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Sammanfattning 

Det här är en studie som har undersökt hur läsläxor i grundskolan används och 

hur eleverna motiveras till att göra dem med fokus på både lärares syn och ele-

vernas syn. Studien är kvalitativ där intervjuer har genomförts med lärare och 

elever i årskurs 2 och 3. Totalt har fem intervjuer genomförts och de som inter-

vjuades var tre lärare från olika skolor och två fokusgrupper med elever där det 

var fyra elever i vardera grupp. I resultaten av studien så framkom det att läs-

läxor används i syfte att öka elevernas kunskaper och flyt i läsningen. Viktiga 

faktorer för att läsläxorna ska främja elevens utveckling är inramningen och 

motivationen. Familjeförhållandena spelar också en stor roll i både lärandet och 

läsläxan. Denna studie visar också att en av läsläxornas stora nackdelar är att 

den inte gynnar likvärdigheten i skolan då alla elever inte ges samma förutsätt-

ningar till hjälp och stöd i hemmet. 

 

Nyckelord: läsläxor, läsutveckling, svenska språket, motivation, föräldrar och 

likvärdighet. 
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1 Inledning 

Det finns inga regler eller bestämmelser om läxor ska ges ut eller inte. Det finns 

heller ingenting som säger hur de eventuella läxor som ges ska se ut varken i 

omfång eller frekvens (Skolverket 2014:8). I avsaknad av regler om använd-

ningen av läxor är det upp till lärare och rektorer att utifrån sina respektive upp-

drag avgöra om och i sådana fall hur de vill arbeta med. Trots denna avsaknad 

så pågår det ständigt debatter (Svensén 2013) i samhället om läxans vara eller 

inte vara. Dessa debatter refererar ofta till forskning som exempelvis Strandberg 

(2013) som studerar läxans för och nackdelar och även vilka kunskapsresultat 

som läxor ger generellt samt också oönskade bieffekter av läxor (Skolverket 

2014:8–9). Det finns olika definitioner på vad en läxa är, och det finns ingen 

faktiskt bestämd definition som forskare, lärare eller egentligen någon enats 

kring. Den vanligaste definitionen är att läxor är uppgifter som läraren tilldelar 

eleverna att göra efter skoltidens slut (Skolverket 2014:9). Eftersom läxan defi-

nieras som något som eleverna gör efter skoltidens slut så faller det ansvaret på 

föräldrarna. 

 

Regeringen (2017) har publicerat ett förslag där det ska satsas 50 miljoner kro-

nor på att utveckla läxläsningen inom utbildningsområdet under detta år, 2018. 

Dessa satsningar görs i syftet att fortsätta öka kunskaperna men framförallt för 

att bryta ojämlikheterna i skolsystemet. För att kunna bryta ojämlikheterna och 

ge eleverna så likvärdiga förutsättningar som möjligt satsas det på att minska 

familjebakgrundens påverkan på elevernas förutsättningar att klara sitt skolar-

bete – detta vill regeringen göra genom att utveckla föräldrarnas delaktighet 

samt kunskap inom läxor. Det här förslaget, samt efterfrågan av regeringen på 

en mer likvärdig skola för alla elever visar att en stor brist i läxor är just likvär-

digheten, vilket enligt läroplanen är viktigt (Skolverket 2017:7–11). 

 

Enligt tidigare studier (Baker & Scher 2002:240) så är motivation en huvudfak-

tor för att elever ska lyckas med läxor som handlar om läsning och det finns 

även andra studier (Strandberg 2013:52–53) som visat att inramningen kring 

läxor är av stor betydelse för hur elever uppfattar läxorna som viktiga eller ej. 

Barnens hemmiljö har också stor betydelse för hur motivationen till läxläsning 

ser ut (Baker & Scher 2002:260–266). 

 

Det ovanstående har utvecklat mitt intresse för just läxor, att det finns tydliga 

brister i dess likvärdighet, den stora vikten av hur läxorna introduceras och följs 

upp samt hur eleverna motiveras till läxor. Jag väljer att vidareutveckla mitt in-

tresse till just läsläxor och kommer att fokusera på följande frågeställning; Hur 
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ser användandet av läsläxor ut och hur motiveras elever till att genomföra dem? 

Likvärdigheten är också något som står i fokus i denna studie. Med denna frå-

geställning som grund så kommer både elever och lärare att intervjuas. 

1.1 Textens disposition 

Denna studie inleds med en bakgrund där styrdokumentens relation till svenska 

språket och framförallt läsning förklaras. I bakgrunden finns även en del där 

läxor förklaras mer ingående, hur definieras läxor och är det någon skillnad idag 

jämfört med hur de såg ut förut? Vidare i bakgrunden går jag in på läsutveckl-

ing och presenterar fem olika dimensioner av den tidiga läsutvecklingen. Elev-

motivation och vikten av ett gott samarbete med föräldrar förklaras också och 

avslutningsvis finns en del där jag presenterar tidigare forskning inom området. 

Bakgrunden följs av en presentation av det sociokulturella perspektivet som är 

studiens teoretiska utgångspunkt. Fortsättningsvis har studien ett avsnitt som 

heter metod och material där jag förklarar hur jag gått tillväga i insamlandet av 

material, hur jag valt ut mitt material och även en presentation av de informan-

ter som medverkat i mina intervjuer. I resultatdelen presenteras informanternas 

svar i de intervjuer som genomförts, detta göra under olika rubriker som repre-

senterar studiens forskningsfrågor. Vidare finns en del som heter Diskussion 

och analys där både studiens resultat och metod diskuteras, studien analyseras 

genom det sociokulturella perspektivet. Avslutningsvis finns en del som heter 

Slutsats och vidare forsning. 
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka hur läsläxor används, ramas in, dess 

syfte samt likvärdighetsbaseras. Frågeställningarna studeras både ur ett lärarper-

spektiv och ett elevperspektiv.  

 

Frågeställningar som står i fokus för arbetet: 

- Hur ser inramningen ut för läsläxan? 

- Vad är syftet med läsläxan? 

- Vad tycker eleverna om läsläxor och varför tror de att de har läxor? 

- Hur ser lärarna på likvärdigheten i läsläxan? 

- Finns det något samarbete mellan lärare och vårdnadshavare gällande 

läsläxan? 

- Hur uppfattar eleverna läsläxan? 

3 Begreppsordlista 

Denna lista förklarar innebörden av vissa begrepp som förekommer i arbetet. 

Begreppen som förklaras är utvalda för att undvika missförstånd för läsaren. 

Begreppen kan ha olika innebörder, men det som förklaras nedan är innebörden 

begreppet har för just denna text. Detta är alltså hur begreppen ska definieras 

för att studien ska vara lättare att följa. 

 

- Läsläxa, min syn på läsläxa är att det är en hemuppgift som eleverna 

ges ifrån skolan, där de ska läsa visst mycket innan en förbestämd tid. 

Det som eleverna läser är skönlitterära texter.  

 

- Familjeförhållanden, beskriver hur en familj ser ut. Familjeförhållan-

dena kan vara orsak till varför människor agerar som de gör eller inte 

alls agerar. 

 

- Kartlägga, man kartlägger elevernas lärande och utveckling för att se 

hur de ligger till och för att kunna planera framtida undervisning och 

stöd. 

