att kunna intervjua själv kan den intervjuade lättare 

slappna av (Widerström 2012).  

 

 
3.5 Urval  
	  
Vi har som tidigare nämnts valt att fokusera på föräldrars perspektiv kring läxor, därför att 
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läxläsningen underlättar om det finns motivation till läxorna. Vi anser att föräldrar har en 

stor roll i att motivera sina barn till läxläsningen. Vi valde att genomföra våra intervjuer med 

informanter som vi tidigare kände till men som inte var några närstående. Vi har valt att 

intervjua personer som vi tror kan ge varierande exempel på svar om läxor. Detta urval 

gjorde vi då vi ville ha ett nyanserat svar och förhoppningsvis finna djupet i frågan. Våra 

funderingar innan var att det kunde vara positivt om informanterna även kände till oss, för 

det kunde få dem att öppna sig mer samt att det kunde minska maktpositionen. Det vi gjorde 

var att vi ringde upp dessa föräldrar och frågade om de ville ställa upp, där informerade vi 

även om vårt syfte och arbete med studien. Vi talade även om för föräldrarna att deltagandet 

var frivilligt och att de när som helst kunde välja att inte delta. Samtliga föräldrar som 

tillfrågades valde att ställa upp vilket gjorde att inget bortfall skedde. Vi valde att fokusera 

på föräldrar som har barn i årskurs 4-6 då vårt resonemang löd att det skulle vara relevant att 

studera läxornas problematik där elevernas motivation eventuellt var lägre men kanske inte 

hos alla. Våra erfarenheter säger oss att barn i den åldern börjar tappa intresse för skolan. 

Under tidigare år har skolan fortfarande varit ny och spännande, men i den åldern har 

eleverna passerat det stadiet och börjat ifrågasätta skolans existens. Vi bygger vår erfarenhet 

utifrån vår arbetslivserfarenhet till största del i en årskurs 4 där en av oss har varit 

klassföreståndare, men även från att vi har vikarierat i klasser allt från F-9.  

Vi valde att genomföra sju intervjuer då vi ansåg att det skulle vara tillräckligt med 

information för att kunna uppfylla studiens frågeställningar och syfte. Steinar Kvale (1997) 

förklarar antal respondenter att ”om syftet är att förstå världen som den upplevs av en 

särskild person, räcker det med denna enda person” (Kvale 1997, s 98). Då vår undersökning 

inte syftade på att generalisera för hela världen utan mer se hur olika individer uppfattar 

fenomenet läxa menar vi att antalet skulle vara representabelt för att uppnå resultat. Däremot 

ansåg vi inte att det räckte att intervjua enbart en person, för på så sätt skulle vi inte ha 

kunnat se nyanser i vår studie. Varje intervju tog mellan 50 minuter till ca 1 timme. När 

intervjuerna var gjorda analyserade vi samtalen för att söka skillnader eller likheter i deras 

svar. 

 

 

3.5.1 Varför vi valt föräldrar 

Det ligger mycket tyngd på föräldrar från skolans håll för att läxor över huvud taget ska 

fungera (Hellsten 1997). Därför anser vi att det är intressant att studera föräldrars 
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uppfattning kring läxor. Vi anser även att vår studie kan hjälpa oss i vårt framtida yrke som 

lärare då vi, om vi beslutar oss för att ha läxor, tillsammans med elevens föräldrar då ska 

försöka motivera barnet till läxarbetet. Genom att fokusera på föräldrars perspektiv valde vi 

bort lärarna och eleverna. Men då dessa tre faktorer samspelar med varandra går det inte att 

utesluta lärare och elev vilket visar sig i vår undersökning. En annan anledning till att vårt 

fokus ligger på enbart föräldrar är den tid som var begränsad till denna studie.  
 

 

3.6 Etiska råden 
	  
Stora förväntningar ställs på en forskare då ett välgrundat förtroende i samhället är en 

förutsättning för forskarens framtid. Vi har granskat dokumentet God forskningssed 

(Vetenskapsrådet 2011) där det nämns att forskaren förväntas göra sitt bästa för att 

genomföra forskningen av hög kvalitet. Generella regler som en forskare bör leva efter är att 

alltid tala sanning om forskningen. Forskaren får absolut inte stjäla från andra 

forskningsresultat och forskaren ska sträva efter att inte skada människor, djur eller miljö. 

Forskaren ska även vara rättvis i bedömningen av andras forskning. Försökspersonernas 

identitet får inte röjas vid publicering. I studier med intervjumetoder är de enskilda 

identiteterna inte intressanta och därmed kan forskaren utlova anonymitet.  

När forskningen utförs vid ett universitet eller annan institution där den finansieras genom 

allmänna bidrag är det myndigheten där forskningen utförs som äger materialet. 

(Vetenskapsrådet 2011). 

 

I samband med våra intervjuer har vi informerat informanterna om de etiska råden som finns 

för en forskare. Vi nämnde att vi, i och med metoden intervjuer, inte var intresserade av 

enskilda identiteter och därmed röjdes inte försökspersonernas identitet. Vi ville ändå 

informera om att det är universitetet som äger materialet då vår forskning utfördes där. Detta 

var dock inga problem för samtliga informanter. Vi läste även upp de etiska regler, som vi 

tidigare tagit upp, som var relevant för försökspersonen och oss själva.  
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3.7 Kategoriseringen av data 
 

Efter vi utfört våra intervjuer skrev vi så fort vi kunde ner det som sagts, detta för att inget 

skulle glömmas bort. De intervjuer som skedde via inspelning spelades upp och 

sammanfattades medan de intervjuer som skedde med anteckningar från början 

sammanfattades till de centrala delarna. Vi har som tidigare nämnt gjort på olika sätt, spelat 

in samt gjort anteckningar vilket gjorde att processen efter intervjuerna kunde se lite olika ut 

beroende på vems material vi skrev ut. Vi skrev ut intervjuerna utefter de frågor vi ställt till 

de intervjuande föräldrarna, för att sedan sätta oss ner med samtliga utskrifter för att 

kategorisera. Vi utgick då till en början utifrån vårt syfte och våra problemformuleringar 

som uppsatsen är uppbyggd på, för att sedan utöka med det som vi ansåg vara relevant för 

studien och till vår bakgrund.  Vi sorterade även bort det som vi ansåg inte svarade på våra 

frågeställningar.  
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4 Resultat och analys 
Vi kommer att inleda med en kort presentation av de intervjuade. Dessa personer kommer vi 

inte nämna några riktiga namn på för att försöka hålla dessa så okända som möjlig. Istället 

har vi valt att kalla dem för en bokstav. Detsamma gäller när föräldrarna nämner sina barns 

namn, då har vi valt att använda oss av bokstaven X. Efter presentationen följer en 

redovisning av resultatet från intervjuerna där vi först redovisar begreppet läxa för att sedan 

redovisa begreppet motivation.  

