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Sammandrag 
 

Detta är en studie som undersökt hur läsläxor motiverar och utvecklar elever i läs-

ning. Det är en kvalitativ studie där observationer och intervjuer utförts i två klasser i 

årskurs 2. I studien observerades introduktion, uppföljning och återkoppling av läs-

läxan. Intervjuerna genomfördes med tio informanter, varav två lärare och fyra elever 

från varje klass. I resultatet av studien framkom det att läsläxor inte är likvärdiga och 

därav är läsläxan inte motiverande och utvecklande för alla elever. Faktorer som visat 

sig påverka likvärdigheten, motivationen och läsutvecklingen är individanpassning, 

bokval, instruktioner och föräldrastöd. För att elever ska känna sig motiverade för läs-

ning och därmed utvecklas behöver lärarna en bra kommunikation med både elever 

och föräldrar. Det ska vara tydliga instruktioner och en tvåvägskommunikation. Lära-

ren måste också synliggöra elevens nivå och individanpassa. En fördel för läsintresset 

är om boken är intressant och händelserik. En sista betydelsefull faktor är hur föräld-

rarna stödjer sina barn med läsläxan. Eleverna behöver föräldrar som har kunskapen 

och engagemanget att stödja dem.  

 

Nyckelord: läsläxor, läsutveckling, årskurs 2, motivation, svenska språket, föräldrastöd, lik-

värdig skola 
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 Inledning 

Läroplanen uttrycker hur varje elev ska ges samma förutsättningar i skolan. Eleverna 

ska motiveras och bygga en grund till en livslång lust att lära genom anpassad under-

visning till individen och med hänsyn till elevernas olika sociala och kulturella bak-

grund. Alla elever inom skolan har rätt till en likvärdig utbildning (Lgr11, 2017, s. 7–

11). Samtidigt har Regeringen (2017) ett förslag om att år 2018 satsa 50 miljoner kronor 

för att utveckla läxläsningen och föräldrarnas delaktighet samt kunskap inom läxor. 

Denna insats efterfrågas av regeringen eftersom skolan ska vara jämlik. Detta förslag 

tyder på att läxor inte stödjer det Läroplanen efterfrågar om likvärdighet.  

 

Läxor har funnits i Sverige sedan 1500-talet och relateras ofta med de negativa or-

den ”bakläxa” eller ”uppläxning” (Strandberg, 2013, s. 17). Forskning visar att föräld-

rar med låga akademiska prestationer sällan medverkar i barnens läxläsning (Bailey et 

al., 2004, s. 173). Enligt andra studier är motivation en huvudfaktor för att lyckas med 

läxor i form av läsning (Baker & Scher, 2002, s. 240). Tidigare studier visar att hur lä-

rarna introducerar och följer upp uppgifter har stor betydelse för om elever ska upp-

leva läxor som meningsfulla (Strandberg, 2013, s. 52–53).  

 

Det ovannämnda har utvecklat och motiverat min frågeställning. Tidigare forskning, 

som jag redogjorde för ovan, visar alltså brister inom läxor och hur hemuppgifterna 

inte anses likvärdiga. Hur föräldrarna agerar när deras barn genomför sina läxor och 

lärar-nas inramning av läxor påverkar barnens motivation för uppgiften. Med grund i 

detta vill jag vidareutveckla och studera läsläxors effekter ur ett elevperspektiv. Moti-

veras och utvecklas eleverna av att läsa läsläxor och är förutsättningarna i en hemma-

miljö likvärdiga?  

 

För att följa studien och dess resultat inleder jag arbetet med en bakgrund där skolans 

styrdokument i relation till svenska och läsning förklaras. Vidare, i bakgrunden, skri-

ver jag om läsutveckling. Detta innefattar faktorer om hur elever utvecklar läsför-

mågan. Dessutom förklarar jag, under bakgrunden, läxors historia från förr till idag, 

samt ett avsnitt om tidigare forskning inom området. Fortsättningsvis har studien ett 

avsnitt kallat syfte och frågeställningar. Därtill utgår studien från ett sociokulturellt per-

spektiv, något som jag förtydligar under teoretiskt ställningstagande. För att kunna följa 

hur jag gått tillväga i studien finns avsnittet metod och material. Det avsnittet följs av ett 

resultat som besvarar syftet utifrån metoden. Avslutningsvis har studien en diskussion 

där resultatet analyseras. I de sista delarna av uppsatsen kan du hitta referenser och bi-

lagor för studien.   
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur läsläxor motiverar elever till att utveckla 

sin läsning. Syftet konkretiseras av följande frågor: 

 Vilka instruktioner får eleverna när de går hem med läsläxan och hur upp-

följs, samt återkopplas läsläxan i skolan? 

 Hur ser eleverna på läsläxor? 

 Hur sker samarbetet mellan lärarna och föräldrarna när det gäller läsläxor? 

 

 

 

 Begreppsordlista 

Begreppen nedan kan ha olika definitioner. Därav har jag valt att förtydliga vad 

denna studie menar med det olika begreppen. Detta är begrepp som kommer fram-

komma frekvent i uppsatsen, men begreppen kan även ha en betydelsefull innebörd i 

sitt sammanhang. 

 

Fonologi – ”Vetenskapen om språkens ljudstruktur. I fonologin studeras hur ljuden 

fungerar i språket och hur de förhåller sig till andra ljud […]” (Svantesson, National-

encyklopedin, 2017).  

 

Kulturell mångfald - Förknippas med etnicitet och de nya svenskarnas kultur 

(Strandberg, 2013, s. 22).   

 

Läsläxor – Min definition i denna studie är att läsläxor är en hemuppgift. Hemuppgif-

ten innebär att eleven får hem en skönlitterär bok som han/hon läser under en förbe-

stämd tidsperiod.  

 

Knäcka koden – En del i läsinlärningsprocessen som innefattar fonologisk kännedom. 

En läsare ska kunna läsa texter och förstå innebörden (Hedström, 2009, s. 41).  
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 Bakgrund 

I det här avsnittet finns rubrikerna Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritids-

hemmet 2011, Läsutveckling, Läxor då och nu och Tidigare forskning. Dessa delar skapar 

djupare förståelse för studien och relaterar till studiens frågeställningar.  

4.1 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011 

I Läroplanen (Lgr11, 2017) finns skolans uppdrag, riktlinjer, kursplaner och kunskaps-

krav. Jag kommer att sammanfatta relevanta delar som jag anser berör läsläxan och 

läsutveckling inom svenskämnet.  

 

Inom svenskämnets generella syfte i årskurs 1–9 ska eleverna utveckla sitt svenska 

språk. Språket ska vara som ett redskap för eleverna i deras fortsatta lärande. Elever-

na ska med stöd i sitt språk kunna förstå och delta i samhället. Svenska språket ska 

främst utvecklas genom tal, skrift och genom att utveckla kunskaper inom läsning. 

Skolan ska skapa en miljö som gör att eleverna motiveras till att använda svenska 

språket. Detta kan ske genom att använda olika inlärningsformer. Inom läsning inne-

fattar det att eleverna ska få möjligheten att möta texter med olika syften. Eleverna ska 

utveckla en förmåga att kunna läsa och analysera texter (Lgr11, 2017, s. 252–253).  

 

I svenskämnet årskurs 1–3 finns ett centralt innehåll. Där finns punkter som eleverna 

ska få möjlighet att utveckla i skolan. Inom läsutveckling ska eleverna utveckla läs-

strategier för att kunna begripa och tyda texter. Läsningen ska även anpassas efter tex-

ternas olika former. För att kunna läsa ska eleverna ha kunskapen om alfabetets alla 

bokstäver, dessutom sambandet mellan ljud och bokstav. Om elever har svenska som 

andraspråk ska läraren och skolan också ge eleven möjlighet att utveckla i vilken rikt-

ning texten ska läsas. Därtill ska andraspråkselever utveckla kunskaper om bokstäver-

nas form och ljud i jämförelse med sitt modersmål (Lgr11, 2017, s. 253–266).   

 

I Läroplanen finns det kunskapskrav som förtydligar vad elever ska uppnå i olika års-

kurser. Nedan följer ett citat av kunskapskraven i årskurs 1 och relevanta delar för läs-

ning: 

 
Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att an-

vända ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Ge-

nom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på 

ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller 

frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läs-

ningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa 

om och korrigera sig själv. I samtal om texter som eleven lyssnat till kan ele-

ven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jäm-

föra detta med egna erfarenheter. (Lgr11, 2017, s. 258).  
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Nästa uttalade steg i kunskapskraven är i slutet av årskurs 3. De kraven är lika kraven 

i årskurs 1, men i årskurs 3 ska eleven sammanfattningsvis uppnått mer flyt i läs-

ningen. En elev i årskurs 3 ska kunna återge relevanta delar i texter och visa enkla re-

sonemang om texternas innehåll och betydelse. Dessutom ska eleverna kunna relatera 

texterna till sig själv och det han/hon varit med om (Lgr11, 2017, s. 258).  

 

I Läroplanen (Lgr11, 2017, s. 7–11) finns den värdegrund och det uppdrag som samt-

liga skolor i Sverige ska följa. Styrdokumentet förklarar att skolan ska drivas på en de-

mokratisk grund och eleverna inom skolan ska motiveras till att utveckla kunskaper 

för all framtid. Alla elever ska stödjas och på ett gynnsamt sätt utvecklas. Skolan ska 

vara en plats där människor på ett främjande sätt får förståelse för andra människor. 

Idag har Sveriges samhälle en växande rörlighet över nationsgränserna. Detta kräver 

att alla individer har en förmåga att leva med allt som faller inom ramarna i kulturell 

mångfald. Fortsättningsvis ska utbildningen vara likvärdig. Den ska individanpassas 

efter varje elevs behov och bakgrund. Utbildningen ska anpassas efter individen och 

olika metoder ska användas för att nå samma mål. Läroplanen uttrycker hur föräldrar 

och skola ska samarbeta för att barnen ska nå målen. Målen ska därför förtydligas för 

hemmen. Eleverna ska i svenska skolan motiveras och skapa en vilja att lära. De ska 

ges möjlighet att ta initiativ och ansvar. Barnens trygghet och självkänsla grundas i 

hemmen, men även i skolan. Därav ska undervisningen stimulera och stärka eleverna. 

4.2 Läsutveckling  

Det finns olika delar som påverkar hur barn utvecklar en läsförmåga. Under denna 

del kommer jag att redogöra vad som kan påverka läsutvecklingen. Det förtydligas 

under rubrikerna Motivation för läsning, Fem dimensioner på läsning och Läsmetoder.  

 

4.2.1 Motivation för läsning 

I en studie intervjuades tjugofem barn om sin syn på läsning. På frågan varför barnen 

tror de behöver läsning, framkom nio olika svar. Svaren handlade om kunskapen att 

läsa för att bland annat kunna tolka brev, läsa på varor i affärer, förstå priser, för att 

inte slösa pengar, för att det är roligt och för att eleverna vill läsa. Det som framförallt 

framkom i studien var att barnen inte ville lära sig för sin egen skull utan för att lyda 

och uppfylla krav. Det visade sig också att de barn som framhävde läsning som något 

påtvingat hade svårare i skolan och misstrivdes (Svensson, 1996, s. 152–153). Caroline 

Liberg uttrycker i Hedström (2009, s. 41) hur hon tycker det viktigaste för att lära sig 

läsa är att i första hand skapa en vilja av att förstå andras formulerade tankar och i 

skriftform kunna uttrycka sina egna. Taube (2007, s. 81–82) förklarar hur viktig moti-

vation är för att utvecklas inom läsning. Författaren uttrycker hur barn vet att när de 

ska börja i skolan ska de få lära sig att läsa. Läsning är något som många gånger fram-

stått som något viktigt. Barnen har olika erfarenheter och kunskaper inom läsning in-

för skolstart. De flesta barn har förväntningar och spänning inför att lära sig läsa ge-

mensamt. Väl i skolan ökar pressen och förväntningarna på barnen. Från att föräldrar-

na varit dem som eventuellt pressat eller haft förväntningar på barnen vidgas pressen 

eventuellt i och med skolstarten. Lärare och klasskompisar kan då också komma att 
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skapa en form av press och förväntan på barnen. Dessa faktorer menar Taube kan på-

verka elevens självförtroende inom läsningen redan innan de börjat utveckla läskun-

skaper. Det kan ha både en positiv och en negativ inverkan på självförtroendet. För att 

läsa krävs enligt författaren en lust att läsa och en motivation som skapas av miljö och 

byggs upp av elevens självförtroende. 
 

4.2.2 Fem dimensioner av läsning 

I den tidiga läsutvecklingen finns det enligt Lundberg & Herrlin (2014, s. 10–21) fem 

dimensioner av läsning. Alla dessa fem dimensioner påverkar varandra. Det finns 

andra författare såsom Hedström (2009) och Taube (2007) som tar upp dimensionerna 

men inte så samlat som Lundberg & Herrlin (2014). Därför har jag valt att utgå från de 

sistnämnda författarnas samlade förklaring av dimensionerna. Nedan följer en kort 

beskrivning på varje dimension av läsning.  

4.2.2.1 Fonologisk medvetenhet 

Lundberg & Herrlin (2014, s. 13–14) förklarar att fonologisk medvetenhet innebär att 

läsaren ska förstå att bokstäverna som står skrivna står för ett språkljud. Vi använder 

språkljud verbalt dagligen. Läsaren ska kunna förstå språkljud och hur de ljuden till-

sammans skapar ord. Talet ska delas upp i små delar, även kallat fonem, som ska form-

uleras med bokstavstecken.  

4.2.2.2 Ordavkodning 

Barn kan redan i tidig ålder, per automatik, börja koppla ord till olika sammanhang 

och erfarenheter. Tidiga läsare registrerar särdrag i ord som gör att de kommer ihåg 

och skiljer specifika ord från andra. Ett exempel på detta kan vara sitt namn eller vissa 

skyltar. Detta är det som kallas ordavkodning. Denna del av läsutvecklingen kan bli 

mer omfattande om eleven börjat knäcka koden. Däremot behöver den inte vara felfri. 

Barn kan läsa med hjälp av fonologisk medvetenhet och läsförståelse men ändå inte 

identifiera och automatiskt avkoda ett ord. Ordavkodning sker mer fulländat när läs-

ningen automatiserats (Lundberg & Herrlin, 2014, s. 15–16).  