 

- Inramning, i denna studie syftar ordet inramning på hur läsläxan ramas 

in. Hur förbereds den och hur följs den upp? 
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4 Bakgrund 

I detta kapitel 4 ges bakgrundsinformation till studien. Den fakta som presente-

ras är utvald i syfte att ge en grund till studiens frågeställningar. 

4.1 Styrdokument 

I Läroplanen (Skolverket 2017) finns skolans uppdrag, riktlinjer, kursplaner och 

kunskapskrav beskrivet, här kommer de delar som anses relevanta för denna 

studie att beskrivas. 

 

I Läroplanen (Skolverket 2017) finns det en del som beskriver den värdegrund 

och det uppdrag som alla skolor i Sverige ska följa. Styrdokumentet förklarar 

att skolan ska drivas på en demokratisk grund och eleverna inom skolan ska 

motiveras till att utveckla kunskaper för all framtid. Alla elever ska stödjas och 

på ett gynnsamt sätt utvecklas. Utbildningen ska vara likvärdig och den ska in-

dividanpassas efter varje elevs behov och bakgrund. Utbildningen ska anpassas 

efter individen och olika metoder ska användas för att nå samma mål. Läropla-

nen uttrycker hur föräldrar och skola ska samarbeta för att barnen ska nå målen. 

Målen ska därför förtydligas för hemmen. Eleverna ska i svenska skolan motiv-

eras och skapa en vilja att lära och de ska ges möjligheter att ta initiativ och an-

svar. Barnens trygghet och självkänsla grundas i hemmen, men även i skolan. 

Därav ska undervisningen stimulera och stärka eleverna. I läroplanen framgår 

det tydligt att varje elev ska få en likvärdig skolgång, vilket betyder att alla ele-

ver ska ges samma förutsättningar. Alla elever inom skolan har rätt till en lik-

värdig utbildning (Skolverket 2017:7–11).  

 

Enligt Lgr11 ska eleverna i slutet av årskurs tre kunna läsa bekanta och elevnära 

texter med flyt, kunna läsa elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta 

handlingen muntligt eller skriftligt. För att uppnå lägsta godkända nivå ska de 

också kunna läsa elevnära faktatexter och instruktioner och kunna beskriva och 

använda sig av innehållet muntligt eller skriftligt (Skolverket 2017:263). 

4.2 Läsutveckling 

Det är viktigt att starta elevernas läsundervisning med att kartlägga vart var och 

en av dem ligger i sin läsutveckling. Detta är viktigt för att läraren ska kunna 

anpassa undervisningen efter elevens nivå och för att eleven ska kunna utveckla 

sina kunskaper inom läsningen på bästa sätt (Herrlin & Lundberg 2005:11–13). 
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Det absolut viktigaste redskapet och det enda möjliga för att bli en god läsare 

och skrivare samt behärska språket är att öva, öva och öva enligt Kullberg 

(2006:13). Viljan att öva måste komma ifrån eleven själv men det är lärarens 

uppgift att försöka väcka lusten till att vilja lära sig, och att faktiskt lära (Kull-

berg 2006:13). För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för eleven är 

ett gott samarbete mellan lärare i olika ämnen en fördel, även ett samarbete 

mellan hem och skola är utvecklande (Kullberg 2006:13). 

4.2.1 Fem dimensioner i den tidiga läsutvecklingen 

Herrlin och Lundberg (2005) beskriver fem olika dimensioner av läsning som 

finns i den tidiga läsutvecklingen. Alla dimensioner samspelar och påverkar 

varandra, därför går det inte att sätta dem i någon specifik ordning där den ena 

dimensionen kommer före den andre i utvecklingen (Herrlin & Lundberg 

2005:11–18). De fem dimensionerna beskrivs nedan kortfattat. 

 

1. Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet betyder att läsaren måste förstå att de bokstäver som 

står skrivna i text är ett fonologiskt språkljud. Läsaren måste förstå vilka bok-

stäver som bygger upp vilket ljud (Herrlin & Lundberg 2005:11). 

 

2. Ordavkodning 

Ordavkodning betyder att man kan identifiera de skrivna orden. Ordavkodning 

kan ta tid att lära och målet är att den ska bli automatisk utan att barnet behöver 

gissa sig fram till vilket ord som står skrivet genom att exempelvis ljuda de 

första bokstäverna. Automatisk ordavkodning är då man känner igen ett ord di-

rekt man ser det (Herrlin & Lundberg 2005:13). 

 

3. Flyt i läsningen 

Flyt i läsningen betyder att man kan få fram den rätta satsmelodin när man läser 

högt och att man kan läsa sammanhängande text tillräckligt snabbt så att också 

kommer ihåg den långa meningen man läser. Att läsa med flyt innebär att man 

kan arbeta med förståelsen av en text på ett djupare plan (Herrlin & Lundberg 

2005:14). 

 

4. Läsförståelse 

Läsförståelse handlar om att när läsaren har börjat förstå texten genom att 

kunna avkoda ord och meningar så har hen också skapat en läsförståelse. Läsa-

ren förstår texten och kan koppla den till egna erfarenheter. En duktig läsare 
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kan också läsa mellan raderna vilket betyder att hen kan dra egna slutsatser om 

en text som utelämnat detaljer (Herrlin & Lundberg 2005:15–16). 

 

5. Intresse för läsning 

Alla de tidigare nämnda dimensionerna följs av något som Herrlin och Lund-

berg (2015) kallar för läsintresse. De menar att utan ett intresse och lust för läs-

ningen så är det svårt att lära sig de andra bitarna. Det är viktigt att barnen från 

början får uppleva läsandets lust och glädje, och inser att läsningen är nyckeln 

till mycket (Herrlin & Lundberg 2005:16–17). 

4.3 Läxor 

Den vanligaste definitionen är att läxor är uppgifter som läraren tilldelar ele-

verna att göra efter skoltidens slut (Skolverket 2014:9). 

 

Enligt Skolverket (2014) syftar de flesta läxor till att på något sätt bidra till ele-

vens kunskapsutveckling, men det finns även andra syften med att eleverna får 

ta med sig arbetet hem. Läxor ges ofta för att tiden i skolan inte upplevs räcka 

till för att eleverna ska lära sig allt de behöver och läxor motiveras också med 

att eleverna utvecklar goda studievanor genom att träna på att studera på egen 

hand, planera sin tid och utveckla ansvarskänsla och uthållighet. Ytterligare ett 

syfte med läxor är att ge vårdnadshavarna insyn i skolarbetet (Skolverket 

2014:13). 

4.4 Motivation för läxor och läsning 

Taube (2007) skriver om vikten av motivation för att utvecklas inom läsning. 

Barnen är medvetna redan innan de ska börja skolan att de ska få lära sig att 

läsa just för att läsning är något som framstår som viktigt och någonting som 

alla ska lära sig, i skolan. De flesta barn har förväntningar och spänning inför 

att lära sig läsa och väl i skolan känner eleverna en press och förväntningarna 

på barnen upplevs som höga. Att gå från att föräldrarna varit de som eventuellt 

pressat eller haft förväntningar på barnen så ändras pressen i och med skolstar-

ten då lärare och andra pedagoger också spelar en viktig roll för elevernas lä-

rande. Lärare och även andra klasskompisar kan då också skapa press och för-

väntan på varandra. Enligt Taube (2007:66) kan detta påverka elevens självför-

troende inom läsningen redan innan de börjat utveckla läskunskaper och det kan 

både ha en positiv och en negativ påverkan på elevernas självförtroende. Hur 

självförtroendet och motivationen påverkat elevernas lust att lära sig och därför 

menar författaren att det som byggs upp om detta är av stor vikt för elevernas 

lärande (Taube 2007:81–82). 
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4.5 Samarbetet med föräldrar 

Föräldrarna är barnets första lärare (Kullberg 2006:273). Det är föräldrarna 

och/eller vårdnadshavarna som har det totala ansvaret för sina barns uppfostran 

och skolning, därför är ett samarbete mellan skola och hem viktigt i ett lärande-

perspektiv under barnets skolgång (Kullberg 2006:13,273). Juul & Jensen 

(2015) menar också att det är viktigt med ett samarbete mellan lärare och för-

äldrar och ansvaret för att samtalen mellan skola och hem ska bli av ligger helt 

på läraren (Juul & Jensen 2015:186). 