 

 

4.1 Presentation av intervjupersonerna 

Vi har intervjuat sju föräldrar som alla har barn i årskurs 4-6. Den pilotstudie som gjordes 

blev användbar så därför är även pilotstudien en av dessa sju föräldrar. Vi kommer här kort 

redovisa varje förälders yrke, antal barn och utbildning för att sedan diskutera den eventuella 

påverkan dessa bakgrundsdetaljer haft.  

A arbetar med administration och kassa på en bygghandel. Hon har fyra barn och hennes 

högsta utbildning är gymnasial.  

B arbetar som målare och har tre barn. Hans högsta utbildning är gymnasial.  

C arbetar som lärare och har två barn. Hon har högre utbildning än gymnasial. 

D arbetar som lagerarbetare och har tre barn. Hans högsta utbildning är gymnasial. 

E arbetar som säljare på ett företag och har två barn. Hans högsta utbildning är gymnasial.  

F arbetar som ledare inom personal på ett företag och har två barn. Hon har högre utbildning 

än gymnasial. 

G arbetar som studievägledare på ett universitet och har tre barn. Hon har högre utbildning 

än gymnasial. 

 

 

4.1.1 Konsekvenser av föräldrarnas bakgrund  

De föräldrar vi valt att intervjua har gemensamt att de har barn i skolåldern 4-6. Resterande 

uppgifter skiljer varje förälder åt vilket gör att vi kan diskutera den eventuella påverkan av 

resultatet de olika aspekterna haft. De föräldrar som är verksamma inom skolan kan ha 

bredare kunskap om läxan. Förälder C och G arbetar båda inom skola och deras svar på 

frågan vad en läxa kan vara gav ett rikt och nyanserat svar. Förälder C svarade: 
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Någonting som man måste träna på för att kunna det riktigt bra, det kan vara 
något som man inte hunnit med i skolan också (C). 
 

Förälder G svarade: 

 
ett inlärningsmoment för kunskap i sig men också ett sätt att lära sig ta ansvar för 
något (G).  

 

Detta svar ger en djup förklaring inom begreppet läxa och visar på att de förstår syftet med 

läxor. 

 

Vi har valt att redovisa antalet barn varje förälder hade då vi ansåg att det i en familj med 

flera skolbarn gav mer erfarenhet av läxor. Trots att vi bad föräldrarna att fokusera på de 

barn som gick i årskurs 4-6 var det svårt för de flesta föräldrar att bortse från erfarenheterna 

av de andra barn som fanns i familjen. Därför har antalet barn gett en viss påverkan på 

kunskapen och erfarenheten av läxor.  

Vilken utbildning föräldrarna har kan påverka attityden till läxor visar tidigare forskning på. 

Cooper (2007) menar, som vi tidigare nämnt, att föräldrarnas utbildningsbakgrund spelar 

roll i hanteringen av läxor och vi kan se att de föräldrarna med högre utbildning än 

gymnasial har en bättre studievana och en mer positiv attityd till läxorna.  

 

 

4.2 Resultat från intervjuerna 

Genom våra intervjuer fann vi intressanta resultat utifrån de frågor som vi ställt (se bilaga). 

Vi har analyserat resultatet och kommer här att redovisa dem. För att få en bra struktur har 

vi ibland använt oss av relevanta frågor som överskrift för att tydligt se vad vi analyserar. 

 

 

4.2.1 Läxan 

Vi kommer här redovisa föräldrarnas uppfattning av begreppet läxa. Vi kommer även 

redovisa den inställning föräldrarna har till läxor och om de kan ge exempel på en bra och 

dålig läxa. Vi tar även upp de konsekvenserna läxan kan ge i deras vardag och avslutar 

sedan med en sammanfattning.  
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4.2.1.1 Vad är föräldrarnas uppfattning av begreppet läxa? 

De som blev intervjuade gav ett varierat synsätt på begreppet läxor. En förälder menade 

att ”en läxa är en uppgift som sammanlänkar skola och hemmet” (E). Detta diskuteras 

tidigare där Cooper (2007) nämner att läxor är det mest rutinmässiga inslaget i relationen 

mellan skolan och hemmet.  En annan förälder menar att läxan är ”ett inlärningsmoment för 

kunskap i sig men också ett sätt att lära sig ta ansvar för något” (G) och en tredje menar att 

läxan är ”någonting som man måste träna på för att kunna det riktigt bra, det kan vara något 

som man inte hunnit med i skolan också” (C). Den sista föräldern vi nämnt här är själv 

lärare och har på så vis en god insyn i vad läxan är till för. Vi har tidigare diskuterat olika 

författares förklaring på begreppet och där framstår det nya begreppsförklaringar. Detta visar 

på vilken variation av betydelse ordet läxa kan ha och att det kan betyda olika för olika 

personer 

 

 

4.2.1.2 Föräldrarnas inställning till läxor 

Föräldrarnas inställning till läxor varierar men de anser att det är betydelsefullt att skolan har 

dem. En förälder (G) menar att det är viktigt för att barnen ska lära sig att ta ett eget ansvar 

samt att det är en viktig del i skolans undervisning. En annan förälder (D) anser att läxor är 

bra för att de får chans att hinna ikapp. Men föräldrarna menar även att läxorna kan bli till en 

belastning i vardagen och kännas som ett krav. En av de intervjuade föräldrarna nämnde att: 

 
Jag har aldrig förstått varför man ska ha läxa så det ifrågasätter jag. Jag är emot 
läxor utom möjligtvis glosor eller om barnet varit frånvarande eller sjuk […], 
läxor är orättvisa och vissa föräldrar finns inte med och stöttar sitt barn (A). 
 

Detta är någonting som fler föräldrar tar upp, till exempel menar C att det blir orättvist för 

en del barn som inte har föräldrar som sitter med sina barn när läxläsningen sker. Här tar de 

upp dilemmat om barns olika förutsättningar i hemmet vilket även, som vi tidigare nämnt, 

Westlund (2004) diskuterar. De olika förutsättningarna barnen har hemifrån skapar en ojämn 

balans då vissa barn får mer stöd än andra. Cooper (2007) nämner att föräldrarnas 

utbildningsbakgrund och hur mycket tid de har att avsätta för barns läxor varierar stort och 

detta bör läraren tänka på. Det vi kan se är att föräldrar med högre utbildning än gymnasial 

motiverar sina barn på ett sätt som visar på att de har studievana som de andra föräldrarna 

inte har. Detta stöds i Coopers (2007) forskning där han nämner att föräldrar som har 
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studerat tre år eller mer efter gymnasiet har skapat sig en god studievana. De föräldrar som 

inte har en utbildning högre än gymnasienivå kan eventuellt få det svårare när de ska stödja 

sina barn vid läxläsningen och även detta kan spela roll.  

Vid frågan om det är någonting de skulle vilja ändra på i utformandet av läxor fick vi inget 

svar ifrån någon av föräldrarna. Istället fick vi till svar att det är bra som det är. 