4.2.2.3 Flyt i läsningen 

Flyt i läsningen kräver att läsaren läser en text snabbt och sammanhängande. Samti-

digt ska läsaren förstå och minnas innebörden av texten. För att läsa flytande måste 

läsaren ha en förförståelse för var i texter en paus ska infinnas eller vilka ord som ska 

betonas. Flyt i läsningen påverkas av hur bekant läsaren är med texten. En väl utveck-

lad läsare kan sakna flyt i läsningen om texten eller flertal ord är främmande (Lund-

berg & Herrlin, 2014, s. 16–17).  

4.2.2.4 Läsförståelse 

När en läsare börjat förstå texten genom att avkoda ord och meningar skapas en läs-

förståelse. Läsaren förstår då texten och kopplar den till tidigare erfarenheter. Skick-

liga läsare kan skapa förståelse mellan raderna i texter. Det betyder att läsaren tolkar 

en text som lämnar detaljer. Läsaren skapar då egna bilder utifrån innehållet (Lund-

berg & Herrlin, 2014, s. 17–19).  
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4.2.2.5 Läsintresse 

Till sist finns det enligt Lundberg & Herrlin (2014, s. 19–21) en dimension som heter 

läsintresse. Den dimensionen står för det denna text tidigare berört. Läsarna måste ha 

en lust och motivation för att utveckla sin läsning. Skolan ska motivera eleverna och 

stärka deras självförtroende. Böcker ska gärna relateras till elevernas erfarenheter och 

intressen. Läsintresse är enligt författarna den viktigaste dimensionen för att ha möj-

lighet att utveckla de fyra andra dimensionerna.  

 

4.2.3 Läsmetoder 

Det finns olika metoder för att lära och utveckla sitt läsande. Skolverket (2016a) förkla-

rar hur en specifik metod inte är fördelaktig i läsutvecklingen för varje individ. Läsare 

utvecklar läsinlärningen fördelaktigt genom olika metoder. Vidare är det tydliggjort 

att en lärare bör undvika att fokusera på en metod utan denne bör kombinera metoder 

för att få bäst effekt. I denna studies resultat har bara två metoder kommit att bli rele-

vant. Därav har jag valt att endast förklara de två metoderna, Kiwimetoden (Körling, 

2006) och Läsning och skrivning på talets och upplevelsens grund (Hedström, 2009; Leimar, 

1978) under detta avsnitt. För kännedom finns det andra metoder som exempelvis 

skriva sig till läsning, Wittingmetoden och Rydaholmsmetoden (Hedström, 2009).  

4.2.3.1 Kiwimetoden 

En metod inom läsinlärningen är kiwimetoden. Den har sitt ursprung i Nya Zeeland. 

Kiwimetoden ska utveckla läsförmågan och skapa kritiska samt reflekterande läsare. 

Detta utvecklas genom helhetsundervisning grundad på olika former av läsning, så-

som självständig läsning, gemensam läsning, vägledd läsning och högläsning. Läraren 

ska vara textens medlare och skapa en välkomnade situation där alla elever ska vilja 

delta. Det kan ske genom öppna frågor och en positiv inställning till all kommunikat-

ion (Körling, 2006, s. 15).  

 

Kiwimetodens grundidé är att samtala. Alla texter och böcker ska kunna skapa samtal 

och på så vis utvecklas läsare. Att lyssna och tala är utöver läsa, grundstenar inom 

kiwimetoden. Samtalet behöver inte alltid vara kring texten utan det kan vara olika 

tolkningar av bilder i böcker. Läsarna ska tillsammans hjälpa varandra att klargöra 

vad text och bilder faktiskt betyder (Körling, 2006, s. 121–122). I formen självständig 

läsning ska eleverna läsa tyst för sig själv i en egenvald bok. Det betyder däremot inte 

att eleven inte får tala. Ibland kanske en elev vill skratta och berätta för bänkkompisen 

om innehållet i boken. En annan gång kanske en elev har en fråga som han/hon måste 

ställa till läraren. Läraren ska i denna form lyssna, förstärka och bekräfta eleverna 

(Körling, 2006, s. 183–194).  

 

Läraren har en så kallad ”storbok” som han/hon läser för klassen. I samma situation är 

det gemensamma samtalet kring ”storboken” viktigt. Eleverna kan ifrågasätta eller 

gissa vad som ska hända under läsandets gång. Vissa barn kanske kopplar det till sina 

erfarenheter. Det är läraren som ska bygga upp förväntningarna för boken genom att 

vägledande- och öppna frågor. Frågor upprätthåller elevernas intresse och förväntan 

för texten. En annan idé kan vara att dölja bilder och på så vis skapas en nyfikenhet 
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som mest troligt gör att eleverna blir mer fokuserade och intresserade. Istället för att 

kolla på bilderna tvingas eleverna indirekt att lyssna för att försöka klura ut vad det 

kan vara på bilderna (Körling, 2006, s. 139–159).   

 

Vägledd läsning innebär att eleverna får läsa tillsammans i grupp. Grupperna kan be-

stå av två till sex elever. Det är läraren som ska bestämma grupper. Gruppsamman-

sättningen kan formas utifrån kunskapsgrund eller intressen. Läraren ska välja en text 

eller en bok utifrån gruppens förutsättningar. Under vägledda läsningen sitter läraren 

med och han/hon inleder läsningen med frågor om den valda texten. Alla elever har 

en bok var och eleverna ska samtala om varje sida i boken. Eleverna läser sedan texten 

högt för varandra i gruppen. Läraren kan under läsningen stötta varje elev samtidigt 

som han/hon kan upptäcka elevernas styrkor och svagheter. Avslutningsvis samman-

fattar gruppen texten och besvarar eventuella frågor (Körling, 2006, s. 161–181). Den 

sista delen av kiwimetoden är högläsning. Denna läsning kan genomföras av föräldrar 

eller lärare. Högläsning bjuder in till läsupplevelser och tränar elever i att lyssna. 

Ibland kan lärare välja att läsa ett stycke i elevernas självständiga böcker. Ett annat al-

ternativ är att påbörja en bok som eleverna sedan får läsa själva tyst. Högläsning 

skapar glädje och intresse för böcker (Körling, 2006, s. 197–203).  

4.2.3.2 Läsning och skrivning på talets och upplevelsens grund 

Metoden förkortas LTUG och använder ljudnings-, helords- och stavelsemetoder. Läs-

ningen ska under denna metod utgå från elevernas förståelse. Metoden går ut på att 

läsinlärningen ska ske utifrån elevernas tidigare ordförråd och kunskaper. I denna 

metod ska böcker läsas i grupper. Det ska vara homogena grupper, vilket betyder att 

elever hamnar med andra elever som är på ungefär samma kunskapsnivå inom läs-

ning. Det är till fördel att vara cirka fem läsare i varje grupp. Läraren väljer därefter 

anpassade böcker för varje grupp. Alla elever i gruppen får en bok var. Gruppen sitter 

avskilt och till en början får eleverna se bilder i boken samt diskutera vad de tror kom-

mer att hända. Läraren försöker bygga upp förväntningar för varje ny sida. Det är 

också läraren som leder och utvecklar elevernas inre bilder genom att ställa många 

frågor. Eleverna läser en och en för varandra ur boken samtidigt som övriga elever i 

gruppen följer med i texten i sin egna bok (Hedström, 2009, s. 115–131).  

 

LTUG är en utvecklad metod av LTG. LTUG innefattar upplevelsen. Det vill säga att 

eleverna ska motiveras och skapa ett intresse för texterna (Hedström, 2009, s. 130). 

LTG grundades av Ulrika Leimar (1978, s. 9–67). Leimar förklarar att LTG består av de 

fem faserna: samtalsfas, dikteringsfas, laborationsfas, återläsningsfas och efterbehand-

lingsfas. De tre första faserna sker i grupp medan de två sista sker individuellt. Den 

första fasen, samtalsfasen, är enligt författaren en övning där en grupp tillsammans 

bygger upp ett ordförråd. Detta kan ske genom en kommunikation om ett föremål, en 

händelse eller under en rubrik. Eleverna ska diskutera och eventuellt skapa en berät-

telse om det utsedda ämnet. I dikteringsfasen menar Leimar att sambandet mellan ta-

lade ljud och skrivna tecken undersöks. Samma grupp ska tillsammans med läraren 

formulera ner en text utifrån deras tidigare samtal under samtalsfasen. Läraren skri-

ver det eleverna kommer fram till på tavla eller blädderblock. Under laborationsfasen 
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arbetar samma grupp med deras skapta text. Nu ska de tillsammans läsa den för var-

andra eller tillsammans i kör. Eleverna har själva skapat texten och det är deras ord-

förråd. På så vis är de bekanta med både innehåll och ljudning av orden. Leimar redo-

gör att återläsningsfasen betyder att barnen får läsa hela texten individuellt för lära-

ren. Då kan läraren synliggöra varje elevs starka och svaga sidor. Den sista fasen, ef-

terbehandlingsfasen är enligt författaren när eleverna börjar arbeta med sina ord och 

använda dem i sammanhang.  

 

4.3 Läxor då och nu 

Enligt Nationalencyklopedin (u.å) är läxa en uppgift att utföra i hemmet. Det är en 

text som ska studeras och memoreras. Nedan kommer en redogörelse av hur läxan 

uppkom i Sverige och hur den bör användas idag.  

 

Det finns enligt Skolverket (2014, s. 7) dokumenterat om läxor i svenska texter sedan 

1500-talet. Läxor har i historien kommenterats i texter på ett både positivt och negativt 

sätt. På slutet av 1700-talet skrev Anna Maria Lenngren en dikt som redovisade en ne-

gativ syn på läxor. Se ett utdrag av dikten nedan: 

 

Jag mins den ljufva tiden / 

… 

Då alt utom min läxa/ 

Jag lätt och lustigt fann.  (Anna Maria Lenngren, 1797, citerad i Skolverket, 2014, 

s. 7) 

 

På 1600-talet var katekesen en läxa åt hela svenska befolkningen. Människorna för-

väntades kunna svara på katekesförhören som ett bevis på att varje invånare läst och 

förstått katekesen. Kunde en vuxen eller ett barn inte läsa fick de söka hjälp hos någon 

annan för att kunna behärska katekesen. Efter år 1842 övertog lärarna läxorna från 

prästen och än idag erhåller lärarna den uppgiften. Anledningen till skiftet av ansva-

rig för läxorna var att folkskolan infördes (Skolverket, 2014, s. 7).  

 

Såväl idag som sedan en lång tid tillbaka ingår läxor i de flesta skolor som en naturlig 

del av undervisningen (Strandberg, 2013, s. 17–18). Däremot är det inte lag idag på att 

använda läxor som undervisningsform i svenska skolan. Undervisningen ska vara lik-

värdig och skolan ska se till att eleverna når kunskapskraven. Vägen till det, med eller 

utan läxor väljer skolan och lärarna (Skolverket, 2016b). Det som dock är en skollag 

idag är att skolans verksamhet, inkluderat läxor inte får förläggas på lördagar, sönda-

gar och andra helgdagar. Skolverksamheten får inte heller vara mer än 190 dagar per 

år och åtta, respektive sex timmar för de yngre, per dag (Skolverket, 2014, s. 10). Enligt 

Skolverket (2014, s. 13) får eleverna läxor idag för att uppnå kunskapskraven och för 

att tiden i skolan inte räcker till. Därtill får eleverna möjlighet att utveckla kunskaper 

om att planera sin egen studietid och föräldrarna får en större inblick i elevernas skol-

vardag.   
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För att läxan ska bli utvecklande och stötta eleverna menar Skolverket (2016b) att det 

är viktigt hur de ramas in. Läxorna ska användas som komplement till undervis-

ningen. Det betyder att läxorna ska vara relaterade till den undervisning eleverna har 

i skolan. Vidare ska läxor förklaras innan eleverna får med sig läxan hem. Läxan 

måste avslutningsvis följas upp. Om det inte sker kan läxan uppfattas som menings-

lös. Skolverket (2014, s. 20) förklarar hur en uppföljning av läxan bekräftar elevernas 

arbete med hemuppgiften och faktiskt stimulerar eleverna till att utföra uppgiften. 

Om läraren planerar en genomtänkt uppföljning kan elevernas lärande bli större. 

Skolverket (2014, s. 21) menar att diskussioner i uppföljningen med eleverna om deras 

läxor utvecklar eleverna mer än om läraren bara rättar läxorna.  

 

4.4 Tidigare forskning  

Nedan kommer jag att redovisa resultat från tidigare studier om läxor och läsutveckl-

ing. Jag har valt studier som relaterar till mitt syfte. Detta avsnitt är det som motiverat 

och utvecklat mina frågeställningar. Tidigare forskning formuleras under rubrikerna 

Hemmets påverkan på barnens motivation för läsning, Negativa och positiva följder av läxor, 

Läxans form påverkar kunskapsutvecklingen och motivationen och Är läxan likvärdig?. 

 

4.4.1 Hemmets påverkan på barnens motivation för läsning  

Det finns studier som både talar för och emot läxor, inklusive läsläxor. Baker & Scher 

(2002, s. 240–266) förklarar hur barn, oavsett social bakgrund, till en början har en po-

sitiv känsla för att börja läsa. Barnen har förhoppningen om att de kommer utveckla 

goda läskunskaper. Däremot har barnens hemmamiljö stor påverkan på deras moti-

vation för läsning. Har barn tillgång till mycket litteratur i sin hemmiljö är möjlighet-

erna större till motivation och utvecklade läskunskaper. Dessutom visade det sig i Ba-

ker & Schers studie att föräldrar påverkade barnens motivation till både det negativa 

och positiva. Det berodde på hur föräldrarna agerade och kommunicerade omkring 

barnens läsning. Colgate, Ginns & Bagnall (2017, s. 298–306) utvecklar hur en bra start 

inom läsning kan påverka läsutvecklingen. Har barnen en positiv början i sin läsut-

veckling har det visat sig relatera positivt till högre akademiska utbildningar i framti-

den. I en studie av Katz, Kaplan & Buzukashvily (2011, s. 376–383) framkom det att 

föräldrar är motiverade och positiva gentemot läxor. Det framkom också att föräldrar 

som känner värde och motivation i barnens läxor ofta har barn som känner detsamma 

för läxan. 