 

Samtalen som sker mellan lärare och föräldrar beskrivs som de svåra samtalen, 

men också som de nödvändiga samtalen. Juul & Jensen (2015:185) skriver om 

samtalen och samarbetet som något som är viktigt ur ett perspektiv där relation-

erna är viktiga, eleven måste känns ett lugn över att de har både skola och för-

äldrar på samma sida medan Kullberg (2006) skriver om samtalen ur ett läran-

deperspektiv. När man läser vad både dessa författare skriver så kan man kon-

statera att samverkan mellan skola och hem är bra ur många synvinklar. 

 

4.5.1 Hemmets påverkan på barnets inlärning 

Iwarsson (2008) uttrycker flera gånger i sin text att hemmiljön har stor påver-

kan på barnens inlärning och att ett gott samarbete mellan hem och skola har en 

stor betydelse. Hon skriver att det är viktigt att hemmet och skolan har samma 

syn på lärandet, och även att en del aktiviteter som sker i skolan speglar det som 

sker i hemmet och tvärt om, annars kan det lätt uppstå en förvirring hos barnen 

då det oftast är svårt för barn att acceptera två olika synsätt (Iwarsson 2008:34). 

 

Samspelet och interaktionen mellan exempelvis föräldrar och barn har enligt 

Iwarsson (2008) en stor betydelse för läsutvecklingen. Att vuxna stöttar, hand-

leder, lyssnar, förklarar, diskuterar och svarar på barnens frågor är viktigt. En-

ligt Iwarsson (2008) stämmer det bra överens med att få utvecklandet sker i 

samspelet med andra vilket är centralt för det sociokulturella perspektivet. Det 

är en stor hjälp för barnen att utföra olika aktiviteter tillsammans med vuxna 

istället för ensam (Iwarsson 2008:92). Aktiviteter som blir meningsfulla för bar-

net och dess läsutveckling kan exempelvis vara att det finns en vuxen som 

fångar upp intresset och samtalar med barnet om till exempel den text som finns 

på skyltar, det som står i morgontidningen, Tv:n samt olika frågor som kan upp-

stå när barnet utforskar (Iwarsson 2008:92). 
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Iwarsson (2008) lyfter vikten av att ha goda förebilder i hemmet. Föräldrar som 

har en god inställning till läsandet för det vidare till barnen och skapar ett in-

tresse och en motivation till att läsa, vilket också bidrar till att barnen utvecklar 

sin läsförmåga (Iwarsson 2008:94). 

 

Högläsning har länge ansetts som främjande för barnens läsutveckling, men 

dock är högläsningen i sig inte en aktivitet som direkt utvecklar barnets för-

måga att läsa, men det kan ge en förståelse och medvetenhet om text samt skapa 

ett intresse för läsning. För att läsningen som sker högt ska ge utveckling och 

innehålla lärande så bör man samtala om både innehåll och form av det som lä-

ses. Detta är viktigt både i hem och skola (Iwarsson 2008:91). 
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5 Tidigare forskning 

Här kommer en redovisning av resultat ifrån utvald tidigare forskning som 

gjorts om läxor och läsutveckling. Dessa studier som nämns nedan är utvalda i 

syfte att handla om samma saker som min frågeställning och studie. 

 

Det finns studier som både talar för och emot läxor. Baker & Scher (2002:240–

266) beskriver att barn till en början har en positiv inställning till att börja läsa. 

Barnen känner en förhoppning om att de kommer att utveckla goda läskun-

skaper. Har barn tillgång till mycket litteratur är möjligheterna större till moti-

vation och utvecklade läskunskaper, vilket typ av böcker som barnen har läst är 

dock inte förknippat med deras grad av motivation eller kunskap (Baker & 

Scher 2002:268; Katz, Kaplan & Buzukashvily 2011:379). Föräldrar påverkar 

barnets motivation till både det negativa och positiva, det beror på hur föräld-

rarna agerar och kommunicerar om barnets läsning. Föräldrar som tycker att 

läsning är väldigt viktigt förmedlar ett perspektiv som tillägnas av sina barn, an-

tingen direkt genom sina ord eller indirekt genom läskunnighetsupplevelser 

som barnen tar med sig. 

 

Även enligt Westlund (2004) så påverkar familjeförhållanden elevernas moti-

vation och hur väl de gör och presterar i läxorna. Familjer som har möjlighet 

och förmåga att hjälpa till vid läxläsningen skapar en större tro på eleven gäl-

lande sin egen duglighet, vilket också påverkar eleven mer än vad skolan har 

möjlighet att göra under skoltid (Westlund 2004:37). Även Strandberg (2013) 

uttrycker vikten av föräldrarnas delaktighet vid läxläsningen, det är även viktigt 

att skola och hem har en bra kontakt som är mer än den som sker endast vid för-

äldramöten och utvecklingssamtal, kontakten bör ske kontinuerligt för att öka 

lärandet men framförallt trivseln i skolan (Strandberg 2013:54). Läxor har visat 

sig skapa större skillnader i kunskapsutvecklingen mellan eleverna, vilket också 

beror på familjens och föräldrarnas bakgrund (Strandberg, 2013:17).  

 

Det finns forskning som visar att läxor ses som positivt av föräldrar och lärare, 

dock så måste det till en tydlighet i hur man presenterar och återkopplar läxorna 

till eleverna för att de också ska få en positiv bild av läxor. Enligt Strandberg 

(2013:54) anses läxor som meningslösa om inte läraren ger någon presentation 

inför hemuppgifterna, samt återkoppling efter. Westerlund (2004) skriver att 

hur-frågan måste skärpas till och tydliggöras för att fånga elevernas intresse, lä-

rare måste alltså börja fundera om hur läxorna kan gagna eleverna och förklara 

det för dem. Om detta förbättras så kan läxorna gagna eleverna på ett bättre sätt, 



13 

 

det skriver Westerlund (2004) samtidigt som hon tar upp några olika aspekter 

om hur läsläxor kan gagna och göra nytta för elever: 

 Öva färdigheter  

 Öka engagemanget för olika uppgifter  

 Fostra studenter att ta ansvar och planera sin tid  

 Etablera kontakt mellan barn och föräldrar  

 Fullfölja politiska beslut om läxor  

 Informera föräldrar om skolarbetet  

 Påminna om krav som ställs och straff  

(Westlund, 2004:35). 

 

Enligt Österlind (2001:23) påverkar det sociala ursprunget elevernas attityd till 

läxläsning. Det sociala ursprunget förklarar hon som det sammanhang där ele-

ven lever, hur föräldrar och familj lever och jobbar. Hon grupperar även ele-

verna under fem olika kategorier i sin studie, det är kategorier som står för olika 

förhållningssätt till läxläsning vilka hon också ser ett samband mellan till deras 

skolframgång. Här kommer dessa fem kategorier samt en beskrivning av dess 

innebörd. 