Vi undrade hur föräldrarnas inställning till läxor var när de själva gick i skolan. Detta för att 

se om det fanns något samband mellan den attityd föräldern hade till sina egna läxor och den 

attityd som föräldern använde sig av till sina barn. Förälder A menar att hon inte ifrågasatte 

läxans existens när hon själv gick i skolan, hon menar: 

 

[…] var det matte läxa tyckte jag det var jätte kul […]. Alla andra läxor tyckte jag 
var jätte tråkiga […] Man ifrågasatte inte varför man behövde ha läxor, för när 
jag gick i skolan så skulle man ha läxa, och det tyckte jag även när jag fick egna 
barn, att det var självklart, det var en del av skolan. Och eftersom jag inte förstår 
idag varför man ska ha läxor så förstod jag det inte då heller. Jag har aldrig 
förstått det (A). 

 

Denna förälder hade samma inställning till läxor då som idag, hon menar på att hon inte 

förstod läxans existens då och inte heller nu. Skillnaden vi ska se är att när denna förälder 

var barn ifrågasatte hon inte läxorna medan det är någonting som hon gör idag. 

 

Vi har längre upp i detta stycke tagit upp att förälder G tycker det är viktigt med läxor för att 

barnen lär sig ta eget ansvar. När vi frågade henne om hur hennes tankar var när hon själv 

gick i skolan fick vi svaret: 

 

[…] jag tyckte ofta det var stressigt med läxor. Jag hade inget speciellt stöd 
hemifrån vad gäller inlärning […]. De hade heller ingen högre utbildning och 
saknade därför egen kunskap många gånger. Men jag var duktig på att planera 
och la upp läxtid. Något jag senare hade nytta av när jag pluggade och hade 
familj (G). 

 

Här kan vi se att ta ett eget ansvar har genomsyrat hennes skolgång som barn, vilket säkert 

speglar av sig idag när hon har egna barn och anser att det är viktigt att lära sig ta ett eget 

ansvar i skolan. Här kan vi även se det vi tidigare tagit upp om utbildningsbakgrund, denna 

förälder menar att hennes föräldrars utbildningsbakgrund har påverkat att hon många gånger 

inte kunde få hjälp av dem.  
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4.2.1.3 Vad är en bra läxa och en dålig läxa enligt föräldrarna? 

Flertalet föräldrar anser att bra läxor är läxor som handlar om att memorera eller nöta in 

kunskap som till exempel multiplikationstabellen eller glosor. En förälder menar att ”en bra 

läxa är läxor som behövs för att upprepa kunskap som min son redan kan” (F). Tre föräldrar 

(F, C, G) tar även upp att en bra läxa är en läxa som fått en introduktion i skolan för att 

sedan tas hem för upprepning. En förälder menar att hon tycker att läxorna ska vara 

individuella:  

 

jag tycker att läxorna ska vara olika för olika barn […] för en del går det ju så 
snabbt för, de behöver lite mer utmaning. Det kan vara olika antal glosor eller 
mer antal tabeller eller färre. Eller om man hunnit allt och kanske kan allt då 
behöver man kanske inte ha någon läxa, men kanske vill (C).  

 

En annan förälder menar att en bra läxa är: 

 
När man gjort fel för då lär man sig som mest. Om min son kan allting och bara 
gör utan att tänka lär han sig ingenting. En bra läxa ska vara lite lagom svårt för 
min son (D). 

 

Denna förälder anser att läxan inte få vara för lätt samt att en bra läxa är en utmaning för 

hans son. 

 

Exempel på dåliga läxor som föräldrarna uttryckt är läxor som bara finns för läxans skull 

och att det inte finns något tydligt syfte bakom den. En förälder (C) menar att en dålig läxa 

är ”föräldraläxor”, där föräldrarna måste gör mycket jobb och som barnen inte kan göra 

själva. Hon menar även att en dålig läxa kan vara en läxa som tar för lång tid, den får inte ta 

mer än en halvtimme.  Vi kan se att tidsaspekten är relevant när föräldrarna diskuterar vad 

en dålig läxa är. Westlund (2004) anser att just tidsbristen kan skapa en negativ känsla inför 

läxor då föräldrarna är stressade och barnen inte vill spendera för lång tid på läxor. 

 

 

4.2.1.4 Konsekvenser av läxan i familjens vardag 

 

Vad vi har tolkat utifrån våra intervjuer är det ingen av föräldrarna som inte kan hjälpa sina 

barn med läxorna. Däremot finns det föräldrar som påstår att matematiken är lite knepig 

samt svår att hjälpa till med, det handlar främst om att barnen idag räknar på ett annat sätt än 
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vad föräldrarna gjorde när de gick i skolan. Vi vill även tillägga här att alla föräldrar i 

nuläget kan hjälpa sina barn med matematikläxan, men att det är den som de tar upp som 

den knepiga samt den som deras barn har svårast för. Två föräldrar (B, F) önskar att de 

skulle få en genomgång av lärarna i matematiken så att det bättre skulle kunna hjälpa sina 

barn: 

 

Som matten, den kan jag hjälpa henne med, frågan är sen om något år när det blir 
svårare, för det kommer jag ihåg med de äldre barnen, det greppade man inte sen 
när de kom högre upp. Sen vet man ju inte i matten nu då hur dem ställer upp […]. 
Nu räknar de inte på samma sätt som när jag gick i skolan, det ändrar sig. På X 
förra skola så hade de en kväll som föräldrar fick gå dit och så var mattelärarna 
där och så fick vi lära oss hur de räknar, det tyckte jag var jättebra (B). 

 

B tar här upp att matteläxan kan vara svår när barnen blir äldre samt att barnen idag inte 

räknar på samma sätt som när han själv var ung. Han berättar även att matematiklärarna på 

dotterns tidigare skola hade en genomgång i matematiken för att föräldrarna skulle kunna 

hjälpa sina barn bättre. En annan förälder säger såhär: 

 

Jag skulle vilja ha en genomgång kring matematiken hur jag ska tänka när jag 
ska hjälpa honom. Finns det inte någon lärarmanual som vi föräldrar kan ta del 
av nu när vi ändå måste agera lärare här hemma? (F). 

 

Denna förälder har även hon önskemål om att få en genomgång i matematiken för att bättre 

kunna hjälpa sitt barn. En annan förälder (E) önskar mer hjälp för sitt barn i matematik i 

skolan, han menar på att hans dotter behöver hjälp från en lärare som kan lära henne att 

tänka rätt i stället för att han ska försöka lära henne trots att han egentligen inte kan.  

Många av de föräldrar som vi har intervjuat tar upp tidsbristen och menar på att läxor tar för 

mycket tid i anspråk i deras vardag. Vi har tidigare tagit upp att barnens fritidsaktiviteter kan 

bli drabbade av att läxan måste göras (Westlund 2004). Förälder C tar upp att hennes son har 

slutat med fotboll samt att vara med kompisar på vardagar för att läxorna tog så mycket tid, 

hon tillägger även att det inte bara var därför men att det dock var en av de bidragande 

orsakerna. En annan förälder menar att: 

 
När läxorna tar för mycket plats från min sons fritid då tycker jag de tar för 
mycket plats. Ibland får han sitta till 21.00 på kvällen och det tycker jag är för 
mycket (D). 