 

4.4.2 Negativa och positiva följder av läxor 

Det finns forskning som jämför läxor med arbetslivet. De menar att läxor är ett måste 

och inte en valmöjlighet, precis som arbetsuppgifter inom olika yrken. Dessutom är 

inte alltid läxor en tillfredställande och exalterande uppgift men eleverna ska ändå 

visa god attityd och genomföra dem. Inom olika yrken är miljön viktigt för att trivas 

och må bra på sin arbetsplats. Miljö kan påverka hur väl anställda genomför sina upp-

gifter. Precis som elevernas miljö och resurser påverkar elevernas motivation och kun-

skapsutveckling kring läxläsningen. Läxor, precis som arbetslivet kräver planering 

och ansvar. Läxor kan, liksom arbetsuppgifter i arbetslivet, påverka hälsan. Läxor är 
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inte stressfria och det kan skapa en känsloladdad situation i familjen. Alla involverade 

omkring läxläsningen kan må dåligt (Corno & Xu, 2004, s. 228–233). Forsberg (2007, s. 

209–221) har i sin forskning kommit fram till likvärdiga slutsatser angående läxläs-

ningen i Sverige. Läxor kan ha positiva effekter om föräldrarna är engagerade och 

stödjer sina barn på rätt sätt. Läxor har dock i flera fall visat sig vara en påfrestning för 

både föräldrar och barn. Ändock anses läxor som ett vardagligt måste. Läxor är ett 

område som sällan ifrågasätts. Likaså är relationen mellan föräldrar och barn ett out-

talat obligatoriskt måste i läxläsningen. Som ett stöd förklarar Forsberg att vissa skolor 

i Sverige idag har läxläsning under raster eller vid tilldelade lektioner. 

 

4.4.3 Läxans form påverkar kunskapsutvecklingen och motivationen 

För att läxor ska ge mest effekt bör de vara lätta att förstå och hantera. Vidare ska läx-

orna utgå från elevernas intresse för att motivera dem till att utföra hemuppgiften. Det 

har även visat sig vara fördelaktigt att utbilda föräldrarna i hur de ska stödja sina barn 

i läxläsningen (Corno & Xu, 2004, s. 229–233). För att eleverna och föräldrarna ska bli 

mer motiverade att läsa läxor i hemmen kan det vara gynnsamt om lärare eller fram-

förallt elever bjuder in föräldrar via exempelvis brev till att stödja dem med specifika 

läxor. Detta har visat sig motivera både föräldrar och elever (Colgate, Ginns & Bag-

nall, 2017, s. 304–306). Strandberg (2013, s. 15–49) har genomfört flera olika studier i en 

kulturell mångfald på flerspråkiga skolor i Rinkeby. Han kom fram till att den kultu-

rella mångfald och flerspråkighet som skolorna besitter ska användas som en tillgång. 

Han valde att studera hur läxor kan formuleras för att använda föräldrar som en till-

gång i undervisningen. Det resulterade i att det optimala var att diskutera kring histo-

ria, det vill säga erfarenheter som föräldrar varit med om. Men för att koppla Strand-

bergs forskning till läsläxor, så uttryckte hans forskning hur läxor ansågs som me-

ningslösa om inte läraren ger någon presentation inför hemuppgifterna, samt åter-

koppling efter. Därtill uttrycker Strandberg hur skola och hem bör ha en bättre kon-

takt än bara via föräldramöten och utvecklingssamtal. Kontakten ska ske kontinuerligt 

för att öka lärandet men framförallt trivseln i skolan.  

 

4.4.4 Är läxan likvärdig? 

En kritik mot läxor är att de inte gynnar likvärdigheten i skolan (Strandberg, 2013, s. 

17). Det finns forskning som redovisar hur läxor skapar större skillnader i kunskaps-

utvecklingen mellan eleverna. Detta påverkas av socioekonomisk bakgrund, migrat-

ionsbakgrund och föräldrars utbildningsnivå. Eleverna får mer eller mindre hjälp av 

sina föräldrar. Därtill har det visat sig att lärare har större eller mindre förväntningar 

på elever beroende på deras bakgrund (Skolverket, 2014, s. 29–31). Enligt Strandberg 

(2013, s. 17–18) kan läxor skapa konflikter i hemmet och dessutom kan hemuppgifter-

na uppfattas stjäla en eller flera familjemedlemmars tid. Eleverna påverkas enligt Hat-

tie (2014, s. 103–105) av sina föräldrar i läxläsningen beroende på hur föräldrarna age-

rar. En elev som har en förälder som bara övervakar i läxläsningen har lägre effekt än 

de som har en förälder som är mer aktiv i lärandet och läxläsningen.  
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4.5 Sammanfattning av bakgrund 

Läxor har under flera sekel varit en given undervisningsmetod (Strandberg, 2013, s. 

17–18). Idag är däremot inte läxor obligatoriska men det är fortfarande en metod för 

att få eleverna att uppnå kunskapskraven i svenska (Skolverket, 2016b). Styrdoku-

mentet för svenska skolan vill att eleverna ska utveckla en förmåga att läsa texter med 

olika syften (Lgr11, 2017, s. 252). I skolan ska eleverna enligt Läroplanen stödjas och 

motiveras i en trygg och likvärdig utbildning (Lgr11, 2017, s. 7–11). Motivation har vi-

sat sig vara en av de största grundstenarna för att utveckla läsförmågan (Lundberg & 

Herrlin, 2014, s. 19). Föräldrars involvering i läxläsningen påverkar elevernas motivat-

ion (Forsberg, 2007, s. 209–221). Likaså påverkar läxornas utformning och inramning 

elevernas motivation och intresse (Strandberg, 2013, s. 48–53). För att utveckla läsför-

mågan finns det flera metoder (Hedström, 2009). En kombination av ett flertal meto-

der är enligt Skolverket (2016a) det mest effektiva i läsutvecklingen.  

 

 

 

 Teoretiska ställningstaganden 

Min studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Upphovsmannen bakom perspek-

tivet är Lev Vygotskij. Perspektivet fokuserar främst på att människor utvecklar kun-

skaper genom sociala processer. Barn och ungdomar utvecklas i samspel med andra 

människor. Genom att utöva aktiviteter med andra skapar barnet en förmåga att be-

mästra aktiviteten själv med tiden (Imsen, 2006, s. 311–314). Läxor kan vara ett socialt 

samspel mellan elever, lärare och föräldrar beroende på hur hemuppgifterna formas. 

Min studie studerar det faktiska samspelet mellan de tre parterna och hur eleverna ut-

vecklas av metoden läsläxor.   

 

Vygotskijs pedagogik har påverkat skolor i Ryssland men även här i Sverige (Lind-

qvist, 1999, s. 7–11). Nedan följer ett exempel på hur svenska skolan är påverkad av 

det sociokulturella perspektivet. Det står skrivet i Sveriges Läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmen 2011.    

 
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjlig-

heter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga. 

(Lgr11, 2017, s. 9). 

 

Detta är ett typiskt exempel på att skolan är påverkad av Vygotkijs pedagogik. För att 

lära i sociala situationer krävs, enligt sociokulturella perspektivet, ett språk (Imsen, 

2006, s. 313). Precis som citatet redogör är språket det främsta redskapet för att ut-

vecklas. Språket kan enligt Imsen (2006, s. 335) uttryckas i många olika former såsom 

mimik, skrift och tal. Språkkunskaper är en förutsättning för individers samspel ge-

nom kommunikation. Författaren förklarar att vi, genom språket, intar information 

och får möjlighet att strukturera och organisera omvärlden.  
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Den proximala utvecklingszonen är en annan central del i det sociokulturella perspek-

tivet. Det innebär att lärarna måste klargöra vad en elev kan själv och vad en elev kan 

med stöd. Zonen mellan dessa två ska identifieras för att kunna hjälpa eleven att be-

mästra uppgifter själv. Stödet bör ske i samspel med andra (Imsen, 2006, s. 316–317). 

Figur 1 visar den proximala utvecklingszonen. Där ska eleven få stöd till att nå zon 

tre. Det vill säga, att kunna bemästra en förmåga själv.  

 

 

 

 

 

Figur 1: Den proximala utvecklingszonen. 

 

 

 

 

 

6 Metod och material 

I denna uppsats har jag använt mig av observationer och intervjuer. Under denna del 

belyser jag studiens metoder och material. Detta sker under följande rubriker: Val av 

metod, Urval, Genomförande, Etiskt ställningstagande och Validitet och reliabilitet.  

6.1 Val av metod 

Med denna studie vill jag undersöka vilka effekter läsläxor inom svenska språket har 

på elever i årskurs 2. För att möta studiens frågeställningar och uppnå dess syfte har 

intervjuer och observationer använts. Dessa metoder är enligt Eliasson (2013, s. 22) en 

kvalitativ ansats. Att använda kvalitativa undersökningar är fördelaktigt om studien 

vill beskriva och skapa förståelse för ett visst fenomen i dess omgivning (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011, s. 13). Dessutom är kvalitativa studier bra när det gäller företeelser 

som inte uppenbarar sig omedelbart, utan istället växer fram med tiden. Forskaren 

kan samla in data så länge han/hon behöver. Kvalitativa studier kan anpassas till sam-

manhanget och kombineras med andra metoder (Eliasson, 2013, s. 27).  

 

Intervjuer är ett samtal där människor delar erfarenheter och känslor. Den som inter-

vjuar, det vill säga leder samtalet med frågor, försöker förstå den andre personens syn 

på händelser och erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 15–17). Denna studie strä-

var efter att tydliggöra vad som påverkar elevernas känslor och erfarenheter av 

2. Den proximala 

utvecklingszonen. 

1. Gräns för 

vad eleven 

klarar av med 

hjälp. 

3. Gräns för vad ele-

ven klarar själv. 

Eleven 
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läsläxor. För att undersöka detta har jag innan intervjuerna format intervjufrågor för 

lärare och elever. Christoffersen & Johannessen (2015, s. 85) beskriver olika strukture-

ringsgrader av intervjuer. Mina intervjuer följer det författarna benämner som semi-

strukturerad intervju. Det innebär att intervjuaren har färdiga frågeformulär men det 

finns möjlighet för att ställa följdfrågor. För att ta del av mina intervjufrågor kan du se 

Bilaga 2 och Bilaga 3. Merriam (1994, s. 93) förklarar att intervjufrågor om elevernas 

bakgrund kan vara fördelaktig under en intervju. Vid mina intervjutillfällen använder 

jag erfarenheter och förkunskaper från observationerna som bakgrund i intervjuerna. 

Det stärker jag med det Kvale & Brinkmann (2009, s. 98) klargör om att kvalitativa in-

tervjuer bygger på intervjuarens förkunskaper och personliga omdöme i frågeformu-

leringarna. 

 

Studiens andra metod är observationer. Observation innebär att observatören, det vill 

säga forskaren, observerar genom sinnena. Dagligen intar människor intryck genom 

sinnena, men i en observation sker det mer systematiskt och resulterar slutligen i do-

kumenterad data (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 65). Denna metod valdes ef-

tersom det, för studiens syfte, är viktigt att observera hur läraren introducerar, infor-

merar och lämnar ut läsläxan. Vidare valde jag att observera hur läraren samlade in 

läsläxorna, samt hur läsläxorna redovisades. Christoffersen & Johannessen (2015, s. 

66–67) skriver hur observation är fördelaktig eftersom observatörer får giltig informat-

ion genom alla sinnen. Observatörer kan observera det som faktiskt är relevant för 

studien. Författarna förklarar också att observation som metod kan användas som ett 

komplement till andra metoder för att få bredare svar på frågeställningarna. I denna 

studie är observation ett komplement till intervjuerna för att skapa bredare förståelse 

för hur läxor används och fungerar för eleverna i respektive klass. 

6.2 Urval 

I min studie har två klasser i årskurs 2 observerats. Klasserna var på två olika lågstadi-

eskolor. En klass hade majoriteten elever med svenska som modersmål, medan den 

andra klassen hade mer än hälften med svenska som andraspråk. Vidare valde jag att 

intervjua båda lärare från vardera klasser. Avslutningsvis utsåg båda lärare fyra ele-

ver i sina klasser. Enligt lärarna var eleverna två lässvaga och två lässtarka i deras re-

spektive klasser. Dessa elever blev efter observationerna intervjuade. Enligt Christof-

fersen & Johannessen (2015, s. 53) vill forskaren i kvalitativa metoder få ut så mycket 

data som möjligt av ett visst antal personer. Som ett led i detta kallas personerna un-

der intervjusessionen informanter. Är målgruppen relativt lika varandra kallas den 

homogen. En studie med en homogen grupp kräver färre informanter än en heterogen 

grupp som är en grupp med individer som är olika varandra. Den sistnämnda grup-

pen kräver å andra sidan fler informanter. Jag anser att min målgrupp är homogen, 

det vill säga att individerna är lika varandra. Det grundar jag i att alla elever i årskurs 

2 går i svenska skolan och har samma Läroplan – Lgr11. Enligt Christoffersen & Jo-

hannessen (2015, s. 54) väljs kvalitativa intervjuer strategiskt. Det betyder att infor-

manter blir utvalda för att forskningen ska kunna samla in väsentligt data. Urvalet blir 

därmed ändamålsenligt. Denna studie har ett strategiskt urval. Nedan följer en lista av 

mina intervjuade informanter. Jag har valt att ge mina informanter påhittade namn. 

Eleverna har initialen E efter sitt namn, medan lärarna har initialen L efter sitt namn. 
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 Lena L: Utbildad kvinnlig lärare som jobbat sedan 2002. Hon har haft sin nu-

varande klass sedan höstterminen 2016.  

 Karin L: Utbildad kvinnlig lärare som jobbat sedan 1999. Hon har haft sin nu-

varande klass sedan höstterminen 2016.  

 Evelina E: En flicka i årskurs 2. Svenska som modersmål. 

 Hans E: En pojke i årskurs 2.Svenska som modersmål. 

 Peter E: En pojke i årskurs 2. Svenska som modersmål. 

 Louise E: En flicka i årskurs 2. Svenska som modersmål. 

 Lina E: En flicka i årskurs 2. Svenska som modersmål. 

 Klas E: En pojke i årskurs 2. Svenska som andraspråk.  

 Sofia E: En flicka i årskurs 2. Svenska som modersmål. 

 Frida E: En flicka i årskurs 2. Svenska som andraspråk.  