- Elever med ett frihetligt förhållningssätt. Det innebär att de läser av 

intresse och för att skapa sig en förståelse, det är elever som jobbar 

hårdast och lägger ner mest tid i sitt arbete under lektionstid. 

- Elever som är prestationsinriktade. Dessa elever läser för att få höga 

betyg, de är taktiska och bra på att göra överväganden. Eleverna i denna 

grupp känner stor anspänning, oro och stress. 

- Elever med ett godvilligt förhållningssätt. Elever som kännetecknas 

av att de läser för att lära sig och att de utför de givna uppgifterna, ele-

verna i denna grupp är entusiastiska inför läxarbetet och läser för sin 

egen skull. 

- Elever med ett oreflekterat förhållningssätt. Elever som underordnar 

sig läxorna och är tvungna att arbeta hårt med läxorna och endast läser 

dem för att läraren sagt åt dem att de ska göra det, dessa elever är väl-

digt tveksamma och osäkra. 

- De ambivalenta eleverna. Läser endast läxorna för att undgå något 

ännu värre, de har en stor påverkan från intressen och kompisar. De kän-

ner ett stort tvång eftersom de är tvungna att göra läxorna även om de 

inte vill. (Österlind 2001:23) 

 

Westerlund (2007) menar att ”För lärare är läxor en uppgift – för eleven handlar 

läxor om tid som inte längre finns.”. Trots att det finns resultat som visar att 
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elever kan skilja på skoltid och fritid (Westerlund 2004:61) så finns det forsk-

ning som säger att läxorna lever i gränslandet mellan hem och skola och att 

skolarbetet upplevs som en gråzon, läxan kan även ses som en hybrid som finns 

någonstans mellan uppgift och tid, arbete och fritid, skola och hem, individ och 

kollektiv (Westerlund 2004:78). I och med att läxan blir en hybrid så konstate-

rar Westerlund (2007) att gränsen mellan skoltid och fritid suddas ut, vilket ger 

känslan av att man alltid kan arbeta, men aldrig blir färdig. Alla dagar kan alltså 

ses som skoldagar (Westerlund 2007:88). Läxor anses också stjäla mycket tid 

för både barn och föräldrar enligt Strandberg (2013:17–18). Det framkom även 

i Westlunds studie (2004:38) att eleverna upplevde att de ägnade en stor del av 

sin tid åt läxor och planering av läxorna. Eleverna i studien upplevde ofta att 

uppgifterna de fick i läxa var för omfattande, för krävande eller för svår i för-

hållande till den tid som fanns till deras förfogande, och de önskade sig därför 

mer tid för att hinna göra klart läxan. Vissa elever efterfrågade längre skoltid i 

utbyte mot en läxfri fritid (Westerlund 2004:38). Enligt Barnkonventionen 

(2006) behöver barn tid för vila och återhämtning efter skoltid, och att ha tid till 

att umgås med familj, vänner och olika intressen är också viktigt. I längden på-

verkas med stor sannolikhet även kunskapsresultaten och motivationen för fort-

satt lärande positivt av att eleverna upplever balans mellan skola och fritid i sina 

liv (Barnkonventionen 2006). I skollagen står det att ”den obligatoriska verk-

samheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två 

lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till 

lördagar, söndagar eller andra helgdagar” (Skollagen 7 kap. 17). 

 

Kritiken som framkom i Strandbergs (2013) studie om läxor var att de inte gyn-

nar likvärdigheten i skolan. Det framkom även att läxor har en tendens att skapa 

större skillnader i kunskapsutvecklingen mellan eleverna. Detta påverkas av so-

cioekonomisk bakgrund, migrationsbakgrund och föräldrars utbildningsnivå 

(Strandberg 2013:17). Läxor kan även skapa konflikter i hemmet och dessutom 

kan de uppfattas stjäla flera familjemedlemmars tid (Strandberg 2013:17–18). 
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6 Teoretisk utgångspunkt 

Det finns tidigare forskning som menar att lärandet utgår ifrån olika teoretiska 

perspektiv, och inom läsning är det sociokulturella perspektivet vanligast då det 

är mycket som pekar på att samspelet med andra har en betydande roll för ele-

verna inom läsning (Tjernberg 2013:27). Denna studie utgår från ett sociokultu-

rellt perspektiv, grundaren till det perspektivet är Lev Vygotskij (1896–1934).  

 

Perspektivet har ett fokus på att människor hela tiden utvecklar kunskaper ge-

nom samspel med andra och genom sociala processer, genom att samspela med 

andra så utvecklas med tiden en förmåga att kunna genomföra detta själv (Säljö 

m.fl. 2014:297–300). En viktig del i det sociokulturella perspektivet är ett 

språk, det krävs för att vi ska kunna lära i sociala processer (Tjernberg 

2013:28). Vygotskij menade att språket är redskapens redskap. Språket ses som 

ett redskap då det är vad som hjälper oss att tillägna ny kunskap och för att 

kunna använda oss av redskap som exempelvis andra människor i lärandet så 

behövs språket. Utan språket är vi nakna (Säljö m.fl. 2014:303). 

 

Centralt i Vygotskijs teori är den proximala utvecklingszonen som beskriver 

övergången från en social till en individuell process och visar omgivningens be-

tydelse för individens lärande (Tjernberg 2013:28). Den beskriver vad eleven 

kan själv och vad eleven kan med stöd, vilket måste klargöras av läraren för att 

eleven ska klara av att lösa uppgifter själv (Säljö m.fl. 2014:305). Eleven ska få 

stöd i att gå från zon ett till zon tre. 

 

Denna ”fyrfältare” nedan i Figur 1 är bra som stöd för att förstå vad elever upp-

lever i en undervisningssituation och hur undervisningen och lärandet hamnar i 

elevernas proximala utvecklingszon. 
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Hämtad från Gibbons, 2013:44. 

Figur 1: Undervisningens fyra zoner utifrån lärandet. Skapad av Gibbons. 

 

Eleverna behöver utmanande undervisning med hög stöttning för att lära. Utan 

stödet upplevs den utmanande undervisningen för svår och eleverna blir frustre-

rade. Däremot kan undervisning med hög stöttning som saknar utmaningar upp-

levas som trygg samtidigt som den ger låg inlärning. Litet stöd och för få utma-

ningar leder till att eleverna kan bli uttråkade. (Gibbons 2013:38–39) 

 

Ett annat centralt begrepp som lyfts fram i sociokulturell teori är medierande 

redskap (Säljö, 2014:298), som kan vara såväl språkliga som materiella. Medie-

ring innebär att människor använder olika verktyg för att förstå omvärlden. Det 

finns två olika typer av medierande redskap som man använder sig av för att 

lära, dessa är språkliga och materiella. Appropriering är det uttryck som det so-

ciokulturella perspektivet använder för att beskriva och förstå lärandet. Det in-

nebär att en person blir bekant med och lär sig hantera olika redskap för att för-

stå hur de medierar världen (Säljö m.fl. 2014:303). 