 

Föräldern tar här upp att läxorna ibland kan ta för mycket tid av hans sons fritid och menar 

på att det kan bli en belastning. Detta kan som vi nämnt tidigare ge en negativ attityd inför 
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läxan då barnen ibland måste tacka nej till olika aktiviteter som de kanske hellre skulle vilja 

göra. Barn behöver även få tänka på något annat än skolan under fritiden, vilket förälder A 

även påpekar, hon menar: ”när ska de få komma hem och känna å vad skönt att bara få vara, 

som jag gör när jag kommer hem från jobbet”. Förälder A tillägger även att hon som vuxen 

inte skulle vilja jobba en hel dag, komma hem från jobbet, äta mat och sen fortsätta jobba 

och tycker att det är fel att barnen ska behöva göra det. Förälder D ser en konsekvens i 

vardagen då han ”brukar tjata och tjata…” för att få läxan gjord. 

Vi frågade föräldrarna hur många timmar i veckan deras barn gör läxor. Vi fick ett 

varierande svar men det handlar om mellan två till fyra timmar i veckan. Utifrån den 

aspekten kan vi se att läxorna tar ungefär 20 minuter till 50 minuter per dag. Detta kan vara 

värt att diskutera när tidsramen inte är så stor. Fritidssysselsättningen är något som 

diskuteras tidigare där Westlund (2004) anser att barnen är i behov av fritid där de kan 

avsluta skolarbetet och tänka på någonting annat. 

Förälder A menar att hon tror att alla föräldrar kan hjälpa sina barn med läxan, men att det 

bland annat handlar om föräldrarnas ambitioner, ork samt tiden, vilket hon menar blir 

orättvist för barnen.  

 

  

4.2.1.5 Sammanfattning av föräldrar och läxor 

Föräldrarnas definition av ordet läxa varierade och kunde symbolisera ett sätt att länka 

samman skola och hem, något att träna på eller som ett sätt att lära sig ta ansvar. 

Föräldrarnas inställningar till läxor var olika men de ansåg det betydelsefullt att skolan har 

dem. Läxor kändes meningsfullt och kunde skapa ansvar. Föräldrarna tog även upp 

dilemmat tidsbristen i vardagen, de olika förutsättningarna i hemmet och stödet hemifrån. Vi 

fick även svar på vad en bra läxa kunde vara och vad som symboliserade en dålig läxa. En 

bra läxa kunde vara att memorera eller nöta in kunskap och en dålig läxa kunde vara en läxa 

som har diffust syfte eller som kräver mycket hjälp av föräldern. Sist har vi tolkat vad 

föräldrarna ser för konsekvenser av läxan i deras vardag. Här kom tidsaspekten upp igen och 

bristen i att kunna hjälpa sitt barn. 

 

 

4.2.2 Motivation 

Vi kommer nu diskutera föräldrarnas uppfattning av begreppet motivation då det kan vara 
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intressant att se hur föräldrarna tolkar begreppet. Vi kommer även diskutera hur föräldrarna 

motiverar sina barn till läxläsning och vad de tror är en vanlig orsak till att barn tappar 

motivation. Detta känns relevant för att se vilka sätt föräldrarna väljer att motivera sina barn 

på och även om de kan nämna orsaker till att barn mister motivationen. 

 

 

4.2.2.1 Vad är föräldrars uppfattning av begreppet motivation? 

När vi ville ha en förklaring på begreppet motivation var det flera föräldrar som hade svårt 

att svara på frågan. Vi har tolkat det så att det för föräldrarna är ett ord som inte automatiskt 

finns i det dagliga språket, vilket kan göra det svårt att definiera begreppet. Ordet motivation 

kan även kännas svårt och akademiskt vilket kunde ha skapat förvirring. Svar som vi fick 

var; ”Motivation handlar om att känna sig motiverad” (E) och att motivation handlar om att 

hitta någonting att motivera sig själv med för att få saken gjord. En annan förälder säger att:  

 

antar att lust att lära menas att jag ska försöka kunna motivera min son så pass 
mycket så att han har lust att lära sig saker istället för att jag måste hota honom 
(F). 

 

Ett annat svar som vi fick var: 

  

att motivation handlar om att min son förstår varför han ska kunna det han gör 
(D). 

 

Här kan vi se att han pratar om den inre motivation som Atkinsons prestationsteori kopplas 

till, att barnet fokuserar på att göra sitt bästa oavsett belöningen (Imsen 2006).  

 

 

4.2.2.2 Hur motiverar föräldrar sina barn till läxläsning? 

Vi undrade hur föräldrar motiverar sina barn till läxläsning och där fick vi många svar som 

relaterar till mutor eller belöning. Det kan vara att barnet får titta på tv efter att läxan är 

gjord. En förälder menar att hon motiverar med ”hot och straff” (F). Ca hälften av 

föräldrarna tar även upp betyget som motivationsfaktor. En förälder menar:  

 
När man får betyg tror jag att barnen blir mer motiverade att göra läxorna. Då får 
barnet en siffra eller en bokstav, ett betyg, ett bevis på vad de har gjort. Då kan de 
förstå att de måste göra mer för att få ett högre betyg (A). 
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Detta handlar om, som vi tidigare nämnt i bakgrunden, om yttre motivation i form av 

belöningar som betyg och tv-tittande (Imsen 2006). Förälder B berättade att hans dotter 

lyckades mycket bra på ett fysikprov efter att hon hade pluggat hårt inför det, det menar vi 

är en sorts inre motivation. Som vi tidigare nämnt handlar den inre motivationen att barnet 

vill göra sin läxa för att hon/han tycker det är meningsfullt (Göransson 2002). Förälder C 

berättade för oss att hon ”brukar motivera till tv-tittande och film och då tänka på att om de 

lär sig så hinner de läsa textremsan eller se utländska filmer och lära sig genom det”. I detta 

sammanhang försöker föräldern motivera sitt barn att lära sig läsa genom att förstå syftet 

med läxan, vilket även det är en sorts inre motivation. Som vi tidigare nämnt menar 

Göransson (2002) att inre motivation handlar om att barnet vill göra läxor och tycker att det 

är meningsfullt. Ser barnet själv att det är meningsfullt för att det sedan går bra på ett prov så 

handlar detta om inre motivation. C menar att motivationen måste komma från barnet själv, 

att det är viktigt att barnet förstår varför han/hon bör göra läxor samt varför han/hon ska gå i 

skolan. Föräldern menar även att det är viktigt att någon finns och förhör barnet på läxan, att 

någon bryr sig, för att barnet ska bli motiverad. Maslow diskuterar behovstrappan där han 

nämner olika steg av behov en människa har. Behovet av uppskattning är längre ner i 

hierarkin och om barnet får det behovet tillfredsällt kan behovet av självförverkligande 

uppnås. 