6.3 Genomförande 

Jag kontaktade en släkting som jobbade på en skola inom mitt närområde. Hon hänvi-

sade mig till en lärare i årskurs 2 inom skolan. Jag ringde läraren och uttryckte en öns-

kan om att observera klassen och intervjua läraren samt elever. Jag förklarade att mitt 

självständiga arbete handlade om läsläxor och försäkrade mig om att klassen faktiskt 

hade läxformen. Vi bokade via telefon tillfälle för observation och intervjuer. Innan 

elevintervjuerna skickade jag ut missivbrev (Bilaga 1) till vårdnadshavare. I brevet ut-

vecklade jag kortfattat syftet med studien och garanterade att studien är grundad på 

de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). För att komma i kontakt med 

den andra klassen och deras lärare använde jag sökmotorer via internet för att hitta 

telefonnummer till skolor. I valet av skola utgick jag från den lågstadieskola som i för-

hållande till mitt hem låg närmast. Jag kontaktade en lärare som via telefon gav posi-

tiv respons och därmed bokades observationer och intervjuer.  

 

Observationerna i båda klasser genomfördes i halvklasser eftersom lärarna hade valt 

att introducera och följa upp läsläxorna i mindre grupper. Jag observerade till en bör-

jan när läxorna introducerades. Dessa observationer var under en tidsperiod på 40–50 

minuter. Under observationerna formulerade jag anteckningar som jag i efterhand 

renskrev och förtydligade. Christofferson & Johannessen (2015, s. 78) förklarar att ma-

nuella anteckningar utan ett observationsschema kallas ostrukturerade obser-vationer. 

Att använda detta tillvägagångsätt i en observation gör att forskaren enligt för-fat-

tarna har ett mer öppet sinne och kan vara mer flexibel. Efter första observationerna 

utfördes intervjuer med lärarna. Intervjuerna genomfördes i förbokade grupprum på 

respektive skola. Alla informanter intervjuades en och en. Intervjun med Lena L var i 

30 minuter medan intervjun med Karin L varade i cirka 40 minuter. Några dagar efter 

respektive observation och intervju med lärare observerade jag uppföljningen av 

läsläxan och därefter intervjuade jag fyra elever från varje klass. Läraren valde ut ele-

ver till studien. Varje intervju med eleverna var i ungefär 10–15 minuter lång. Obser-

vationerna gick till som de första. Samtliga intervjuer spelades in med en mobiltelefon 

och appen ”Quick Voice”. Christofferson & Johannessen (2015, s. 92) förklarar att ljud-

inspelning kan vara fördelaktigt för att inte missa detaljer. I alla intervjuer kunde 

följdfrågor som Varför, Vad menar du då, och kan du utveckla tillkomma för att motivera 
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till mer utförliga svar. Att ha följdfrågor som detta och lämna intervjun öppen för 

oväntade intressanta ämnen kallas som tidigare nämnt för en semistrukturerad inter-

vju (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 46–47). Efter intervjuerna genomfördes en tran-

skribering av alla intervjuer. Intervjuerna dokumenterades först var för sig. Slutligen 

valde jag att stryka över varje informants svar i en viss färg och lägga ihop svaren. På 

så vis kunde jag med fördel se likheter och skillnader i samtliga svar. Alla informanter 

är anonyma i det transkriberade dokumentet och har fått samma titel som mitt urval 

förklarar. Det vill säga påhittade namn.  

6.4 Etiskt ställningstagande 

Vetenskapsrådet (2002, s. 7–14) har skrivit fyra forskningsetiska principer för forsk-

ning. Denna studie följer dessa principer. Här följer en kort redogörelse av forsknings-

etiska principerna och hur jag i praktiken följt dem. Forskare ska följa informationskra-

vet. Den principen innefattar att forskaren informerar informanterna om studien och 

vad som krävs för att genomföra den. Detta gjordes dels muntligt till lärarna men 

också via ett missivbrev till eleverna, men framförallt vårdnadshavare (Bilaga 1). 

Dessutom har forskare ett samtyckeskrav att följa. Informanterna har i undersökningar 

rätt att bestämma om de vill medverka eller inte. I forskningar med minderåriga är 

det vårdnadshavarna som beslutar. Denna princip redogjorde jag för i mitt missivbrev 

(Bilaga 1) genom att jag ange att studien var frivillig. Alla som på något sätt är invol-

verade i forskningen ska enligt konfidentialitetskravet vara anonyma och obehöriga ska 

inte kunna ta del av personuppgifterna. Deltagarna i studien beskrivs via påhittade 

namn och det delges ingen övrig information om dem annat än att de är lärare eller en 

elev i årskurs 2, samt om de har svenska som modersmål eller som andraspråk. Den 

fjärde och sista principen enligt Vetenskapsrådet är nyttjandekravet. Nyttjandekravet 

innebär att alla uppgifter som insamlas om individer endast får användas i forskning-

ens syfte. Min studie följer detta krav.  

6.5 Validitet och reliabilitet  

Validitet som betyder studiens giltighet och reliabilitet som betyder studiens tillförlit-

lighet är synvinklar på studiers kvalité. Mer fördjupat innebär validitet om forsk-

ningen mäter det den säger sig ska mäta (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 33). I denna 

studie har jag försökt att hålla mig till studiens syfte under arbetets gång. Under varje 

del av uppsatsen har syftet med studien beaktats för att skapa så stor validitet som 

möjligt. Reliabilitet står för vilken grad studiers metoder är dokumenterade och möj-

liga att upprepa för att få samma resultat igen (Justesen & Mik-Meyer, 2011, s. 33). För 

att skapa högre reliabilitet i denna studie har jag dokumenterat varje steg i min under-

sökning noga. I Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 3 redovisas även mina intervjufrågor och 

mitt missivbrev för att studien ska kunna upprepas. Justesen & Mik-Meyer (2011, s. 

37) förklarar att kvalitativa studier sällan är generaliserbara. Det är när samma under-

sökning ska kunna genomföras på en större grupp än det befintliga urvalet studien 

men ändå visa samma resultat. Denna studie är inte generaliserbar eftersom urvalet 

bara varit två klasser och tio informanter.  
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7 Resultat 

Syftet med studien är att undersöka om metoden läsläxor utvecklar och motiverar ele-

ver till läsutveckling. För att besvara det har jag under avsnittet Syfte (2) formulerat tre 

frågeställningar. Nedan redovisas resultatet från intervjuer och observationer av två 

klasser i årskurs 2. Resultatet redovisas under syftets frågeställningar. Vidare dispone-

ras klassernas resultat separat nedanför varje fråga i underrubrikerna Klass A och 

Klass B.  

7.1 Vilka instruktioner får eleverna när de går hem med läsläxan 

och hur uppföljs, samt återkopplas läsläxan i skolan? 

För att få en förståelse för de läsläxor informanterna i studien resonerar kring har jag 

fördjupat mig i läsläxornas former. Dessutom hur läraren delger instruktioner samt 

uppföljer och återkopplar läsläxan. För att besvara denna fråga redovisar jag en klass i 

taget under rubrikerna Klass A och Klass B. För att förtydliga var resultatet kommer 

ifrån har jag gjort ytterligare underrubriker i form av Intervjuer och Observationer.   

 

7.1.1 Klass A 

Resultatet av läsläxornas form, instruktioner och uppföljning redovisas under rubri-

ken Intervjuer. Det är data från intervjun med läraren Lena L. För att utveckla resulta-

tet kommer jag komplettera med relevanta delar från observationerna, under rubriken 

Observationer. 

7.1.1.1 Intervjuer 

I mitt första samtal med Lena L förklarade jag kortfattat studiens syfte och frågade 

henne om hon använde läsläxor som metod. Lena L förklarade att de använde ett fär-

digt material vid namn Diamantjakten. Hon berättade att det färdiga materialet var 

uppbyggt på läseböcker, arbetsböcker och en färdig handledning för läraren om hur 

läxan skulle struktureras. Under intervjun fick Lena L besvara vad eleverna har för 

läxor. Sammanfattningsvis hade eleverna bara läxor inom ämnet svenska. Eleverna 

hade två svenskläxor i veckan varav en var Diamantjakten. Läraren uttryckte också att 

hon gav just läsläxan Diamantjakten till eleverna för att ha en förbindelse med hem-

met. Lena L vill att föräldrarna ska få en inblick i skolan. Därtill anser hon att eleverna 

främjas i sin utveckling av läsläxor. 

 

I Klass A förklarade Lena L att eleverna får hem läsläxan på torsdagar och sedan ska 

eleverna genomfört den hemma och tagit tillbaka den till nästkommande onsdag. När 

jag frågar Lena L om hon använder någon specifik läsinlärningsmetod i sina läsläxor 

säger hon: ”Jag vet inte, men det gör jag säkert […]”. Vid senare tillfälle förklarar Lena 

L hur läsläxan går till. Lena L berättade att Klass A får en genomgång varje torsdag in-

nan de tar hem läsläxan. Genomgången består av att Lena L läser det kapitel i boken 

som eleverna ska ha i läsläxa under kommande vecka. Lena L klargör att kapitlet bru-

kar vara mellan fyra till sex sidor. Efter att hon läst för klassen, går de igenom svåra 

ord i kapitlet och diskuterar innehållet. Under intervjun med Lena L fortsätter hon 
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förklara läsläxan och att den skönlitterära boken har en tillhörande arbetsbok. Ele-

verna börjar redan under genomgången på torsdag att genomföra en till två sidor i ar-

betsboken. Till varje kapitel har arbetsboken cirka fyra sidor med uppgifter. Arbets-

uppgifterna är relaterade till varje kapitel de läser. I slutet av dagen får Klass A ta hem 

en skönlitterär bok och en tillhörande arbetsbok var.  

 

Elevernas läsläxa, Diamantjakten, individanpassas till viss del. Lena L förklarade hur 

hon individanpassade Diamantjakten under min intervju med henne. I hennes svar 

benämner hon läsläxorna som ”dom”. Nedan följer en redogörelse av hur Lena L ser 

på individanpassningen av läsläxan: 

 
Ja till viss del gör dom det. Eller ja till största del gör dom det. […] Jag hade 

kanske önskat att det fanns tre nivåer. Men det här materialet är så pass nytt 

så det finns inte tre nivåer. Sen har ju vi märkt nu att vi har för få svåra 

böcker eller vad man ska säga. Så att där hade jag ju hellre fått säga att jag 

kunnat dela ut fler av den gröna boken som är den lite svårare boken till fler 

barn. […] Men budgeten är lite tajt. Så efter jul kommer vi köpa in fler för att 

kunna individanpassa bättre. 

 

På onsdagar när läsläxan ska in igen har Klass A en form av redovisning. Lena L för-

klarade redovisningen i min intervju med henne. Lena L delar klassen i grupper på 

cirka åtta elever. Därefter får eleverna läsa högt för varandra i kapitlet. De andra sju 

eleverna ska samtidigt följa med i texten med sin egen bok. Lena L är den som be-

stämmer när varje elev läst klart sin del i kapitlet. Därtill kollar även gruppen på de 

två sidor de slutfört hemma i arbetsboken. 

 

Lena L menar att återkopplingen på läsläxan sker i gruppen under redovisningen ge-

nom beröm. Dessutom kan hon kommunicera en mot en med eleverna för att få veta 

vad eleverna kände kring läsläxan. Lena L rättar även elevernas arbetsböcker.  

7.1.1.2 Observationer 

Under de två observationer jag medverkade fick jag observera en genomgång av 

läsläxan, samt hur eleverna redovisade den. Under observation ett visade läraren mig 

materialet Diamantjakten. Materialet bestod av en läsebok och en arbetsbok till varje 

elev. Det fanns två nivåer av läseboken som benämndes vid namnen 2A och 2B. Boken 

2A var mer lättläst än 2B. Det kunde jag urskilja genom att den lättlästa boken hade 

mer och större bilder, samt större text än den mer avancerade boken. Läseboken var 

uppdelad i kapitel på cirka fem sidor vardera. I arbetsboken fanns det som tidigare 

nämnt uppgifter som relaterar till varje kapitel.  

 

När väl eleverna skulle få läsläxan hade läraren en genomgång. I genomgången av 

läsläxan börjar Lena L med att dela ut alla elevers läseböcker. När alla eleverna öpp-

nat rätt kapitel i boken börjar Lena L läsa högt. Eleverna följde med i texten genom att 

se i sin bok och höra läraren läsa orden. Vid tillfällen stannar Lena L upp och frågar 

eleverna frågor om texten. Efter Lena L har läst högt för klassen lägger hon en arbets-

bok under en ”ladybug”. Ladybug är en lampa och en kamera som gör att det som lig-
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ger under den lampliknade apparaten speglas på tavlan. Därefter börjar Lena L till-

sammans med klassen att arbeta med uppgifterna i arbetsboken. Lena L samlar i slu-

tet av lektionen in både läseböcker och arbetsböcker för att hinna rätta föregående 

veckas sidor i arbetsboken under lunchen. Detta förtydligar läraren muntligt för mig 

under observationen.  

 

Under observation två lämnade eleverna tillbaka och redovisade sina läsläxor. Klas-

sen delades sedan upp i två grupper. Åtta elever har samhällskunskap med en annan 

lärare och åtta elever har redovisning av läsläxan - Diamantjakten. Efter det skiftar 

grupperna. Alla elever ska läsa en del var högt ur kapitlet de haft i läxa. Avslutnings-

vis kunde jag uppmärksamma hur läraren stöttade elever som hade svårt med läs-

ningen genom att ljuda tillsammans med honom/henne.  

 

7.1.2 Klass B 

Denna del redovisar resultatet av läsläxornas form för Klass B. Resultatet kommer att 

framföras utifrån min intervju med informanten Karin L. Jag kommer även att redo-

visa relevant dokumentation från min observation. 

7.1.2.1  Intervjuer 

Karin L som är en av tre klasslärare för Klass B beskrev i intervjun hur elevernas 

läsläxor introduceras, redovisas och återkopplas. Hon började med att förklara att 

klassen består av 33 elever, varav 17 elever med svenska som andraspråk. Eftersom 

klassen är stor har alla elever inte introduktion av läsläxan samtidigt. Faktum var att 

åtta elever inte bemästrade förmågan att läsa. Den gruppen fick spendera den tiden 

med fritidspedagoger i ett grupprum för att utveckla deras läsförmåga, medan resten 

av klassen hade introduktion av läsläxan. Övriga elever i Klass B delades i hälften en-

ligt Karin L. Det vill säga en grupp på 12 och en grupp på 13. Grupperna hade två se-

parata introduktioner. Denna klass hade också Diamantjakten som läsläxa. Karin L, 

precis som Lena L, hade inte heller någon specifik läsinlärningsmetod i läsläxans 

form. Hon förklarade att hon bara försöker individanpassa och blanda metoder som 

passar. Syftet med läsläxan var enligt Karin L att få igång elevernas läsning. Dels 

knäcka läskoden men också att utveckla ett flyt i läsningen. Hon anser att just läs-

ningen är en progression som snabbt stiger. Karin L tror att elever med lässvårigheter 

inte skulle uppnå kunskapskraven i svenska om de inte använde läsläxor som kom-

plement.  