 

Skolan är en social plats där det i princip hela tiden finns kontakt mellan lärare 

och elev, därför kan man tydligt se att det redan finns en koppling mellan sko-

lan och det sociokulturella perspektivet där vi lär i samspel med andra männi-

skor. Läxor kan också vara ett socialt samspel och min studie studerar detta 

samspel mellan lärare, elever och vårdnadshavare. 
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7 Metod och material 

Detta kapitel 7 beskriver hur denna studie har genomförts. Först förklaras de 

forskningsetiska principer som studien förhåller sig till, vidare beskrivs vald 

metod och urval och avslutningsvis presenteras de informanter som medverkat i 

studien. 

7.1 Forskningsetiska principer 

Det finns fyra huvudkrav som en forskning måste följa då andra människor in-

volveras i den. Nedan följer korta förklaringar till dessa. 

 

- Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002).  

- Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin med-

verkan (Vetenskapsrådet, 2002). 

- Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin med-

verkan (Vetenskapsrådet, 2002). 

- Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett så-

dant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). 

7.2 Metodval 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur läsläxor används, med fokus på 

både hur lärare och elever ser på läsläxor. Eftersom jag med denna studie vill ta 

reda på synen på läsläxor vad gäller både inramning, utveckling, samspel, moti-

vation och likvärdighet så är intervjuer den metod som används, både med lä-

rare och elever. Intervjuer lämpar sig bäst när man vill undersöka människors 

åsikter, uppfattningar och synpunkter inom till exempel ett område eller en situ-

ation (Punch & Oancea 2014:182). Eliasson (2013:27) beskriver kvalitativa stu-

dier som fördelaktigt då det man vill studera kräver förståelse för vissa saker, 

vilket det i denna studie gör och skapas genom kvalitativa intervjuer. Kvalita-

tiva undersökningar är också positivt då forskaren kan anpassa metoden efter 

sammanhanget, och kombinera andra metoder med varandra (Eliasson 

2013:27). 

 

Intervjuer är ett samtal där människor delar erfarenheter och känslor med 

varandra. Den som intervjuar försöker förstå informanten och lyssnar noga på 

dennes svar och det är intervjuarens ansvar att leda samtalet (Punsch & Oancea 
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2014:182). Innan intervjuerna så formade jag intervjufrågor, både för intervju-

erna med lärare och elever. Förberedelserna, även kallad intervjuguide, följer 

något som kallas för semistrukturerad intervju vilket betyder att intervjuaren har 

färdiga frågeformulär men det finns möjlighet att ställa följdfrågor under själv-

aste intervjuerna (Eliasson 2013:26). Intervjuguiderna finns att läsa i Bilaga 2 

& Bilaga 3. 

 

Innan en intervju ska ske så föreslår Punsch och Oancea (2014) att intervjuaren 

genomför intervjun med personer som inte ska medverka i den riktiga. Detta för 

att den som ska genomföra intervjun och samla in data ska få möjlighet att 

lyssna på sina egna intervjufrågor och märka ifall det finns frågor som behöver 

formuleras om eller om det inte ges tillräckligt med utrymme för informanterna 

att svara på frågorna (Punsch & Oancea 2014:183). Jag genomförde provinter-

vjuer innan de riktiga intervjuerna och genomförde även en del ändringar i in-

tervjufrågorna, vilka går att läsa om i avsnitt 8.3. 

 

Jag har valt att använda mig av fokusgrupper om fyra stycken när jag intervjuar 

eleverna. Enligt Wibeck (2010) finns det många fördelar med att använda sig 

utav fokusgrupper. Man kan få ut information som inte skulle ha kommit fram 

om man satt med enskilda personer då informanterna ges möjlighet att diskutera 

med varandra och komplettera varandras svar i gruppen (Wibeck 2010:149–

153). Även så anser Wibeck (2010) att en stor fördel med gruppintervjuer är att 

var och en av informanterna får komma till tals på sina egna villkor och inte 

känner sig lika pressade att svara på varje fråga, det ges mer tid till funderingar 

både innan och efter ett svar och informanten ges möjlighet att svara mer ivrigt 

när det är en fråga som de känner sig mer bekväm med (Wibeck 2010:139). 

Med detta som grund känner jag att valet av att använda fokusgrupper i elevin-

tervjuer känns rätt.  

7.3 Urval och presentation av informanter 

I denna intervjustudie så har tre lärare intervjuats och totalt åtta elever i grupper 

om fyra i varje, vilket betyder att eleverna har medverkat i fokusgrupper. Totalt 

har fem intervjuer genomförts. I denna studie har jag valt att namnge elevgrup-

perna till fokusgrupp 1 och fokusgrupp 2. Fokusgrupp 1 har Lena som lärare 

och fokusgrupp 2 har Lisa som lärare. Lärare Lisette saknar i denna studie elev-

grupp, anledningen till det är för att en intervju tillsammans med hennes elever 

inte gick att få till. 
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Nedan presenteras de informanter som medverkat i min studie, alltså de lärare 

och elever som jag intervjuat. Som tidigare nämnt så följer denna studie de 

forskningsetiska principer som är framtagna av vetenskapsrådet vilket betyder 

att alla informanterna är anonymiserade och har andra namn än dess verkliga i 

min studie. De informanter som börjar sitt namn med bokstaven L är lärare och 

de som börjar sitt namn med bokstaven E är elever. 

 

Lärare 

Lena - Utbildad grundskolelärare 1–6, har jobbat som lärare i 18 år. Lärare för 

en klass i årskurs 3. 

Lisa – Utbildad grundskolelärare 1–6, har jobbat som lärare i 12 år. Lärare för 

en klass i årskurs 2. 

Lisette – Utbildad grundskolelärare 1–6, har jobbat som lärare i 11 år. Lärare 

för en klass i årskurs 2. 

 

Elever i fokusgrupp 1 - Denna fokusgrupp har Lena som lärare. 

Ella – Flicka i årskurs 3. 

Elsa – Flicka i årskurs 3. 

Elton – Pojke i årskurs 3. 

Edvin – Pojke i årskurs 3. 

 

Elever i fokusgrupp 2 - Denna fokusgrupp har Lisa som lärare. 

Evelina – Flicka i årskurs 2. 

Elvira – Flicka i årskurs 2. 

Ester – Flicka i årskurs 2. 

Erik – Pojke i årskurs 2. 

7.4 Genomförande 

Först i denna studie så har en del vetenskapliga texter lästs och valt ut för att 

vara relevanta för denna studie i syfte att kunna analyseras senare tillsammans 

med det empiriska materialet som samlas in. 

 

För att komma i kontakt med de informanter som medverkat i denna studie tog 

jag kontakt med en släkting till mig, som valde att medverka i min studie. Jag 

sökte även upp telefonnummer till två skolor som ligger närmast mitt hem, där 

fick jag tag två olika lärare som tackade ja till att medverka i min studie. Jag tog 

även kontakt med min VFU-handledare och på den vägen kunde jag prick av yt-

terligare en lärare som ville medverka i min studie. I mina förfrågningar om 

medverkan i studien så informerade jag dem alla om syftet och garanterade att 
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studien följer de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002). Samtliga 

lärare var väldigt positiva till att medverka i min studie och jag har bokat in in-

tervjuer både via telefon och via mail. 