 

4.2.2.3 Vad är en vanlig orsak att barnet tappar motivation till läxan? 

Vi ställde även följdfrågan till de föräldrar som uttryckte att deras barn tappar motivationen 

till läxor: Vad tror du är en vanlig orsak till att ditt barn tappar motivation till läxan? Flera 

föräldrar tror att det är för att deras barn tycker att skolan är tråkig samtidigt som det finns 

roligare saker som de vill göra. Två (A, C) föräldrar tror att det handlar om att deras barn 

inte förstår syftet med läxan. Att barnen tappar motivationen till läxan kan som vi tidigare 

nämnt (Cooper 2007) relateras till att barnens attityder speglar de attityder som finns i 

hemmet.  Om föräldern inte sitter med sitt barn utan väljer att titta på tv samtidigt som 

barnet gör läxan visar inte föräldern en positiv attityd. Detta stämmer inte överens med de 

föräldrar som vi har intervjuat. Alla föräldrar vi har intervjuat fanns med när barnen gjorde 

sina läxor, men på olika sätt. Det är dock ingen som har sagt att denne tittar på tv eller gör 

annat ”roligt” under tiden barnen gör läxorna. En förälder berättade att han:  
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[…] brukar passa på att gå igenom räkningar eller den gigantiska högen av papper 
som alltid finns i vårt kök samtidigt som barnet gör läxan (E). 

 

Som vi tidigare nämnt i bakgrunden så menar Cooper (2007) att detta är ett bra sätt att visa 

sitt barn att skolan är viktig. Han menar att det är bra för barnet om förälder sitter och till 

exempel går igenom ekonomin när barnet har matematikläxa då det visar på att det som 

arbetas med i skolan senare kan användas i vuxenlivet.  

 

 

4.2.2.4 Sammanfattning av föräldrar och motivation 

En slutsats vi kan dra är att begreppet motivation är svårt att förklara. Vi kan även se att den 

yttre belöningen är vanligare än inre belöning. Yttre belöningen verkar oftast ske i form av 

högre betyg eller en muta såsom mer tv-tittande. Som vi tidigare diskuterat anser föräldrarna 

att en dålig läxa är en läxa utan klart syfte. Även här kommer syftet upp som en orsak till att 

barnet kan tappa motivation till läxorna. En annan orsak kan vara att de föräldrarna med 

negativ attityd till läxor påverkar barnet till samma inställning. 

 

 

4.3 Sammanfattning av resultat och analys  

Som vi tidigare nämnt så kan arbetet med läxan skapa nära familjerelationer samt ge bevis 

på omsorg (Hellsten 1997). De flesta föräldrar som vi har intervjuat nämner att läxan 

handlar mycket om att tjata och att det skapar osämja. D svarar att han ”brukar tjata och 

tjata…”. En annan förälder (A) menar att hon får en dålig relation med sin son för att hon 

hela tiden måste tjata. Situationen med att försöka få sina barn att göra läxan verkar vara det 

som är det jobbigaste för föräldrarna, det verkar vara så jobbigt att de till och med börjar 

med att hota och muta sina barn, vilket de flesta föräldrar som vi har intervjuat inte verkar så 

nöjda över. Samtidigt som de verkar se att det är det som fungerar för att få sina barn 

motiverade. Vi kan även se att alla föräldrar försöker motivera sina barn till läxläsning 

genom tillexempel tv-tittande eller att påminna om betyget. Samtliga föräldrar ansåg det 

meningsfullt med läxor.  
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5 Diskussion  
	  

5.1 Resultatdiskussion 
	  
Vi har valt att skriva om ämnet läxa då vi anser att det i vårt framtida arbete som lärare 

underlättar arbetet med läxor om föräldrarna vet hur de ska förhålla sig till momentet. Vi 

ville därför studera hur föräldrar ser på läxor och hur de kan motivera sina barn till 

läxläsningen. Vi har i och med vår egen studie sett att läxor problematiseras utifrån olika 

aspekter och detta stöds i den forskning vi gjort om ämnet. Vi kommer nu diskutera läxan 

utifrån den bakgrundstext och det resultat som vi fått i vår undersökning för att sedan lyfta 

ämnet vidare för att se hur vi kan gå vidare med de olika dilemmana. 

 

Läxan kan som tidigare nämnts definieras på olika sätt, såsom ”en avgränsad skoluppgift för 

hemarbete (Norstedts svenska ordbok 2004), ” alla typer av hemuppgifter” (Hellsten 1997) 

eller ”ett moment att lära sig ta ansvar, få tid till att träna extra och en länk mellan skola och 

hemmet. Vi anser att föräldrarna i vår undersökning visar en medvetenhet om vad läxa är 

men behöver veta mer hur den kan användas i vardagen. Vi anser också att syftet med läxan 

är diffust och detta kan förklaras i och med de olika definitioner som ges på ordet läxa. 

Begrepp som ansvar och extra träning tyder på att läxan ska användas som ett redskap för 

inlärning. Det samarbete som sker mellan hem och skola lutar mer åt syftet att få fram 

information mellan alla partnerna och att få skola och hemmet att ses som en helhet. 

Beroende på hur man väljer att se på begreppet, som en länk mellan skola och hem eller som 

extra inlärning, så kan utförandet skilja sig åt. I och med att det i läroplanerna inte framgår 

hur läxan kan utföras så måste en egen tolkning ske och därför kan det vara svårt att undvika 

så vida begrepp av ordet. Läxa är frivilligt för läraren att använda sig av och så länge det 

finns ett syfte bakom läxan så kan det vara okej att utförandet sker på olika sätt. 

 

Hur föräldrar kan motivera sina barn till läxläsning är en relevant problematik att diskutera. 

Situationen med att få sina barn att göra läxan verkar vara påfrestande för föräldrarna och 

det tillkommer mycket tjat i samband med läxläsning. Vi har analyserat hur föräldrarna i vår 

undersökning gjorde för att försöka hitta en möjlig lösning till problemet. Enligt Atkinsons 

teori (Imsen 2006) ska föräldrar sträva efter att hitta den inre motivationen till läxläsningen 

men frågan är om detta alltid är möjligt? Går det att hitta en inre motivation till all form av 

läxläsning och är det någonting att sträva efter? Det krävs mycket engagemang från föräldrar 
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att hitta en inre motivation och dessutom mycket tid i vardagen. Kan den målsättningen 

istället skapa en större konflikt då tidsaspekten är ett upprepat dilemma för föräldrar och 

barnet. Halses (2008) teori gör att barnet strävar efter belöningen men missar själva 

inlärningen. Vi ställer oss frågan om barnet verkligen lär sig något då? Om fokus ligger på 

belöningen kan det kännas som inlärningen mest sker som en brygga över till det barnet 

helst vill ha, belöningen, och missar därmed kunskapen. En del föräldrar tog upp betyget 

som något som kan motivera deras barn vilket kan kopplas ihop med yttre belöning. Detta 

kan enligt oss skapa en minskad lust till inlärning då fokus ligger på att få det som skall 

göras avklarat. Vi anser även att det ofta går att hitta den inre motivationen i samband med 

läxläsning men att föräldern då måste veta syftet med läxan. Om syftet är oklart eller när det 

inte ens finns något syfte så kan föräldern heller inte hitta anledningen till att barnet ska göra 

sin läxa. Vi anser därför att informationen om syftet bör vara klart och tydligt. Hellsten 