 

Under intervjun förklarade Karin L att introduktionerna med vardera grupper går till 

som följande. Eleverna får till en början en genomgång av svåra ord och begrepp i 

läsläxans kommande kapitel. Oftast har Karin L begränsat orden till max tio stycken. 

Fortsättningsvis läser Karin L kapitlet högt för grupperna. Vidare läser barnen kapitlet 

i klassrummet tillsammans med sin läskompis eller enskilt. När eleverna är klar med 

läsningen får de börja arbeta i tillhörande arbetsbok. I slutet av dagen får eleverna 

hem läseboken och en tillhörande läxbok med frågor. Under veckan som går arbetar 

klassen med arbetsboken i skolan. Karin L berättar för mig att eleverna har Diamant-

jakten som hemuppgift från onsdagar till måndagar. 
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När jag frågar Karin L hur uppföljning och återkoppling sker beskriver hon flera olika 

tillvägagångsätt. Vissa gånger får grupperna jobba med kapitlets bilder för att återbe-

rätta händelseförloppet i boken. Andra gånger får eleverna läsa in kapitlet i sina Ipads 

för att sedan ha deras läsutveckling dokumenterad. Det finns även gånger då Karin L 

och hennes klass inte följer upp läsläxan. Vad gäller återkoppling ansåg Karin L att 

uppföljningen blir en form av återkoppling. Hon rättar sällan elevernas läs- och skriv-

läxa. Men i vissa fall kan Karin L skriva formativa bedömningskommentarer, som ex-

empelvis: ”Prova att börja skriva med små bokstäver”.   

7.1.2.2 Observationer 

I denna klass genomförde jag bara en observation eftersom läraren informerade mig 

om att klassen inte skulle ha någon uppföljning av läsläxan. Eleverna skulle bara 

lämna in läsläxan till läraren. Det jag istället observerade var hur läsläxan introducera-

des. Jag kommer inte repetera det Karin L informerade om under intervjun, utan jag 

kommer i denna del komplettera det med ytterligare information från mina observat-

ioner. 

 

Som tidigare nämnt hade klassen Diamantjakten som läs- och skrivläxa. Denna vecka 

skulle eleverna läsa kapitel 8 – Ett nytt jobb. Under introduktionen förklarade läraren 

svåra begrepp och ord från kapitlet. Orden visades på tavlan genom en PowerPoint. 

Karin L uttryckte för eleverna att de ska använda EPA som metod, precis som ele-

verna gjort tidigare veckor. EPA visade sig stå för Enskilt, Par, Alla. Det betydde att 

eleverna skulle innan varje begrepp tänka först enskilt vad orden eller begreppet 

kunde innebära. Sedan skulle eleverna kommunicera innebörden i par och avslut-

ningsvis diskuterades orden och begreppen i hela gruppen.  

 

När alla ord klargjorts fick eleverna höra läraren läsa kapitlet högt för klassen. Det 

gjorde hon tillsammans med ett bildspel på fem bilder från kapitlet. Eleverna kunde 

under tiden läraren läste se bilderna på tavlan. Fortsättningsvis läste, som tidigare 

nämnt, eleverna i läspar. Denna vecka bytte barnen läspar. Det var Karin L som be-

stämde vem som skulle läsa med vem. Varje elev fick olika nivåer på böckerna. Det 

fanns tre nivåer med samma innehåll på läseböckerna – Diamantjakten. 2A hade 

större text och mer bilder än 2B. Den tredje nivån kallades ”på väg”. Den var för ele-

ver som inte riktigt knäckt läskoden.     

7.2 Hur ser eleverna på läsläxor? 

Syftet med studien är att studera om eleverna motiveras till fortsatt läsning av meto-

den läsläxor. För att kunna besvara det har jag valt att intervjua eleverna om deras syn 

på läsläxor. De frågor eleverna besvarat under detta avsnitt är: Varför tror du människor 

behöver kunna läsa? och Vad tycker du om läsläxan? Elevernas svar på dessa frågor ska 

komma att besvara syftets frågeställning – Hur ser eleverna på läsläxor? 

Denna fråga kunde inte besvaras genom observationerna, därav har rubrikerna Klass 

A och Klass B bara Intervjuer som underrubrik.  
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7.2.1 Klass A 

Detta är resultatet från Klass A om elevernas syn på läsläxan. Resultatet framkom un-

der intervjuer med informanterna Evelina E, Hans E, Peter E och Louise E. I detta av-

snitt finns bara en underrubrik med benämningen Intervjuer. Detta eftersom observat-

ionerna inte besvarade eller redovisade elevernas syn på läsläxor. 

7.2.1.1 Intervjuer 

Detta är ett resultat från intervjuerna med Evelina E, Hans E, Peter E och Louise E. För 

att tydligt särskilja elevernas svar har jag valt att redovisa eleverna en och en. Det sker 

i underrubriker formade efter informanternas påhittade namn.   

7.2.1.1.1 Evelina E 

Informanten Evelina E ansåg att läsförmågan var användbar för att kunna läsa ett ka-

pitel ur läsläxan Diamantjakten. Dessutom uttryckte hon att det är fördelaktigt att 

kunna läsa för att kunna läsa flera språk och prata med andra personer. Ett flertal 

gånger nämnde hon också att läsning var bra för att träna minnet. För att redovisa vad 

Evelina E ansåg om läsläxan har jag valt att citera: ”Jag tycker Diamantjakten är trå-

kigast. Det enda man gör är att man måste läsa ett helt kapitel och sen måste man 

jobba med nånting man läst om. Också måste man komma ihåg”.  Vid ett senare till-

fälle nämner Evelina E att läsläxan är bra att ha eftersom hon får träna på att läsa och 

träna sitt minne. Evelina E beskrev en negativ effekt med läsläxan som följande: ”[…] 

För att ibland när min granne vill leka så går det nästan aldrig för jag måste vara inne 

och göra min läxa på rummet”. Dessutom uttryckte Evelina E hur hon hellre är med 

kompisar än läsa.  

7.2.1.1.2 Hans E 

Hans E besvarade varför människor skulle kunna läsa som följande: ”För att vi ska bli 

bättre på att läsa”. När jag under intervjun frågade varför han tror de ska bli bättre på 

att läsa svarade han: ”Vet inte”. Hans E beskrev läsläxan Diamantjakten som lite job-

big och lite rolig. Den var jobbig eftersom vissa ord i texten kunde vara svår. Läsläxan 

var enligt Hans E rolig eftersom läsning är roligt och lätt, dessutom var boken spän-

nande.   

7.2.1.1.3 Peter E 

Peter E tror att människor behöver kunna läsa för att exempelvis kunna läsa vad som 

ska göras i matematikboken. Han tror elever får läsläxan för att de ska träna på att 

läsa. Hans E förklarade att han var glad när han hade gjort läsläxan. Men vid följdfrå-

gor om vad han tycker är mer och mindre roligt med läsläxan svarande han: ”När 

man gör den då är det roligt. Ibland när man inte fattar är det lite tråkigare. Också kan 

mamma och pappa inte hjälpa till. Dom är upptagen typ. Med disk eller tvätt”.  

7.2.1.1.4 Louise E 

Informanten Louise E tror människor behöver kunna läsa för att kunna läsa böcker 

och lära sig ord. Dessutom menar hon att eleverna och hon själv ska kunna jobba och 
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betala räkningar när de blir äldre. Louise E hade många tankar om läsläxor. Hon an-

såg att läxorna var bra eftersom hon får läsa och jobba. Men vid tillfällen är läsläxorna 

bara ganska bra eftersom hon måste genomföra läsläxan på kvällen och då vill hon 

hellre göra annat såsom att leka. Läsläxan Diamantjakten framkom ändå som roligaste 

läxan under intervjun med Louise E. Det var framförallt för att Diamantjakten var 

händelserik och bra. Under intervjun förklarade Louise E att hon kan bli sur på sina 

föräldrar under läxläsningen. Hon förklarade varför som följande: ”Ja jag orkar inte 

och jag brukar bli trött. Eller så vill jag kolla på tv”.  

 

7.2.2 Klass B 

Nedan följer ett resultat av mina intervjuer med Lina E, Klas E Sofia E och Frida E. Re-

sultatet från observationerna uteslöt jag under denna frågeställning eftersom jag inte 

ansåg det som relevant.   

7.2.2.1 Intervjuer 

Precis som under Klass A kommer även detta resultat redovisas under rubriker med 

elevernas påhittade namn. Under varje rubrik framställs varje elevs svar från intervju-

erna.  

7.2.2.1.1 Lina E 

Lina E tror människor behöver kunna läsa för att: ”Därför att när man blir stor och får 

jobb behöver man kunna läsa. Fast jag vet inte varför”. Informanten Lina E ansåg att 

läsläxan var rolig eftersom den är lätt. Dessutom var Diamantjakten spännande och 

rolig att läsa. Lina E uppskattade också när läraren skriver kommentarer eller gör 

stjärnor i läxan. Hon tror att klassen har läsläxan Diamantjakten för att bli bättre på att 

läsa. Lina E nämnde en mindre rolig del med läsläxan: ”Ibland när det är lördagskväll, 

då vill jag inte göra den. Då vill jag se på film och äta godis. Men det får jag inte göra 

hela tiden. Jag måste ju göra min läxa”. Lina E förklarade under intervjun att hennes 

föräldrar hjälper henne med läsläxan om hon ber dem.  

7.2.2.1.2 Klas E 

För att redovisa varför Klas E tror människor behöver kunna läsa kommer här ett ci-

tat: ”Man ska lära sig någonting, och jobba. Kan man inte läsa, kan man inte jobba hel-

ler. Och kan man inte jobba då får man inga pengar heller”. På frågan varför Klas E 

tror klassen får läsläxor svarade han: ”För att läsa bättre”. Det framkom att Klas E an-

såg läsläxan som en normal sak. Han nämnde flera gånger att han gör läsläxan sista 

dagen eftersom han hellre spelar spel. Klas E berättade vid ett tillfälle att ingen hjälper 

honom med läsläxan. Vid ett annat tillfälle nämnde han att pappa hjälper honom om 

han frågar. Till sist uttryckte Klas E att Diamantjakten är rolig att läsa för det händer 

mycket. Men läsläxan är dålig eftersom den tar lång tid.  

7.2.2.1.3 Sofia E 

Sofia E berättade hur förmågan att läsa är viktigt eftersom hon och hennes klasskam-

rater ska jobba i framtiden. Hon menade att läsning är användbart inom många yrken. 

Sofia E tror klassen får läsläxa för att lära sig läsa. Hennes känslor för läsläxan är att 
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den är rolig. Framförallt för att det händer mycket i boken Diamantjakten. Dessutom 

är det roligt enligt informanten Sofia E att få visa sina läxor för föräldrarna. Sofia E lä-

ser alltid läsläxan för en vuxen. Hon berättade att hennes pappa tycker det är jättero-

ligt att lyssna. Enligt Sofia E kan Diamantjakten innefatta svåra ord ibland. Men oftast 

kommer hon på det själv eller så ber hon om hjälp. Avslutningsvis berättar Sofia E att 

klassen har läsläxan över helgen på följande sätt: ”Oftast då har man, ibland har vi 

många grejor, åka på lekland eller badhuset på helgen. Men har vi inte det brukar vi 

göra läxorna på helgerna”.  

7.2.2.1.4 Frida E 

Frida E vet inte riktigt varför de ska lära sig läsa. Hon berättar att det kan vara för att 

förstå eller för att kunna alfabetet. För att redovisa Frida E och hennes svar om varför 

hon tror de får Diamantjakten i läsläxa har jag valt att citera: ”För att vi ska förstå mer 

och läsa. Och matte tror jag. För det är ju det dom säger ibland. Att vi får läxan, att vi 

läser så blir vi bättre på att läsa också. Det är det dom säger ibland”. Frida E berättade 

för mig att hon aldrig vill läsa, hon går hellre och leker. Andra tankar Frida E hade om 

läsläxan var: ”Ganska bra. Alltså ibland, vi har typ tre böcker. En röd, en blå och en 

grön. Den gröna finns det mest text i och i den röda finns det mitt emellan och i den 

blå finns det lite text i. Den gröna tycker jag ibland att det är lite jobbigt att läsa. Ibland 

hinner jag ju inte läsa allt”. Frida E förklarade också för mig att hennes mamma har 

bristande kunskaper inom svenska språket. Därav kunde mamma till Frida E sällan 

hjälpa Frida E med läsläxan. Ibland kunde storebror till Frida E, som går i fyran, 

hjälpa henne. Med en låg röst berättade Frida E att storebror ofta var borta så hjälpen 

kunde ibland utebli. Däremot brukar Frida E läsa texten för sin lillasyster som ver-

kade uppskatta bokens innehåll. Hon avslutade med att uttrycka hur hon tycker situ-

ationen kan bli jobbig och hon kan stundtals känna sig sur. Det sker framförallt när 

Frida E inte kan förstå eller klargöra svårigheter med läsläxan. 

7.3 Hur sker samarbetet mellan lärarna och föräldrarna när det 

gäller läsläxor? 

Denna fråga utvecklades för att redovisa samarbetet mellan lärarna och föräldrarna. 

Detta för att synliggöra om de arbetar mot ett gemensamt mål för att hjälpa eleven i 

sin läsutveckling.  

 

7.3.1 Klass A 

För att redovisa resultatet av föräldrarnas och lärarens samarbete har jag intervjuat lä-

raren. Intervjuerna med eleverna och observationerna kan inte besvara denna fråga. 

Av den orsaken har denna del bara Intervjuer som underrubrik. 