 

Av de lärare jag tog kontakt med så frågade jag två av dem ifall jag fick inter-

vjua fyra elever ur deras klass också, som fokusgrupper. Lärarna valde själva ut 

de elever som medverkade, vilket kan ha påverkat studiens resultat. Jag var inte 

delaktig i att välja ut de elever som skulle medverka i intervjuerna. I samband 

med lärarens medgivande så skickade jag ut Missivbrev med ett föräldra-

godkännande till de vårdnadshavare vars elever det gällde. Missivbrevet finns 

under Bilaga 1, i det går det att läsa om studien syfte, att det såklart är frivilligt 

att medverka i intervjun och att den följer de forskningsetiska principerna 

(2002). Eleverna själva gav också sitt medgivande. 

 

Innan intervjuerna genomfördes så gjorde jag provintervjuer där jag provade att 

intervjua både vuxna och barn med tillhörande guider för att gå igenom mina 

frågor, efter provintervjuerna så gjordes några ändringar i frågorna. Intervjuerna 

genomfördes på skolorna där de lärare som medverkade jobbar och eleverna går 

i skolan. Intervjuerna som genomfördes med lärare tog alla mellan 30–40 minu-

ter att genomföra. Intervjuerna med eleverna i fokusgrupperna tog båda ca. 30 

minuter. Under intervjuerna så spelade jag in via telefonen, jag förde även an-

teckningar samtidigt ifall det var något extra viktigt som togs upp. 

 

Intervjuerna har transkriberats, vilket blir enkelt då man har spelat in via telefo-

nen och lätt kan spola tillbaka och hoppa över vissa delar ur intervjun som inte 

anses relevanta att transkribera. Den empiri som samlats in har också analyse-

rats i relation till studiens syfte och frågeställningar. Studiens resultat har också 

analyserats i relation till den tidigare forskningen som finns inom detta område 

och det sociokulturella perspektivet. 

7.5 Studiens tillförlitlighet 

Studiens reliabilitet och validitet är det som studeras när man ska bestämma en 

studies tillförlitlighet och giltighet (Kvale & Brinkmann 2014). Validiteten i en 

studie studeras när man tittar på ifall studien mäter det den säger sig ska mäta 

(Kvale & Brinkmann 2014:295). I min studie så har jag försökt hålla mig till 

studiens syfte genom hela mitt arbete, och hela tiden försökt att ha ett fokus på 

studiens forskningsfrågor, detta för att eftersträva en så hög validitet som möj-

ligt. Reliabiliteten i en studie visar hur väl dess metod är beskriven, går studien 

att genomföra med exakt samma resultat av någon annan? (Kvale & Brinkmann 
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2014:295). För att min studie ska ha en så hög reliabilitet som möjligt så har jag 

noga beskrivit och dokumenterat varje moment i den. Jag har beskrivit min me-

tod och genomförande utförligt, samt bifogat mitt missivbrev och intervjufrågor 

till både lärare och elever. Kvale & Brinkmann (2014) skriver att en intervjuun-

dersökning oftast inte är generaliserbar, just för att det finns för få intervjuper-

soner för att man ska kunna generalisera den. Att en undersökning är generali-

serbar innebär att samma undersökning kan genomföras på en större grupp än 

den befintliga studiens och visa samma resultat (Kvale & Brinkmann 2014, 

280). Denna studie är inte generaliserbar eftersom urvalet är för litet. 
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8 Resultat 

I detta kapitel 7 presenteras studiens resultat. Resultatet delas in utefter studiens 

frågeställningar och resultatet disponeras även separat för lärare, Fokusgrupp 1 

och Fokusgrupp 2 under respektive fråga. 

8.1 Hur ser inramningen ut för läsläxan? 

För att en klarare bild av studiens resultat så ges nedan en förklaring till hur lä-

rarna säger sig arbeta med läsläxor, hur den är utformad och hur den ramas in.  

8.1.1 Lärare Lena 

I mitt möte med Lena så satt vi i hennes klassrum och hon fick först svara på 

mina frågor som handlade om hur länge hon jobbat som lärare och vilka ämnen 

hon undervisar i. Lena förklarade att hon är ”förstelärare med inriktning på tidig 

läs- och skrivinlärning”. Eleverna som Lena undervisar har både läsläxa och 

matteläxa varje vecka. Lena berättar ”Nu i årskurs tre har vi också lite smått 

börjat med lite engelskaläxor, lite enkla glosor, och dom är sååå peppad och in-

tresserade så att, ja…”. Läsläxan som Lenas elever har följer något som heter 

ABC-klubben, och det är eleverna bekanta med då det är något som hela skolan 

jobbar med ända från förskoleklass. Eleverna får läsläxan på onsdag och lämnar 

tillbaka den på måndag.  

 

Lenas beskrivning om hur det går till med läsläxan löd enligt nedan: 

 

ABC-klubben är uppbyggd så att varje år har ju en läsebok, i år har vi då nyckeln 

till skatten och den finns i tre olika nivåer fast det är samma läsebok och då har ju 

jag då bedömt vad de bör ha för bok. Sen då på tisdagar brukar vi läsa det nya 

kapitlet och jag har då sagt till eleverna att det är superhemligt och man får inte 

titta framåt i boken, ja, vi bearbetar även lite ord under tisdagen som finns med i 

kapitlet och pratar om handlingen, vi har alltså prat om texten här i skolan. Sen 

får de också i skolan jobba med de tillhörande sidorna i arbetsboken som tillhör 

det kapitlet och då kan man ofta behöva boken så därför gör vi det under måndag 

till onsdag innan de har hem boken. […] så den bearbetas både innan de tar hem 

boken och efteråt litegrann när de tar tillbaka den till skolan, så det är så det fun-

kar. 

 

Lena berättade att en stor fördel med ett gemensamt material för hela klassen är 

att just inramningen. På tisdagen läser Lena texten för eleverna och de bearbetar 

både handling och ord tillsammans och eleverna ges då enligt Lena ”möjlighet 

att lära av varandra”. Innan de tar hem läsläxan på onsdagar får de läsa igenom 

kapitlet två och två. Vidare beskriver Lena hur det ska gå till när eleverna job-

bar med sin läsläxa: 
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Hemma ska de läsa kapitlet många gånger, helst varje dag men jag har sagt minst 

fyra gånger. Sen skriver dom en liten kommentar om hur de tycker att läxan har 

gått, sen är det några frågor som tillhör kapitlet […] när de tar tillbaka läxan på 

måndagen får de läsa igen för en kompis för att bearbeta kapitlet ytterligare enligt 

en färdig arbetsgång där de ger varandra two stars and a wish. 

 

Lena går sedan igenom alla läxböckerna och lämnar små kommentarer där hon 

oftast skriver positiva saker till eleverna. Då någon elev verkar haft det jobbigt 

med läxan under veckan kan hon skriva saker som ”ta nya tag nästa vecka!” och 

även prata med eleven det gäller i skolan. Lena tycker själv att hon ger eleverna 

ett bra stöd i arbetandet med läsläxan då de bearbetar den både innan och efter 

och att hon ”försöker hinna med att höra varje elev varje vecka”. 

8.1.2 Lärare Lisa 

Under min intervju med Lisa satt vi i ett grupprum intill klassrummet. Lisa be-

rättade i början av vårt samtal att hon är mest intresserad av Matte och NO som 

ämnen, men att svenskan är grundläggande för alla ämnen, Lisa uttryckte ” […] 

viktigt och grundläggande då eleverna är såpass små […] eller grundläggande 

då de är så pass små, det är väl grundläggande genom hela livet och i alla års-

kurser”. Eleverna i Lisas klass har Matteläxa, läsläxa och ibland NO eller SO 

läxa. Lisa fick också börja med att berätta hur hon använder läsläxor, hon för-

klarade att de inte har någon speciell eller läromedelsstyrd läsläxa utan att hon 

bestämmer själv hur den ska se ut. Alla elever har individanpassade böcker som 

de får hem för att läsa hemma. Böckerna är sådana som finns i klassrummet. 