(Skolakuten 2006) anser att syftet med läxan ofta är vagt. Flera föräldrar i vår studie menar 

att de saknar syftet och önskar att det skulle vara tydligare och på frågan om de kunde ge 

exempel på en dålig läxa kom just saknaden av syftet fram. Vi som blivande lärare har svårt 

att förstå detta, vi menar på att det alltid måste ges läxor som har ett tydligt syfte och vi 

menar på att det är så viktigt att ge läxor med ett syfte så vi är tveksamma till om det 

verkligen finns lärare som ger läxor bara för att, samt att vi har stora förhoppningar om att 

detta faktiskt inte sker i skolorna. Men våra intervjuer visar tyvärr på det motsatta, att det 

faktiskt kan ske. 

 

Vår studie visar på att föräldrarna uttrycker sitt missnöje kring läxan. Hur kommer det sig att 

föräldrar accepterar momentet och utför det utan vidare protester? Vi har funderat kring 

detta och undrat om det kan relateras till föräldrarnas egen barndom där läxorna inte 

ifrågasattes. Det kan även handla om att föräldrarna känner sig osäkra kring hur de ska agera 

vid läxläsning, och kanske då främst med matematiken. Några föräldrar i vår studie önskar 

att de skulle få en genomgång av läraren så att de bättre skulle kunna hjälpa sina barn vilket 

kan vara en lösning på den osäkerheten som finns kring matematikläxan. En sak vi funderat 

på är om synen på skolan skulle vara annorlunda om elevens verksamhet skulle klassas som 

arbete, då skulle läxorna i så fall vara ett ständigt övertidsarbete. Om skolan skulle ses som 

ett arbete skulle läxorna heller inte vara så självklara utan mer ses som ett arbete en elev får 

göra om den inte skött sig på ”jobbet”.  

 

Maslows behovstrappa nämner att ett barn behöver bekräftelse för att kunna känna sig 
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motiverad till att fortsätta. En förälder som inte visar sitt engagemang eller som visar en 

negativ attityd kring läxan ger barnet en mindre chans till att lyckas. Just attityden till läxan 

kan kopplas till Coopers (2007) forskning som visar på att barnets attityd till läxan speglar 

den attityd som finns i hemmet. De föräldrar som deltog i vår studie har alla svarat att de 

fanns med när barnet gjorde sina läxor vilket visar på att de föräldrarna gav sina barn den 

bekräftelse som behövdes. Vi frågade inte mer ingående på denna fråga men vad som kunde 

vara intressant att fråga om var vilken attityd som gavs i samband med läxförhöret. Att vara 

fysiskt närvarande men att ha en inre negativ attityd till läxan kan påverka barnet även fast 

orden inte används. Vi fick till svar ifrån några föräldrar att de tyckte läxmomentet var 

jobbigt i vardagen och mest ville ha det överstökat. Frågan är om denna känsla går att 

komma ifrån? En vardag är ofta stressig och med ett påtvingat moment som läxan faktiskt är 

kanske denna känsla inte går att undvika. 

 

Skolan förväntar sig att alla föräldrar vet vad läxa innebär och hur de ska förhålla sig till den. 

Det är enligt oss inte någonting skolan kan ta för givet och därför behövs det information till 

föräldrar om hur läxläsningen kan gå till. Den oro som finns kring matematikläxan hos de 

flesta föräldrar vi intervjuade kan kanske minskas om god information ges ut om hur de ska 

förhålla sig till den. Kohn (2006) diskuterar den konflikt som ofta sker i samband med 

läxläsningen och att föräldrar intar rollen som lärare. Detta visar på vikten av att informera 

om läxans syfte där föräldern ska agera handledare till sitt barn och inte inta rollen som 

lärare. Vår studie visar på att föräldrarna inte agerar som handledare i vissa fall i och med att 

dem ibland hjälper barnet lite för mycket. Forsberg (2009) stödjer detta i sin avhandling där 

han nämner att föräldrar ska vara där för barnen som stöd och som en påminnelse att få 

läxan gjord. Samtidigt kan vi tänka oss det kan vara svårt för en förälder att veta hur denne 

kan handleda sitt barn med läxan så att det blir på ett sätt som hjälper barnet att utvecklas i 

sitt lärande. Det kan ändå tyckas vara en lärares uppgift. I en skola finns det föräldrar med 

massor av olika erfarenheter i sin tidigare skolgång där vissa föräldrar knappt gått i skolan 

själva medan andra föräldrar är verksamma inom skolan. Denna breda differens på 

förkunskap måste en lärare fundera på och kanske se till att informera hur läxans kan utföras 

i hemmet. Enligt våra egna erfarenheter sker inte detta i så stor utsträckning utan kunskapen 

om läxan tas för givet av lärarna. Det skulle med ett informationsblad eller ett möte 

tillsammans med de föräldrar som känner sig osäkra inför detta skapa en större säkerhet och 

kanske mer motivation i hemmet.  
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Kohn (2006) har listat ett antal klagomål kring läxan där tidsbrist är ett återkommande 

dilemma vilket vi kan se i vår egen studie. Vad som är uppseendeväckande är att under våra 

intervjuer framgår det att läxorna tar mellan 2-4 timmar i veckan. Detta kan sammanfattas 

som ett snitt på ca 20-50 minuter om dagen vilket inte kan ses som en tid som kan skapa 

stress och oro hos barnet. Frågan är om andra faktorer spelar in här såsom den okunskap 

som finns kring läxans utförande och de konflikter som ofta sker i hemmet i samband med 

läxläsningen. Kohns (2006) klagomål innefattar just tidsbristen, okunskapen och konflikter i 

hemmet som några av punkterna. Om föräldern även hittar ett sätt att motivera sitt barn till 

läxläsning så kan kanske en mer positiv attityd ges i detta läge. Hemmets olika 

förutsättningar kan visserligen också påverka klagomålen på läxan. En familjs vardag ser 

olika ut och där föräldrar arbetar till sent och hämtar barnen sent på skolan så minskar tiden 

till fritiden hemma vilken kan ses som orättvist där vissa barn har flera timmar varje dag att 

spendera hemma medan andra inte har mer än en timme på kvällen innan läggdags. Vad vi 

upplevt genom den erfarenheten vi skapat oss så erbjuder vissa skolor läxhjälp vilket kan 

vara en lösning. Då syftet bakom läxan kan vara att lära sig ta eget ansvar kanske läxan kan 

utformas i samband med att barnet går på fritids eller annan aktivitet. Genom att läraren 

individualiserar läxan kan kanske barns olika förutsättningar jämnas ut. Det tillsammans 

med den läxhjälp som en del skolor erbjuder kan kanske ge bättre förutsättningar till de barn 

som behöver det. En lärare bör tänka på detta dilemma och ta med den aspekten när läxan 

ges ut. 