7.3.1.1 Intervjuer 

Som tidigare nämnt är föräldrakontakten syftet med läsläxan enligt Lena L. Hon vill 

att föräldrarna ska få en inblick i skolan samt se utvecklingen hos sina barn kontinuer-

ligt. Jag frågade läraren hur samarbetet mellan läraren och föräldrar sker gällande 

läsläxan. Lena L svarade: 
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Ja jag tycker vi har ett bra samarbete. Nu får dom ju dom ganska fina riktlin-

jer hur det ska gå till. Den har ju du också fått, där jag skrivit vad dom ska 

göra vecka för vecka. Sen i höstas när vi hade föräldramöte gick vi igenom 

grundligare vad jag hade för krav och att jag ser det som en länk mellan hem 

och skola. Läxan ska inte vara ett måste, det ska inte vara jobbigt utan det ska 

vara lustfyllt. Föräldrar har även hört av sig och frågat frågor om läxan. Det 

kan vara nått som dom inte vet vad de ska stå där eller vad dom ska göra. Ja 

men då försöker man hjälpa till eller så brukar jag säga att ja men vet du, vi 

tar de där i skolan, lämna det.  

 

Som tillägg till svaret från Lena L fick jag ta del av utskicket som hon uttryckte som 

föräldrarnas riktlinjer. I riktlinjerna är det dokumenterat att eleverna använder Dia-

mantjakten som läs- och skrivläxa. Lena L förklarar i utskicket att klassen läser veck-

ans kapitel och gör de två första sidorna i den tillhörande arbetsboken i skolan. I fet 

skrift står det att hemläxan är att läsa veckans kapitel igen, högt för en vuxen och göra 

de återstående två sidorna i arbetsboken. Därtill står det i fet text att läxan kommer 

hem på torsdagar och lämnas åter på onsdagar. På bladet finns en tabell där varje 

vecka står skriven, från vecka 37 till vecka 17. Bredvid står det vilka sidor eleverna ska 

läsa i läseboken och arbeta med i arbetsboken för respektive vecka. Lena L avslutar 

med att skriva:”Vid funderingar, hör av er!”.  

 

Lena L fick besvara vilket stöd hon tror läsläxan kräver. Lena L menade då att 

läsläxan inte ska utföras själv av eleverna. Det är bra om en vuxen sitter bredvid och 

stödjer barnet i läsningen. Exempelvis finns det elever som behöver hjälp att ljuda 

vissa ord. Men på frågan ”Vet du på något sätt om en vuxen i hemmet lyssnar på sitt 

barn eller inte?” svarade Lena L:  

 
Nej det vet jag ju inte. Men jag har ju kollat nu. Nu har jag ju nästan haft alla 

utvecklingssamtal, så då har jag ju frågat hur läxan går till och hur dom gör. 

Och vad jag hör hemma så är det ju ingen hittills som säger att ”min mamma 

och pappa lyssnar aldrig” utan dom gör det. Man hoppas ju på att det är så, 

att föräldrarna sitter med. Sen kan det ju vara föräldrar som säger: ”Ja att den 

här veckan blev det ju bara en gång”. Ja men nä så är det ju. Men det jag upp-

muntrar till är i alla fall att man läser den en gång per dag. Alltså torsdag, 

fredag, måndag och tisdag, fyra gånger. Helgen kan man ju få vara ledig. 

  

Vid ett annat tillfälle i intervjun förklarar Lena L hur föräldrar kan höra av sig om fa-

miljen haft en tung dag eller helg och inte lyckats genomföra läxan. Hon menar som 

ovan, att då är det som det är. Det gäller att ha förståelse.  

 

  

 

 

 

 

7.3.2 Klass B 

Nedan, under rubriken Intervjuer, följer resultatet från min intervju med Karin L. Hon 

utvecklar sin syn på samarbetet mellan elevernas föräldrar och henne. 
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7.3.2.1 Intervjuer 

Karin L berättade att hennes elever får läsläxan för att få in många lästimmar i krop-

pen och försöka öka möjligheten till att få ett flyt i läsningen. Dessutom för att föräld-

rarna ska märka hur viktig läsning är. Föräldrarna behöver enligt Karin L motiveras 

och pressas till att läsa mer med sina barn.  

 

Samarbetet mellan lärare och föräldrar i Klass B var till en början via ett informations-

blad. Karin L förklarade under intervjun att hennes klassföräldrar fick veckovis hem 

ett informationsblad till läsläxan. Detta informationsblad fick föräldrarna under hela 

årskurs ett och de första tre, fyra veckorna i årskurs två. Därefter kände Karin L att 

föräldrarna bör ha koll på vad som ska utföras varje vecka. Informationsbladet ut-

vecklade en presentation av materialet Diamantjakten. Dessutom stod det sidhänvis-

ningar och en notis att eleverna skulle läsa högt för en vuxen.   

 

När Karin L besvarade frågan hur samarbetet sker mellan föräldrarna och henne an-

gående läsläxan förklarade hon att tillhörande läxboken var fördelaktig. I en ruta 

längst upp i läxboken, en skrivbok som är relaterad till läseboken, skulle föräldrar och 

barn utvärdera läsningen. Utvärderingen inleddes med en fråga som barnet skulle be-

svara. Frågan var vem eleven läst för hemma. När den frågan besvarats ska den som 

lyssnat, förhoppningsvis föräldern, besvara hur han/hon tycker läsningen gick. Denna 

utvärdering tycker Karin L inte bara är bra för att observera om eleven läst, utan det 

tvingar föräldrar att engagera sig i barnets läsläxa. Dessutom får Karin L vissa veckor 

en förklaring till varför en viss elev brister i redovisningen av läsläxan. Det kan exem-

pelvis stå i utvärderingsrutan att ”Ja min dotter/son var lite trött denna vecka så läs-

ningen blev bristande”. Då vet Karin L det och menar att på så vis får hon en uppdate-

ring om elevens relation till kapitlet i boken.  

 

Karin L utvecklade vilket stöd läsläxan kräver av lärare och föräldrar på detta sätt: 

 

Ja förhoppningsvis ska det väl, man vill ju utforma den så dom ändå kan sitta 

hemma och läsa för sina föräldrar. Jag tycker att det stöd dom behöver är att 

någon lyssnar på dom, att någon är närvarande och lyssnar. Dom ska inte 

sitta själv och läsa den, utan läsa högt för en vuxen. Det är väl det stödet som 

är det viktigaste. Och sen tänker jag att, de är ju föräldrar som är mer drivna 

och ställer följdfrågor och är mer, vad ska jag säga… engagerad om texten. 

Dels för att dom vill, kanske för att dom kan. Så där är det ju en viss orättvisa 

kan jag tänka liksom att. Och det är ju svårt. Det är ju som jag sa tidigare. Det 

är ju så himla viktigt att man ha jobbat igenom texten så bra man bara kan 

här i skolan. Så att det inte ska bli något misslyckande hemma. Dom ska 

känna att det här kan jag. Jag är bra. Jag kan förklara för mamma och pappa. 

Jag kan dom här orden. Det är ju min ambition. Sen lyckas man ju säkert inte 

med det alla gånger. Så är det ju men. 

 

Precis som Karin L nämner i citatet ovan anser hon att det finns en orättvisa med 

läsläxorna. Senare i intervjun benämner hon samma sak. Karin L förklarar att proble-

matiken med läsläxan är just att den brister i likvärdighetsperspektivet. Vissa elever 

får enligt Karin L mer tid för läxläsning hemma än andra. Hon menar att det gör ju att 
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de eleverna som får mer lästid utvecklas mer i sin läsning. Karin L tycker det är trå-

kigt och hon försöker kompensera det med undervisningen i skolan genom att ge ele-

ver med bristande tid i hemmet, mer tid i skolan.  

 

 

 

 

 Sammanfattning och diskussion 

Denna diskussion kommer att sammanfatta och analysera mitt resultat som innefattar 

mina intervjuer och observationer med lärare och elever i Klass A och Klass B. Studiens 

resultat kommer också att ställas emot tidigare studier som redovisats i min Bakgrund 

(4). Avsnittet redovisar först en Resultatdiskussion, där jag besvarar mitt syfte och mina 

frågeställningar. Fortsättningsvis diskuterar jag mitt val av metoder under Metoddis-

kussion. För att sammanfatta slutsatser i studiens resultat avslutar jag resultatet med 

en Slutsats och Förslag till vidare forskning.  

8.1 Resultatdiskussion 

Idag används läxor som en undervisningsmetod. Det har varit en naturlig del av 

undervisningen sedan många år tillbaka (Strandberg, 2013, s. 17–18). Läxor är inte ob-

ligatoriskt idag enligt lag, utan det är lärarna själva som väljer vägen till målen (Skol-

verket 2016b). Ändock vill Regeringen (2017) använda 50 miljoner kronor för att ut-

veckla svenska skolans läxläsning. Detta trots att det finns kritik som framhåller att 

metoden läxor inte främjar likvärdigheten i skolan. Socioekonomisk bakgrund, mi-

grationsbakgrund och föräldrarnas nivå på utbildning är faktorer som motstrider lik-

värdigheten (Skolverket, 2014, s. 29–31). Det tolkar jag som att Regeringen vill för-

bättra något som egentligen är individuellt för varje lärare och skola. Dessutom kriti-

seras metoden på grund av att den brister i likvärdighetsperspektivet. Likvärdighet 

som är en av svenska skolans grundstenar (Lgr11, 2017, s. 7–11). De olika uppfattning-

arna om läxor anser jag komma ifrån högre uppsatta människor, men inte de indivi-

der som faktiskt genomför läxorna. Med individer menar jag eleverna. Det har visat 

sig att elevernas motivation och intresse för uppgifter ger större kunskapsutveckling 

(Corno & Xu, 2004, s. 229–233). Vad känner eleverna för läxor? Är det motiverande 

och intressant eller har eleverna andra uppfattningar? För att ta reda på svaren forma-

des denna studie. För att göra studien smalare valde jag att fokusera på läsläxor. 

Mycket för att läsintresse och motivation är grunden för att utvecklas inom läsning 

(Lundberg & Herrlin, 2014, s. 17–19). 

 

 

Syftet med min studie har varit att undersöka hur eleverna ser på läsläxor. Motiveras 

och utvecklas eleverna inom läsning av läsläxor? Är elevernas förutsättningar likvär-

diga och påverkar det elevens motivation? Syftet preciserades genom följande tre frå-

gor: 

 Vilka instruktioner får eleverna när de går hem med läsläxan och hur upp-

följs, samt återkopplas läsläxan i skolan? 

 Hur ser eleverna på läsläxor? 
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 Hur sker samarbetet mellan lärarna och föräldrarna när det gäller läsläxor? 

 

Jag kommer under denna diskussion använda de tre frågorna som underrubriker för 

att diskutera och analysera var och en av dem. Min analys av resultatet kommer att 

ske utifrån mitt teoretiska ställningstagande – sociokulturella perspektivet. Jag kom-

mer därmed att analysera hur sociala interaktioner, språk och stöd mellan föräldrar, 

lärare och elev utvecklar elever till att bemästra läsningen (Imsen, 2006, s. 311–317). 

 

8.1.1 Vilka instruktioner får eleverna när de går hem med läsläxan och hur upp-

följs, samt återkopplas läsläxan i skolan? 

I både Klass A och Klass B framkommer det att eleverna använder det färdiga materi-

alet Diamantjakten som läsläxa. De båda lärarna för vardera klassen introducerar 

läsläxan snarlikt. De går igenom svåra ord och begrepp från kommande veckas kapi-

tel, sedan väljer båda lärare att läsa högt. Karin L läser för klassen genom att eleverna 

får observera ett bildspel från kapitlet. Medan Lena L läser samtidigt som eleverna föl-

jer med texten i sina egna läseböcker. Båda klasser använder arbetsböcker i skolan och 

Klass A använder delar av arbetsboken som tillhörande skrivbok till läsläxan. Dessa 

tillvägagångsätt lärarna använder för respektive klass kan relateras till Kiwimetoden 

och Läsning och skrivning på talets och upplevelsens grund som Körling (2006), Hed-

ström (2009) och Leimar (1978) benämner. Skolverket (2016a) förklarar att det är för-

delaktigt för läsutvecklingen att använda flera metoder. I min studie framkom det 

dessvärre inte varför lärarna valde att använda flera metoder. Faktum var att lärarna 

själva inte kunde nämna en specifik metod utan istället sammanfattade tillvägagångs-

sättet. Jag har då tolkat tillvägagångssätten och relaterat till olika kända metoder. Jag 

drar paralleller mellan att lärarna inte är medveten om vilken eller vilka metoder 

läsläxan innefattar, till att Diamantjakten är ett färdigt material med handledning och 

färdiga instruktioner för lärare. 

 

De båda lärarna uttrycker samma syfte med läsläxan, nämligen att främja elevernas 

läsning. Dessutom uppgav Lena L ett ytterligare syfte. Hon menade att läsläxan var 

ett sätt att involvera och samarbeta med föräldrarna. Kanske är det lärarens tolkning 

av vad som Läroplanens uppdrag formulerar om att föräldrar och skola ska samar-

beta för att eleverna ska nå målen (Lgr11, 2017, s. 7–11). Frågan är vad Läroplanens 

uppdrag konkret menar med samarbete, likaså vad Lena L menar med läsläxan som 

ett samarbete. Framkommer läsläxan i en del av denna studies resultat som ett samar-

bete mellan hem och skola? Då skulle det vidare vara intressant att undersöka vad ett 

samarbete är och hur läsläxan gör att skola och hem samarbetar.   

 

Studiens resultat redovisar olika former att följa upp en läsläxa. Karin L, lärare för 

Klass B, redogjorde för många former av redovisningar av läsläxan. Men under obser-

vationen hade klassen ingen uppföljning. Tidigare forskning antyder att det är fördel-

aktigt med redovisningar av läxor för att det motiverar eleverna till att prestera och på 

så vis utvecklas eleverna mer (Skolverket, 2014, s. 21). Resultatet av läsläxans uppfölj-

ning i de båda klasserna blev därmed inte enhetligt. Det kan finnas olika faktorer som 

påverkar varför Klass B inte hade en genomgång av läsläxan. Kanske det var en en-

gångsföreteelse som Karin L fick det att framstå som under intervjun. Tidsbrist kan 
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vara en annan faktor. En tredje faktor skulle kunna vara bristande kunskap. Men med 

tanke på att Karin L gav olika alternativ på sätt att följa upp läsläxan under intervjun 

skulle jag tro på den andra faktorn – tidsbrist.  

 

Inom forskning har det redovisats hur läxor ur ett elevperspektiv anses som menings-

lösa om det inte sker någon återkoppling (Strandberg, 2013, s. 15–49). Lärarnas be-

skrivningar i min studie tyder på bristande återkoppling av läsläxan. Något som 

också kan relateras till det sociokulturella perspektivet och att barn tar in kunskap och 

utvecklas i samspel och kommunikation med andra (Imsen, 2006, s. 211–335). Slutsat-

sen av resultatet är att läsläxan till viss del blir meningslös och eleverna utvecklas inte 

till fullo eftersom den inte har en återkoppling som innefattar språk i samspel med 

andra. 