Eleverna har också ett protokoll som Lisa kallar det, där de skriver upp vilken 

bok de läser också får de fundera tillsammans med de där hemma om boken 

kändes ”lätt, lagom eller svår”. Det finns även en liten skrivbok som hör ihop 

med läsläxan som är till för föräldrarna där det finns en instruktion för hur en 

läsläxa ska gå till och vad det är man ska träna på då man läser hemma. Lisa ut-

vecklar ”I boken kan även föräldrarna skriva kommentarer om att den här 

veckan var läxan lätt, eller svår eller det gick bra. Eleverna gör ingenting mer 

än att de läser boken hemma, och helst varje dag och har man då en lätt bok 

hinner man ju läsa den flera gånger”. Lisa berättar för mig att det upplevs av 

henne som svårt att hinna följa upp läsläxan i skolan då hon har 29 elever själv 

och har hjälp av en fritidspedagog bara ett fåtal gånger i veckan. Under årskurs 

ett fick alla elever läsa sin läsläxa för henne också efter att de hade haft den 

hemma, men att hon insåg fort att det är väldigt tidskrävande. Nu försöker hon 

istället att någon gång under veckan lyssna på varje elev vid ett kortare tillfälle 

då de läser, och det behöver inte vara läxan de läser då. Hon berättar att hon 
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gärna skulle vilja följa upp den ännu mera och att eleverna nog skulle känna sig 

mer motiverade av det fanns ett större intresse ifrån hennes sida. 

 

Då eleverna i Lisas klass får sin läsläxa får de vara med och välja bok, men Lisa 

är noga med att böckerna inte känns betungande för eleverna och säger ”det ska 

ju vara roligt att läsa, de ska känna att det går lätt och därför väljer vi lätta 

böcker för att det ska vara roligt”. Lisa upplever att en utmaning med att välja 

böcker är de elever som aldrig hittar en bok som är intressant eller rolig och 

upplever att de eleverna oftast inte utvecklas i samma takt som de som finner 

böckerna roliga och intressanta. Jag frågar Lisa varför hon tror att de eleverna 

inte finner intressanta böcker varpå hon svarar ”nja.. jag vet inte.. kanske för att 

de inte läst så mycket hemma innan skoltiden heller”. Lisa utvecklar inte syftet 

med protokollet som hon nämnde som en del av läxan något mer än att det finns 

där. 

8.1.3 Lärare Lisette 

Under mitt samtal med Lisette berättade hon lite om hur hon är som lärare, och 

var väldigt tydlig med att säga att hon i övrigt är väldigt emot läxor överlag 

men att läsläxor är det enda som hon använder sig utav. Detta just för att tiden i 

skolan inte räcker till för att eleverna ska utveckla sin läsning tillräckligt. För-

mågan att kunna läsa är något som man måste öva mycket på för att utveckla 

och behålla. Lisette uttrycker ”läxor ska bara vara en repetition på vad man 

gjort i skolan. Ingenting som är nytt för eleven ska begäras av dem i läxan vad 

gäller det som ligger i skolans ansvar att lära dem” vidare pratar Lizette om att 

det finns mycket i barnens lärande som är ett föräldraansvar att lära barnen, hon 

tycker till exempel att föräldrarna har ett ansvar att läsa för sina barn och väcka 

en nyfikenhet och intresse, då barnen präglas av sina föräldrar. Att Lizette an-

vänder läsläxor även fast hon är emot att ge barnen läxor att göra hemma är för 

att skoltiden inte räcker för att utveckla förmågan att få ett bra flyt i läsningen. 

 

Lizette använder ett material som heter Diamantjakten, där läseboken är sam-

mankopplad med en skrivbok. Det är ett material som hela skolan jobbar med 

och som barnen är väl bekanta med då de har jobbat med det under hela deras 

skoltid. Eleverna får läxan på torsdagar, då ska de läsa ett kapitel, och ska sedan 

lämna tillbaka läxan på tordagen. De tar endast hem läseboken, skrivboken job-

bar de med tillsammans i skolan. Under torsdagen jobbar de i arbetsboken som 

handlar om det kapitel som de läst hemma. Lizette utvecklar ”Jag brukar trycka 

på att de ska läsa kapitlet så många gånger som de hinner hemma just för att de 

ska öva på flytet och bli bättre läsare”. Böckerna finns i olika nivåer så den går 
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att individanpassas. Dock saknar Lizette en ännu lägre då hon har elever med 

andra modersmål som inte klarar av ens den lägsta nivån på böckerna. Hon 

kartlägger eleverna för att se vilken nivå de ligger på för att då bestämma vilken 

bok som de ska ha. 

 

8.2 Vad är syftet med läsläxan? 

I detta avsnitt presenteras svaren på vad eleverna ska utveckla genom läsläxan, 

enligt de lärare som medverkat i intervjuerna. 

8.2.1 Lärare Lena 

Under min intervju med Lena så pratade vi om syftet med läsläxan och hon sva-

rade ”Syftet är ju läsflyt, framförallt, och sen lite fördjupad förståelse också”. 

Vidare utvecklade hon sitt svar: 

 

När vi går igenom läsläxan på tisdagen så läser ju jag kapitlet och vi går igenom 

ord och huvudpoängen med texten men det är ju kanske inte alla som är riktigt 

mottaglig då utan då får de chansen att läsa igenom den hemma också men det är 

främst flytet man vill åt med läsläxor, det är huvudsyftet. 

 

När vi pratar vidare om läsflytet som eleverna enligt Lena ska utveckla så berät-

tar hon att som en del i bedömningen brukar de spela in eleverna då de läser en 

text i början av höstterminen och sedan också i slutet av vårterminen, detta får 

eleverna då lyssna på för att själva höra hur de har utvecklats under läsåret. Hon 

beskriver det som en rolig grej för eleverna då de oftast får en stor ”aha-upple-

velse” över hur mycket bättre deras läsflyt blivit. På skolan där Lena jobbar be-

skriver hon att de tidigt i förskoleklassen på föräldramöten ”trycker på” att för-

äldrarna ska läsa med sina barn och att eleverna ska läsa hemma genom att läs-

ningen är så otroligt viktig och att man finner den i så många ämnen. Lena 

tycker att det är ett problem att ”föräldrarna hellre ger sina barn en iPad eller 

sätter dem framför ett tv-program istället för att läsa en bok tillsammans med 

dem”. 

 

Lena berättar att en del efterlyser att man ska ha läxorna en hel vecka, men att 

om man ska ha dem en hel vecka så betyder det att all bearbetning av läxan 

måste ske på kvällstid, det är därför de lämnar in läsläxan på måndagen och får 

hem den på onsdagen igen. Vidare berättar Lena att om man skulle ha läsläxan 

en hel vecka så behövs det två uppsättningar av böcker till varje elev då man 

också jobbar med just ABC-klubben i skolan, två uppsättningar per elev tillåter 

inte ekonomin. 
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8.2.2 Lärare Lisa 

I min intervju med Lisa berättade hon att ”syftet med läsläxan är att öva, öva 

och öva, för precis i början då man har knäckt koden behöver man läsa mycket 

hela tiden och därför behöver man öva hemma också”. Lisa berättade inte så 

mycket mer om vad eleverna skulle utveckla med hjälp av läsläxan mer än att 

de skulle öva på att läsa. Hon ansåg däremot att läsläxan ”är jättebra för arbetet 

mot en likvärdigare skola” då skolan kan skicka med elever böcker hem att läsa 

eftersom alla kanske inte har böcker hemma. 