 

Dinamarca från vänsterpartiet menar i Tv4 nyhetsmorgon (2011) att det ofta förekommer ny 

inlärning och helt nya uppgifter som läraren inte gått igenom. Vi ställer oss kritiska till 

denna kommentar då det inte hänvisas till någon tidigare forskning och då är frågan vart hon 

får den informationen ifrån? Under fler av våra intervjuer framgår det att läxor handlar om 

att upprepa kunskaper som barnen redan kan och då motsäger det detta som Dinamarca 

anser. Vi funderar på om det kan ha att göra med att barnet inte förstått det läraren gått 

igenom i klassrummet och därför får en känsla av att det är ny inlärning. I så fall borde det 

kontrolleras innan läxan ges ut att alla vet vad som förväntas av barnen att göra. Vi håller 

däremot med om det Jan Björklund menar att inlärning av glosor är slöseri med skolans tid. 

Därför anser vi att viss typ av läxor kan vara bra att ha och glosor är en av dem. Samtidigt 

tar Dinamarca upp att läxor kan skapa olika förutsättningar i hemmet vilket vi kan hålla med 

om. De olika förutsättningarna menar vi kan skapa ojämn balans mellan eleverna vilket en 

lärare bör fundera över. 
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Föräldrarna menar att läxan är en uppgift som sammanlänkar skolan och hemmet. Hellsten 

(1997) har tagit upp i sina sju betydelser att kontakten mellan hem och skola kan öka med 

hjälp av läxan. Här kan man ju fundera över om det är det bästa sättet att göra detta på? Om 

det hela tiden handlar om att tjata och bråka hemma så kanske det kan göra att det blir ett 

större gap mellan skolan och hemmet. Men på vilket sätt skulle man annars sammanlänka 

hemmet och skolan? Hellsten (1997) menar att läxan har betydelse när eleven ska förbereda 

inför prov eller förhör, vilket en förälder tar upp och menar på att läxan ska vara någonting 

som barnet behöver träna extra mycket på. Vi kan se att de flesta föräldrarna fortfarande vill 

ha läxor men att de inte är nöjda med hur läxan används. För att skapa en positiv attityd 

kring läxor måste, som vi tidigare nämnt, därför syftet bakom läxan vara tydligare. När 

syftet blir tydligt kan även föräldrarna hitta sättet att motivera sina barn till läxorna. 

 

Vi har tolkat den eventuella påverkan föräldrarnas yrke, utbildning och antalet barn som kan 

påverka resultatet av vår studie. En förälder som arbetar som lärare har en helt annan insyn i 

verksamheten än vad föräldrar som inte har det yrket. Att vara lärare till yrket har säkert en 

del i formandet av dig som förälder, det kan vara svårt att lägga bort sitt yrke och samtidigt, 

varför skulle man göra det? En förälder som arbetar som lärare förstår nog syftet bättre med 

läxor och kan på så vis motivera sina barn lättare. Vi kan även se att de som har fler barn har 

en längre och bredare erfarenhet av läxor vilket har gett dem möjligheten till att utveckla 

läxläsningen till det bättre. Föräldrarnas utbildningsbakgrund kan även påverka resultatet av 

läxläsningen vilket Cooper (2007) nämner. Detta kan vi även se under vår egen studie av 

föräldrarna där de med högre utbildning än gymnasial har lättare att hantera läxläsningen.  

Föräldrarnas egen uppväxt kan också spela en roll när föräldern blivit vuxen och ska 

handleda sitt barn. Vi kan genom vår egen studie se att de med positiv attityd till läxor under 

sin egen skolgång har lättare att motivera sitt egna barn genom positiv inställning.   

 

5.2 Metoddiskussion 
Vi kommer här diskutera vårt val av metod samt fördelar och nackdelar med de val vi gjort. 

Som vi tidigare nämnt har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer i vår studie. För oss 

var detta ett självklart val eftersom vi ville få reda på om föräldrarnas uppfattningar kring 

läxor och motivation vilket vi ansåg att vi inte kunde få om vi hade använt oss av 

exempelvis enkäter. Den nackdel som vi kan se i och med en semistrukturerad intervju är att 
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vi som intervjuare måste anpassa oss efter respondentens samtals ordning vilket kräver en 

god förberedelse från oss. Vi valde istället att se detta som en utmaning då vi som 

intervjuare måste vara väl insatta i frågorna och materialet och vi måste vara flexibla och 

lyhörda i högsta grad för att få en djup samtals intervju. Vi är också medvetna om dilemmat 

att den som blir intervjuad kan anpassa sina svar efter den som intervjuar och svarar så som 

den tror att vi vill ha ett svar. Då vi inte var helt okända från intervjupersonerna kunde vi 

lättare skapa en god stämning i rummet vilket kan ha bidragit med de djupa och breda 

svaren vi fick vid intervjuerna. Vi valde att använda oss av föräldrar som inte var helt 

okända för oss då vi ville satsa på ett gott klimat redan från början. Dock var inte föräldrarna 

i nära relation till oss för vi ville att intervjun skulle hållas på ett så professionellt plan som 

möjligt.  

 

Som vi tagit upp tidigare så funderade vi över valet att ge föräldrarna frågorna i förväg, 

vilket vi valde att inte göra för att vi ville se och höra föräldrarnas reaktion då frågorna 

ställdes. Vi anser att denna spontana reaktion eventuellt kunde ge oss mer ärliga svar. Vi 

funderade även på om föräldrarna skulle bli oroliga innan och tro att de eventuellt inte skulle 

kunna svara på våra frågor. 

Vi valde som vi tidigare nämnt att dela upp intervjuerna och göra dem enskilt, detta för att 

inte skapa en maktposition gentemot föräldrarna när vi kom till deras hem för att intervjua 

dem. I och med att vi har delat upp intervjuerna så har våra tillvägagångssätt varit lite olika, 

därav tre inspelade intervjuer och fyra intervjuer där det har antecknats direkt på plats, detta 

för att vi är olika och använde oss av det tillvägagångssätt som kändes bäst för oss. Vi har 

inte sett några problem med att vi har gjort så här, utan anser att vi fått ut relevant data från 

båda typerna. Vi kunde däremot reflektera över dem olika tillvägagångsätten och se att det 

vid inspelningarna kunde tas emot en mer detaljrik information men att det vid enbart 

anteckningar inte behövdes skapa en obehaglig känsla hos dem intervjuade då en 

inspelningsapparat kan skapa nervositet.  