 

Det som framkommit i studiens resultat har dessvärre inte redovisat alla elever i båda 

klasser. Karin L berättade att åtta elever inte besitter kunskapen att läsa och därför har 

de eleverna inte läsläxa. De åtta eleverna hade därmed inte introduktion, uppföljning 

och återkoppling av läsläxan. Min studie berör två klasser i årskurs två, vilket borde 

betyda att eleverna som inte har förmågan att läsa inte uppnått kunskapskraven för 

årskurs ett som finns dokumenterade i Läroplanen (Lgr11, 2017, s. 258). Ändock 

kunde det varit relevant att inkludera dem i denna studie. Hur jobbar de vid sidan av 

läsläxan? Har de eleverna andra läsläxor? De åtta eleverna med bristande läskun-

skaper blev avskärmad från min studie på grund av läraren. Syftet med min studie är 

att observera om elever motiveras till att läsa av metoden läsläxor. Därav hade det va-

rit relevant att observera de åtta eleverna och se om de har läsläxor. Därtill skulle det 

vara av intresse att se hur de åtta eleverna motiveras till läsning. Dels på grund av 

läsläxan men också på grund av utanförskapet under introduktion och uppföljning av 

Diamantjakten.  

 

8.1.2 Hur ser eleverna på läsläxor? 

När eleverna i studien fick besvara vad de tror syftet med att läsa och läsläxor är fram-

kom det att ett varierat resultat. Alla eleverna tvekade och ansträngde sig för att få 

fram ett svar. I resultatet framkom svar som att träna att läsa, för att jobba och för att 

träna minnet. En tolkning av resultatet är att en del av eleverna verkade ge svar som 

de själva inte formulerat och kanske inte alltid förstod eller stod bakom. Eleven Frida 

E stärker min tolkning med att avsluta sitt svar om syftet som följande: ”[…] Det är ju 

det dom säger ibland”. Frågan är vem Frida E antyder som dom i sitt svar. Tidigare 

forskning har redovisat liknande resultat. Barn verkar i många fall sakna förståelse i 

varför de ska utveckla förmågan att läsa. Det har också visat sig att barn som saknar 

den insikten kan se läsning som något påtvingat och ofrivilligt. Något som i sin tur 

inte motiverar barnen till läsutveckling (Svensson, 1996, s. 152–153). I relation till 

denna studies resultat och tidigare forskning kan det vara fördelaktigt att tydligt, kon-

tinuerligt och ofta utveckla för eleverna varför läsning och läsläxor är fördelaktigt. Det 

kan motivera eleverna och motivation är enligt Taube (2007, s. 81–82) grunden för läs-

utveckling. 
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En slutsats från resultatet är att skönlitterära böckers handlingar påverkar läsaren. 

Alla eleverna i studien läste boken Diamantjakten. Nästintill varje elev påpekade hur 

boken eller läsläxan var bra eftersom det var en spännande bok med mycket händel-

ser. Den tidigare forskning som ligger som bakgrund för denna studie har inte berört 

innehållet i böckerna som en påverkande faktor. Däremot menade Corno & Xu (2004, 

s. 229–233) att alla former av läxor ska utgå från elevernas intresse. Diamantjakten 

som är läsläxan för båda klasser i denna studie måste därmed beröra elevernas in-

tresse, vilket gör att barnen anser läsläxan som en bra uppgift. 

 

Resultaten visar att eleverna i flera fall hellre utövar andra aktiviteter på sin fritid än 

läsläxan. Barnen vill hellre leka med kompisar, se film, spela spel, åka på badhus och 

lekland. Av erfarenhet vet jag att vuxna människor ibland råder varandra till ”att inte 

ta med jobbet hem”. En frågeställning som dyker upp är om det är det barnen gör i 

och med läxor? Corno & Xu (2004, s. 228–233) drar paralleller mellan läxor och arbets-

livet i sin forskning. De menar att läxor är obligatoriska arbetsuppgifter som påverkar 

hälsan i och med att de inte är stressfria. I framtida studier hade det varit av intresse 

att undersöka just elevernas välmående och hälsa i och med hemuppgifter. Om 

läsläxor påverkar elevernas fritid såsom resultatet redovisar, påverkas även elevernas 

välmående? 

 

Föräldrar har visat sig påverka barnens motivation i läxläsningen till både det positiva 

och negativa (Baker & Scher, 2002, s. 240–266). I denna studie redovisade en del av in-

formanterna hur deras välmående påverkades av läsläxan. Det framkom tendenser på 

irritation i föräldrastödet vid läxläsningen i studiens resultat. Irritationen skapades 

när föräldrarna inte kunde hjälpa till på grund av tidsbrist eller kunskapsbrist. Dessu-

tom kunde en informant, Louise E, bli sur på sina föräldrar när de försöker hjälpa till i 

läxläsningen. Skolverket (2014, s. 29–31) framställer forskning som redovisar likheter. 

Likheterna är bland annat att elever får mer och mindre hjälp av sina föräldrar. Det 

kan bero på socioekonomisk bakgrund, migrationsbakgrund och föräldrarnas utbild-

ningsnivå. Dessutom redovisade Forsberg (2007, s. 209–221) hur föräldrars mer eller 

mindre aktiva deltagande i läxläsningen kan påverka elevens kunskapsutveckling. 

Hattie (2014, s. 103–105) redovisar konsekvenser av sin studies resultat som tyder på 

att elever inte får den hjälp de behöver och på så vis har inte alla elever en likvärdig 

möjlighet till att utvecklas. Det uttrycker även Strandberg (2013, s. 17) när han förkla-

rar att läxor motverkar likvärdigheten i skolan.  

 

I studien fanns det två informanter med svenska som andraspråk. De båda redovisade 

resultat som tydde på bristande stöd i läxläsningen av Diamantjakten. Ena informan-

ten, Frida E, utvecklade sitt svar och förklarade att hennes mamma har bristande kun-

skaper inom svenska språket och därför kan hon inte hjälpa sin dotter med läsläxan. 

Dessvärre framkom det inte varför den andra informanten, Klas E, inte fick stöd i läx-

läsningen. En tolkning kan vara att elevernas föräldrar inte besitter förmågan att 

kunna hjälpa sina barn i och med bristande språkkunskaper, såsom Frida E uttryckte. 

Det gör att läsläxor inte skapar, som tidigare nämnt, samma förutsättningar för varje 

elev inom skolan. Regeringen (2017) vill satsa 50 miljoner kronor på att utbilda föräld-

rar i läxläsningen. Men frågan är, Läroplanen (Lgr11, 2017, s. 7–11) förklarar att Sve-

rige idag har en större rörlighet över gränserna. Något som innebär att den svenska 
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skolan har en större kulturell mångfald. Hur pass mycket tid och pengar ska Rege-

ringen lägga ner för att utbilda alla föräldrar mot likvärdighet? Alla står inte på 

samma språngbräda. Mamman till Frida E kan komma att behöva mer utbildning än 

en elev med en förälder som har svenska som modersmål. Syftet med förslaget från 

Regeringen är bra, men utöver att det krävs tid och pengar för att utveckla varje föräl-

der så kräver det också att föräldrarna vill och kan lägga ner tiden.     

 

En annan slutsats i studiens resultat av hur eleverna ser på läsläxan är att den är 

mindre lustfylld om den är svår och rolig om den är lätt. Detta resultat och med tanke 

på resultaten ovan, som redovisar brister i föräldrastödet, kan relateras till den proxi-

mala utvecklingszonen. Imsen (2006, s. 316–317) förklarar att elever behöver stöd att 

kunna bemästra uppgifter själv. Jag tänker att läsläxan kan uppfattas som tråkig och 

svår om eleven inte får stöd att bemästra den. Därmed behöver eleverna ibland stöd 

av en vuxen, en förälder, för att sedan kunna klara det själv. Detta gör föräldrastödet 

till en stor faktor i läxläsningen av läsläxan. Eleverna som ansåg Diamantjakten som 

rolig och lätt kan endera fått tillräckligt stöd eller så kan eleven ha en läsebok på rätt 

eller för lätt nivå. Ett annat perspektiv på resultatet är att individanpassa läseböckerna 

korrekt efter elevernas nivå för att motivera och främja läsutvecklingen.  

 

8.1.3 Hur sker samarbetet mellan lärarna och föräldrarna när det gäller läsläxor? 

Lärare och föräldrar ska enligt Läroplanen (Lgr11, 2017, s. 7–11) samarbeta mot ge-

mensamma mål för att stödja och gynna eleverna i deras utveckling. Detta betyder att 

eleverna behöver stöd och samspel för att utveckla kunskaper. Det gör att hela denna 

fråga är relevant ur det sociokulturella perspektivet. Samspel, språk och stöd är tre 

grundstenar för det sociokulturella perspektivet (Imsen, 2006, s. 311–317).  Hur funge-

rar samspelet och språket mellan föräldrarna och lärarna för att stötta eleverna i deras 

läsläxor? 

 

Resultatet av min studie visar att eleverna i de båda klasserna har på ett ungefär 

samma tidsperiod att genomföra läsläxan i hemmet. Det framkommer även att elever 

från båda klasser har läsläxan över helgen. Enligt skollag är det inte acceptabelt att 

förlägga läxor på lördagar, söndagar och andra helgdagar. Dessutom får skolverksam-

heten inte vara mer än sex timmar per dag för de yngre årskurserna (Skolverket, 2014, 

s. 10). I denna studie redovisar ingen av lärarna tydliga instruktioner på att eleverna 

inte ska genomföra sin läsläxa under helgen, trots att den är förlagd då. En vidare 

fråga är hur länge eleverna i respektive klasser har lektioner varje dag och hur många 

timmar eleverna faktiskt sitter per dag med skola. Är läsläxa en del av skolverksam-

heten och räknas den in i de sex timmarna eleverna har enligt lag som maximalt antal 

timmar per dag.  

 

Angående instruktioner så framkommer det i studien att samarbetet mellan föräldrar 

och lärare sker genom instruktionsblad, föräldramöten och veckovis dokumentation. 

Föräldrarna får instruktioner om materialet, läshänvisningar och att läsläxan ska läsas 

högt för en vuxen i de båda klasserna. Colgate, Ginns & Bagnall (2017, s. 304–306) 

kom fram till att det är motiverande för föräldrarna att bjuda in dem i läxläsningen. 
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En slutsats från denna studie är att föräldrarna får bra hänvisningar omkring materi-

alet och kan där med förklara för sina barn vad som ska utföras vecka efter vecka. 

Däremot får föräldrarna ingen valmöjlighet till läxor. Föräldrastödet framkommer 

som obligatoriskt och förväntat. Corno & Xu (2004, s. 229–233) redovisar annan forsk-

ning som bevisar att läxor som är lätta att förstå och hantera ger mest kunskapsut-

veckling. För att få mer effekt kan det enligt författarna vara fördelaktigt att utbilda 

föräldrarna. Föräldrarna till eleverna i studien får som tidigare nämnt ingen inbjudan. 

De verkar inte heller, enligt informanter, få någon utbildning i hur de ska stödja sina 

barn, utan mer instruktioner om vad som ska genomföras. Hattie (2014, s. 103–105) ut-

trycker en problematik med föräldrastödet eftersom det finns föräldrar som är aktiva i 

läxläsningen och föräldrar som övervakar läxläsningen. Den sistnämna föräldern, den 

som övervakar, ger mindre effekt än en som är aktiv. Karin L uttrycker samma proble-

matik. Hon anar att eleverna i hennes klass inte får samma stöd hemma. Hon anser att 

det är en orättvisa för eleverna och hon har försökt att motarbeta det med att ha 

grundliga genomgångar med eleverna innan de tar hem läsläxan. Lena L belyste inte 

problematiken men hon, precis som Karin L, har liknande genomgångar. I denna pro-

blematik känns Regeringens (2017) förslag om att utbilda föräldrarna i läxläsningen 

förståelig och önskvärd.  

 

Under 1600-talet förväntades folket kunna katekesen så pass bra att de skulle kunna 

besvara katekesförhören (Skolverket, 2014, s. 7). I denna forskning kunde jag finna 

outtalade förväntningar på när Diamantjakten skulle läsas. Lena L, lärare för Klass A, 

uttryckte att hon uppmuntrar till att eleverna läser Diamantjakten en gång per dag, 

men inte under helgen. Dessa instruktioner verkar inte enligt denna studie fram-

komma i föräldrarnas instruktioner om läsläxan. Det kan hända att eleverna fått dessa 

instruktioner. Det leder mig över till vem som egentligen har ansvaret för läsläxan när 

den lämnar skolan. Läroplanen (Lgr11, 2017, s. 7–11) formulerar hur eleverna ska få 

möjlighet att ta ansvar över sina studier. Enligt informanterna i denna studie är det 

framförallt föräldrarna som får instruktionerna, betyder det då att föräldrarna har an-

svaret för elevernas läsläxa?  

 

Som tidigare nämnt är det dokumenterat i Läroplanen (Lgr11, 2017, s. 7–11) att föräld-

rar och skola ska ha ett samarbete för att barnen ska nå målen. Därmed måste målen 

förtydligas för föräldrarna. I denna studie ansåg de båda lärarna att läsläxan var en 

förbindelse med hemmen. Lena L uttryckte till och med hur hon såg läsläxan som ett 

samarbete med föräldrarna. Innebörden samarbete kan tolkas på flera sätt. Men min 

tolkning i detta fall är att läsläxan är ett samarbete för att få eleverna att nå målen. 

Både föräldrar och lärare jobbar emot samma mål, tillsammans, i ett samarbete. Frå-

gan är hur ett samarbete ska formas för att få bästa effekt? Strandberg (2013, s. 15–49) 

redovisar tidigare forskning som belyser hur skola och hem bör ha bättre kontakt än 

föräldramöten och utvecklingssamtal. Kontakten ska ske kontinuerligt. De båda lä-

rarna i denna studie hade som tidigare nämnt instruktioner om vad som skulle ge-

nomföras i Diamantjakten. I Klass B fanns det en ruta, i tillhörande skrivbok där för-

äldrar kunde skriva hur veckan gått och eleverna kunde dokumentera vem som de 

läst för hemma. Däremot framstod kontakten i Klass A mer som en envägskommuni-

kation. Läraren lämnade instruktioner vid föräldramöte och via instruktionsblad. Den 
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möjlighet föräldrarna verkade ha att kommunicera tillbaka på var via lärarens kon-

taktuppgifter eller under utvecklingssamtalet med barnet bredvid. Därmed brister 

Klass A i samarbete och kontinuerlig kontakt som Strandberg förespråkade för. Att ha 

brister i kommunikationen kan enligt erfarenheter skapa frustration eller irritation. 

Katz, Kaplan & Buzukashvily (2011, s. 376–383) delger att föräldrar som är motiverade 

för läxor har många gånger barn som är motiverade för läxor. Därmed anser jag att lä-

rare inte bara bör fokusera på eleverna i läxläsning utan lärarna bör också lägga stor 

vikt på föräldrarna. Föräldrarna ska känna sig trygga och motiverade med hemupp-

giften. Med grund i det känns det extra relevant att ha bra instruktioner och en god 

tvåvägskommunikation.  

8.2 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie är att ta reda på om elever motiveras och utvecklas av 

läsläxor i sin läsutveckling. För att besvara syftet och frågeställningarna har intervjuer 

och observationer använts som metod. Observationer valdes som metod för att kunna 

synliggöra vad eleverna har för läsläxa, samt hur läsläxan bearbetas. Vidare kom ob-

servation att bli en grund i min förförståelse om läsläxan inför intervjuerna med alla 

informanter. Det gjorde att jag under intervjuer kunde ställa mer relevanta och fördju-

pade frågor än om bara intervju använts som metod.  

 

Intervju som metod är en fördelaktig metod som kan ge fördjupad insyn i informan-

ternas erfarenheter och känslor. Om detta ska ske bör informanterna känna sig trygga 

och bekväma för att vilja besvara (Christoffersen & Johannessen, 2015, s. 83). I denna 

studie framkom faktorer under intervjuerna som kan påverkat informanternas trygg-

het och känsla för att besvara frågor. För det första använde jag som intervjuade be-

nämningen ”läsläxa” i mina frågor. Under tidens gång märkte jag att eleverna inte all-

tid uppfattade vad jag menade med läsläxa. Jag korrigerade så fort det framkom till 

begreppet ”Diamantjakten”. Efter ett tag uppfattade jag att informanterna besvarade 

frågor om Diamantjakten som både läs- och skrivläxa. Därmed kan det inte säkerstäl-

las att alla elever besvarat frågor om den faktiska läsläxan Diamantjakten, eller om de 

besvarat frågor om andra läxor.  

 

Merriam (1994, s. 93) förklarar att bakgrundsfrågor kan vara fördelaktiga under inter-

vjun för att få en bild av informanternas bakgrund. I denna studie förlitade jag mig på 

observationerna som bakgrund, något som eventuellt påverkade resultatet i studien 

negativt. Bakgrundsfrågor som kunde varit relevanta i denna studie är om eleverna 

har två föräldrar, separerade föräldrar eller annan livssituation. Under en intervju del-

gav en informant att han/hon bara hade en förälder. Medan jag under flera frågor an-

tagit att han/hon hade två föräldrar.  

 

Observationerna i studien gällde främst läsläxans form och lärarens syfte, samt an-

vändning av den. Jag som observerat befann mig längst bak i klassrummet och för-

sökte att inte påverka lektionerna på något sätt. Det finns däremot en chans att lärarna 

anpassat undervisningen efter vad de tror kan vara önskvärt eller eftersträvansvärt. 

Jag som observerat gav inte lärarna ett fördjupat syfte med studien innan lektionerna, 

annat än att jag skulle observera läsläxan. Har lärarna skapat lektioner under studien 
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för att på något sätt framhäva skolan eller elevernas studietid kan resultatet i denna 

studie vara felaktigt. Ett bevis på att lärarna påverkat resultatet i studien nämnde jag 

tidigare under Resultatsdiskussionen (8.1.1). Karin L valde att inte visa mig vad åtta ele-

ver genomförde under observationen. Hon förklarade att de inte hade läsläxa och där-

med var eleverna i ett eget rum. Det hade varit relevant för mig att se vad de åtta ele-

verna utövar, samt höra deras åsikter kring läsläxor. Detta eftersom studien berör två 

klasser i årskurs två. Tanken är inte att utesluta elever ur klassen och studien eftersom 

de inte besitter förmågan att läsa.  

 

I och med att föräldrarnas påverkan på läsläxan fått en stor plats i denna studie skulle 

det varit relevant att även intervjua och observera dem. Det skulle göra denna studie 

mer bred och trovärdig. Det hade varit av intresse att se interaktionerna hemma mel-

lan elev och föräldrar. Likaså hur ofta de läser läsläxan tillsammans och hur de ge-

nomför läsläxan. En annan väsentlig fråga är vem som ansvarar för läsläxan i hemmet. 

Dessutom menade Läroplanen (Lgr11, 2017, s. 7–11) att skola och hem ska arbeta till-

sammans mot synliga mål. Om föräldrarna i studien har fått syfte och mål synlig-

gjorda kan inte besvaras med denna studie. Därtill kan föräldrarna inte ge sin syn på 

samarbetet. Därför blir det svårt att dra fullständiga slutsatser på fråga tre: ”Hur sker 

samarbetet mellan lärarna och föräldrarna när det gäller läsläxor?” i syftet. 

 

Avslutningsvis redovisar denna studie delar av sitt resultat från två elever med 

svenska som andraspråk. I intervjuerna med de eleverna framkom det att de var omo-

tiverade på grund av bristande stöd i hemmet. Det hade varit intressant att få mer in-

formation om varför de två informanterna med svenska som andraspråk hade bris-

tande stöd. Dessutom skulle studien kunna jämföra elever med svenska som andra-

språk och elever med svenska som modersmål på ett mer rättvist sätt om det varit fler 

elever med svenska som andraspråk. Påverkar elevernas olika bakgrunder motivat-

ionen och läsutvecklingen av metoden läsläxa? För att besvara dessa frågor skulle jag i 

denna studie strategiskt valt mina informanter. Lärarna skulle inte haft det inflytandet 

i studien. 

8.3 Slutsats 

I denna studie framkom resultat som indikerade liknande resultat som den tidigare 

forskning jag redovisade under Bakgrund (4). Eleverna i studien uppfattar läsläxor 

som både givande och betungande. Läsläxorna framstår som givande om böckerna är 

spännande och händelserika. Dessutom måste elevernas läseböcker individanpassas 

korrekt för att inte falla över och bli betungande. En sista del som kan gör läsläxor mer 

motiverande är om eleverna får bra introduktioner och instruktioner. Faktum är att 

bra introduktioner förenklar läsläxor och eleverna antydde att lätta läsläxor är roliga. 

Precis som sociokulturella perspektivet (Imsen, 2006, s. 311–317) ser på barns kun-

skapsutveckling är samspel, språk, stöd och individanpassning faktorer som påverkat 

elevernas motivation för läsningen även i denna studie.  

 

Resultatet visar precis som tidigare forskning (Strandberg, 2013; Skolverket, 2014) ten-

denser av att läsläxor brister i likvärdighetsperspektivet. En avgörande faktor till att 

likvärdighetsperspektivet brister omkring läsläxor är att eleverna i studien hade olika 
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familjesituationer som utgjorde olika förutsättningar till stöd. En andra faktor är hur 

föräldrarna stödjer sina barn omkring läsläxan. Ett stöd som bygger på kunskap och 

framförallt engagemang visade sig positivare än ett oengagerat stöd med bristande 

kunskaper. Elever i studien som hade bra föräldrastöd var inte alltid positiva till 

läsläxan. Dels för att stödet inte uppfyllde förväntningarna, dels för att barnen öns-

kade andra aktiviteter som att leka, vara med vänner, spela spel och se tv. De negativa 

faktorerna av läsläxor visade sig i denna studie påverka elevernas välmående.  

 

En sista aspekt på läsläxan är hur samspelet och kommunikationen sker. Imsen (2006, 

s. 313–335) uttrycker hur det sociokulturella perspektivet ser språk som det främsta 

redskapet i ett samspel. Ett språk kan ske genom många uttrycksformer. Det väsent-

liga är dock att samspel har en form av kommunikation. Läsläxor som enligt lärarna 

är ett samarbete med hemmen måste ha ett sätt att kommunicera. I denna studie redo-

visas främst en envägskommunikation. Det är läraren som talar till eleverna och för-

äldrarna. Eleverna kommunicerar som mest genom att genomföra läsläxan och even-

tuellt redovisa den. För att uppnå en fördelaktig läsutveckling bör det vara en kom-

munikation såsom Imsen nämner. Eleverna måste få utvärdera och ge återkoppling, 

föräldrarna likaså. Dessutom måste instruktionerna från lärarna vara tydliga och re-

dovisa ett konkret syfte. Annars brister det utvecklande samspelet som sociokulturella 

perspektivet förespråkar.  

 

Studiens slutsats är att läsläxor inte är likvärdiga. Därmed motiverar och utvecklar 

inte läsläxor alla elever. Däremot anses läsläxor som utvecklande och meningsfulla för 

framtida arbetsliv. Jag tolkar studiens resultat som att en god kommunikation, ett gott 

föräldrastöd och tydliga instruktioner kring läsläxor kan skapa mer motivation och ut-

veckling inom läsning.  

 

 

 

9 Förslag till vidare forskning 

Dessvärre har denna studie redovisat indikationer på att alla elever inte har samma 

förutsättningar till ett bra föräldrastöd. I denna studie medverkade endast två infor-

manter med svenska som andraspråk. Båda informanter var elever och de antydde på 

bristande föräldrastöd på grund av bristfälliga kunskaper inom svenska språket. I 

framtida studier hade det varit av intresse att se vilket stöd elever med svenska som 

andraspråk har i hemmet gällande läxor inom svenska språket. 
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Bilaga 1: Missivbrev 

 
 

 

Hej föräldrar och barn! 

 

Jag heter Sandra Carlsson Pavic och jag studerar nu termin sju på Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Jag läser grundlärare med inriktning förskoleklass upp till årskurs 3. Just 

nu skriver jag mitt självständiga arbete inom svenska språket och jag har valt att foku-

sera på läsläxor. 

 

För att kunna samla underlag och finna svar till mitt självständiga arbete är jag i be-

hov av att genomföra observationer och intervjuer med lärare och elever. Under inter-

vjuerna kommer jag att föra anteckningar samt ljudinspelningar. Inspelningarna kom-

mer raderas när mitt arbete är examinerat och godkänt. För att genomföra intervju-

erna med eleverna skulle jag önska ett godkännande från målsmän. Ett godkännande 

som sker genom att signera detta informationsbrev. För kännedom är det frivilligt att 

delta i både intervjuer och observationer. Likaså är det tillåtet att avbryta sitt delta-

gande i intervjuer och observationer under tidens gång.  Alla medverkande kommer 

att vara anonyma i mitt självständiga arbete. Observationer, intervjuer och själva skri-

vandet kommer att följa de forskningsetiska principer Vetenskapsrådet anger.   

 

Om ni har några frågor får ni gärna kontakta mig via mejl, 

saca1301@student.miun.se 

 

Med vänlig hälsning, 

Sandra Carlsson Pavic 

 

Jag/vi godkänner att mitt barn medverkar i Sandra Carlsson Pavic intervjuer och ob-

servationer för kommande självständiga arbete, 

 

Målsman 1……………………………………………………………………………………. 

 

Målsman 2……………………………………………………………………………………. 

 

 

mailto:saca1301@student.miun.se


II 
 

Bilaga 2: Intervjufrågor till lärare 

 

Uppvärmningsfrågor: 

1. Hur länge är det sedan du tog examen? 

2. Hur länge har du jobbat i denna skola?  

3. Hur länge har du undervisat i denna klass? 

Frågor: 

1. Vad har dina elever för läxor? 

2. Hur ofta har dina elever läxor?  

3. Under vilket tidsperiod ska eleverna genomföra sina läxor? 

4. Varför använder du läxor? 

5. Läsläxor är en av läxformerna, hur går de läxorna till? (Tid, inramning, redo-

visning, form?) 

6. Hur länge har eleverna haft läsläxor?  

7. Har läxorna alltid varit formad som idag? 

8. Vad är syftet med läsläxor? 

9. Tror du eleverna skulle nå kunskapskraven i svenska utan läsläxor? 

10. Vilket stöd kräver läsläxan av dig som lärare och av exempelvis föräldrar?  

11. Hur sker samarbetet mellan lärare och föräldrar angående läsläxan?  

12. Hur har du kontakt med föräldrarna angående läsläxan? 

13. Hur individanpassar du elevernas läsläxor? 

14. Vilken/vilka läsinlärningsmetoder har dina läsläxor?  

15. Hur går den läsinlärningsmetoden till? 

16. Hur bedömer du läsläxorna?  

17. Hur får eleverna återkoppling på sina läsläxor? 

18. Hur dokumenterar du läsläxorna? 

19. Finns det någon problematik enligt dig med läsläxan? 

 

 



III 
 

 

Bilaga 3: Intervjufrågor till elever 

 

Uppvärmningsfrågor: 

 

1. Vad är det bästa på skolan? 

2. Vad gillar du göra på rasterna? 

 

Frågor: 

1. Vad tycker du om att gå i skolan? 

2. Vad tycker du om läxor? 

3. Vilken läxa är roligast? Varför? 

4. Vilken läxa är minst rolig? Varför?  

5. Varför tror du människor behöver kunna läsa? 

6. Varför tror du ni elever får läsläxor? 

7. Kan du berätta hur det går till när ni får läsläxor?  

8. När du kommer hem med läsläxan, vad händer då?  

9. Hur går det till när du gör läsläxan?  

10. Vad känner du när du gör läsläxan? 

11. När du kommer till skolan med läsläxan igen, vad gör ni då med den? 

12. Hur lång tid får ni på er för att göra läsläxan?  

13. Tycker du att tiden för läsläxan räcker?  

14. Vad tycker du om läsläxan?  

15. Anser du att läsläxan är svår eller lätt? Varför? 

16. Anser du att du får den hjälp du behöver med läsläxan?  

17. Vem hjälper dig med läsläxan?  

18. Hur hjälper han/hon dig med läsläxan? 

19. Har du glömt läsläxan någon gång? Hur kändes det? Varför? 

20. Vad tycker du om läsläxan? 