 

Vi har även tidigare nämnt att vi använde oss av vår pilotstudie i undersökning, vi ansåg 

efter den att frågorna var för många och att intervjupersonen tröttnade mot slutet. Trots det 

valde vi att fortsätta använda alla frågorna för vi ansåg att vi inte vill ta bort några för alla 

var relevanta för vår studie. Vid intervjuerna var vi hemma hos dem som intervjuades, det 

var någonting som alla föräldrar ville vilket vi såg som positivt då det drar ner 

maktpositionen som vi som intervjuar kan ha. Detta gjorde även enligt oss föräldrarna mer 
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avslappnade. 

 

Vi valde att använda oss av ordet motivation i vår intervju med föräldrarna. Den avsaknaden 

av ett djupare svar fick oss att fundera på om ordet motivation var akademiskt och om ett 

annat begrepp skulle vara mera passande. Samtidigt nämner de flesta föräldrar motivation 

under svaren när vi intervjuade dem vilket visar på att ordet inte är så främmande trots allt. 

En anledning till detta kan vara den diskussion vi för tidigare om definitionen av ordet 

motivation och dess breda betydelse. När ordet nämns kan betydelsen skilja sig åt beroende 

på vilken person som får frågan. Vi valde att fortsätta använda begreppet motivation trots 

det lösa och diffusa svar vi ofta fick. Detta på grund av att föräldern ofta sitter inne med sitt 

svar utan att tänka på det. Vi har även ställt oss frågan om det skulle ha varit lättare att dela 

upp frågan i två delar. Vid frågan vad motivation och lust att lära innebär kan två relativt 

svåra begrepp försvåra svaret ytterligare. Detta är någonting som vi lärt oss av genom 

utförandet av intervjuerna. 

	  
	  
5.3 Sammanfattning av diskussionen  
De slutsatser vi drar utifrån vår undersökning är att föräldrar vill ha läxor men är inte nöjda 

med utformandet av läxan. Läxans syfte måste vara tydligt och läxan får heller inte ta för 

mycket tid i familjens vardag. Undersökningen visar på att föräldrarna ser läxan som en 

positiv aspekt där det förenar skolan med hemmet.  

Som blivande lärare anser vi att lärarna i skolan bör utforma ett tydligt syfte till läxan men 

även vara tydlig och informera om hur läxan ska behandlas hemma. Vid flertalet tillfällen 

såg vi i vår undersökning att föräldrarna agerade för mycket och missade då rollen som 

handledare. Detta såg vi berodde på den okunskap som fanns kring utförandet av läxor.  

 

Vid våra efterforskningar har vi sett att det forskats mycket kring läxor sett ur barn och 

lärares perspektiv. Intresset på föräldrarna verkar inte vara lika stort vilket vi anser vara ett 

misstag att inte lägga fokus på. Föräldrarnas engagemang har en stor roll för gott resultat 

vilket flera författare pekar på. Därför anser vi att det varit intressant att välja föräldrarnas 

perspektiv då det inte finns lika mycket forskat kring det. 

I och med denna studie har vi som författare till uppsatsen fått med oss ett bredare 

perspektiv om läxor. Vi har läst om de dilemman som kan uppstå och detta är någonting som 

vi kommer kunna ta med oss när vi själva är verksamma lärare. Vi kommer antagligen vara 
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noga med att berätta om syftet till läxan om vi nu väljer att ge ut en läxa till en elev. Att 

informera föräldrarna om läxan samt hur de kan förhålla sig till läxläsningen i hemmet är 

någonting som vi anser är viktigt och som vi kommer att reflektera över när eleverna ska få 

läxor. I och med vår nya kunskap tror vi att vi kommer förbättra vårt arbete som lärare.  
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6 Vidare forskning 
 

Vi har funderat på vad vår forskning kan ha bidragit med och kommit fram till att den har 

gett en bra översikt kring hur föräldrarna ser på läxor och hur de kan motivera sina barn. 

Vad vi velat fortsätta med i vår studie hade varit att studera hur vårt resultat skulle se ut i 

verksamheten om det hade använts av lärarna. Då vår studie var begränsad utifrån 

tidsaspekten fick vi välja bort detta men intresset finns fortfarande kvar som en fundering. 

Om nu föräldrarna skulle få ett tydligare syfte och ett tydligare svar hur de kan arbeta med 

sina barn i samband med läxläsningen, skulle då situationen kännas lättare att hantera? Vi tar 

med oss denna fråga som ett sätt att skapa debatt runt ämnet och förhoppningsvis visa 

intresse för dem berörda. 

 

En annan sak vi funderade på var Halses teori där barnet strävar mera efter belöningen och 

missar själva inlärningen. Vi ställer oss frågan om barnet verkligen lär sig något då? Om 

fokus ligger på belöningen kan det kännas som inlärningen mest sker som en brygga över till 

det barnet helst vill ha, belöningen, och missar därmed kunskapen. Det skulle vara intressant 

att studera vidare om Halses teori och sedan se hur det sker i verksamheten. 

 

Vi har även funderat på om synen på skolan skulle vara annorlunda om skolan skulle klassas 

som arbete? Då skulle läxorna i så fall vara ett ständigt övertidsarbete. Läxorna skulle 

kanske inte tas för givet och skulle eventuellt ifrågasättas mer. Även detta skulle vara 

intressant att forska vidare om. 
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8 Bilaga 

8.1 Intervjuguiden 
 

• Vad är en läxa för dig? 

 

• Ungefär hur många timmar i veckan gör ditt barn läxor? 

 

• Anser du att läxorna är meningsfulla för ditt barn? 

 

• Anser du att läxorna är en belastning för ditt barn? 

 

• Anser du att du kan hjälpa ditt barn med läxan? Varför/varför inte? 

 

• Väljer ditt barn att göra läxorna på eget initiativ eller får du/ni tjata? 

 

• Tror du att ditt barn lär sig något av läxorna? Motivera! 

 

• Hur var dina tankar kring läxor när du själv gick i skolan? 

 

• Finns ni med när ert barn gör läxa? Motivera! På vilket sätt? 

 

• (Om inte, på tidigare fråga) Kontrollerar du/ni att läxan är gjort och på vilket 

sätt? 

 

• Berätta om någon läxa ditt barn fått den här veckan. Kan du förklara varför 

ditt barn fått den här läxan? 

 

• Skulle du vilja att ditt barn har mer eller mindre läxor i skolan? Motivera ditt 

svar 

 

• Upplever du som förälder att du kan påverka läxans existens? 

 

• Upplever du att du får tillräcklig information om läxorna från ditt barn? 
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• Upplever du att du får tillräcklig information om läxorna från läraren? 

 

• Vad har du för inställning till läxor?  

 

• Vad tycker du är en bra läxa? 

 

• Vad tycker du är en dålig läxa? 

 

• Kan du ge förslag på förbättringar? 

 

• Hur motiverar du dina barn att göra läxorna? 

 

• Vad anser du att lust att lära och motivation innebär? 

 

• Vad tror du är en vanlig orsak till att ditt barn tappar motivation till läxan? 

 