 

På frågan ”Tycker du att läsläxan hjälper eleverna att nå kunskapskraven?” sva-

rade Lisa:  

 

Jag tycker inte att man kan bara kolla på läsläxan som så, utan det är ju allting 

som hör ihop med det vi gör i skolan också, men att den hjälper till, absolut, det 

tycker jag. Men jag skulle aldrig ge mina elever en läsläxa i syfte att de ska nå 

kunskapskraven genom den och inte genom arbetet i skolan. 

 

Ibland får eleverna i Lisas klass sitta två och två och berätta för varandra om 

vad de har läst i sin läxa. Hon förklarar att ”det är viktigt att knäcka koden för 

att kunna läsa, men sen är det minst lika viktigt att kunna återberätta det man 

läst för det visar på att man förstått det man läst också”. 

8.2.3 Lärare Lisette 

Enligt Lizette ska eleverna utveckla ett läsflyt genom läsläxan för att bli bättre 

läsare. Lizette berättar: 

 

Barnen ska utveckla en massa saker för att bli bra läsare därför har vi läsläxa för 

att hinna utvecklas i alla steg. Det är viktigt att de får ett flyt i läsningen för att 

utveckla läsförståelsen, sen sitter ju allting förstås i att de har ett intresse för läs-

ningen. Det är viktigt. 

 

Att alla ämnen hänger ihop med läsningen belyser Lizette också. För att inte 

hamna efter i andra ämnen är det också viktigt att utveckla sin läsförmåga. Hon 

tycker också att läsläxan visst hjälper eleverna att nå kunskapskraven, eller ”rät-

tare sagt en hjälp för att nå målen” men målen är bara ett plus då det viktiga är 

att överlag utvecklas. 

 

Lizette uttrycker även en oro över hur lite eleverna verkar läsa hemma i övrigt, 

att det oftast bara spelas spel och tittas på youtube. 
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8.3 Vad tycker eleverna om läsläxor och varför tror 
de att de har läxor? 

I detta avsnitt presenteras elevernas uppfattningar om varför de tror att de har 

läxa samt vad de faktiskt tycker om läxan som de har. De två elevgruppernas 

svar presenteras under vardera rubriker fokusgrupp 1 och fokusgrupp 2. 

8.3.1 Fokusgrupp 1 

Denna grupp med elever har Lena som lärare och har matteläxa och läsläxa 

varje vecka. De har även börjar lite smått med engelskaläxa i form av glosor. 

Eleverna i denna grupp hade överlag en väldigt positiv inställning till läxor då 

de anser att de är utvecklande men det var delade åsikter om ifall de lär sig 

någonting av läxan. Eleverna upplevde även att de inte hade tillräckligt med fri-

tid för att hinna med både andra intressen och läxorna efter skoltiden. I mötet 

med dessa elever inledde jag med att fråga varför de tror att de har läxor varpå 

Elton svarade: 

 

Om vi har utan läxa liksom, också har vi lärt oss jättemycket på skolan i tre dagar 

också inom helgen på fredag, lördag å söndag när man är hemma utan läxa så kan 

man ju inte få upp hjärnan igen så att på fredagen är hjärnan jättepigg och allting 

och om man då inte får nån läxa så känns det ju som att hjärnan inte vill göra så 

mycket och istället bara ligga och slappa. 

 

Eleverna i denna grupp var överens i svaret om att man måste kunna mycket då 

man blir större och ska utbilda sig och om man inte kan läsa riktigt bra då så är 

det svårt att gå en bra utbildning. Ella berättade att det är bra att man inte bara 

lär sig i skolan utan hemma också, hon tyckte att det var bra att sprida ut det 

man lär sig under varje dag och även helgerna. Elton svarade vid ett senare till-

fälle att han inte visste varför de har läsläxor, han visste heller inte riktigt varför 

man ska kunna läsa. 

 

Samtliga elever i gruppen uttryckte också att de ofta kände sig trötta och att de 

ibland inte hinner med läxan på eftermiddagarna och kvällarna då det finns an-

nat man hellre vill göra. Ella berättade att hon ofta får göra sina läxor då hon 

äter frukost på morgonen innan skolan och hon uttryckte också att det hon då 

skriver kanske inte blir så bra då hon känner sig så stressad. Elsa berättade att 

hon ibland fick göra ett schema över sina läxor där hon kan se vilken dag hon 

ska göra vad då det kan bli mycket med läxor i så många olika ämnen, hon be-

rättar: ”vi har läxa i matte, svenska också glosorna på engelska, ibland kan vi få 

en liten läxa i nåt annat med som NO eller SO då kan det bli ganska mycket 

[…]”. 
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Jag frågade eleverna om de har pratat tillsammans i klassen om varför man har 

läxor, eller om de svaren de gett mig är någonting som de kommit fram till 

själva. På den frågan fick jag inget riktigt svar utan Ella, Elsa och Edvin sva-

rade i kör ”njae” varpå Edvin fortsatte: ”det är för att inte tappa läslusten, och 

om man gör det kan man tillslut inte läsa de jättelånga uppgifterna vi får i sko-

lan”. 

8.3.2 Fokusgrupp 2 

Eleverna i fokusgrupp 2 berättade för mig att de har både matteläxa och 

svenskaläxa. Eleverna hade väldigt lätt för att sväva iväg under intervjun och 

jag fick ofta påminna dem om ämnet vi skulle prata om. De var alla överens om 

att idrott och slöjd var deras bästa ämnen i skolan. 

 

Jag frågade eleverna vad som händer då de kommer tillbaka med sin läxa till 

skolan, och Evelina svarade mig ”Då får vi tillbaka den om några dagar och då 

har Lisa skrivit sina bokstäver i boken”. Eleverna visste heller inte varför de 

hade läsläxa, Erik sa ”det är för våra föräldrar ska få höra oss läsa hemma” och 

Ester utvecklade ”Kanske för att vi ska bli bättre på att läsa […] Lisa hinner ju 

inte läsa med oss allihopa”. På frågan om vad de tycker om läsläxan svarade 

Evelina: 

 

En sak som jag inte förstår är varför våra föräldrar ska skriva i våran läxa, de vet 

väl inte om jag tyckte den var lätt eller svår. Varför kan inte vi skriva i vår läxa 

själva? […] Jag får alltid så lätta böcker att mamma inte ens behöver lyssna på mig 

säger hon. Det känns som inte så lärigt för mig då, jag lär mig inte att bli bättre. 

 

Eleverna tyckte alla att det var roligt att få vara med och bestämma vilken bok 

de skulle ta hem, och att det ibland kunde bli en ganska lätt bok och ibland svå-

rare. Ester förklarade att hon fick läsa varje kväll för antingen mamma eller 

pappa innan läggdags, varpå Erik berättade att han ofta fick läsa själv för att på 

mammaveckorna tog mamma alltid hand om lillebror och pappa brukade alltid 

jobba på pappaveckorna. Erik berättade även att mamma eller pappa sällan 

skrev någonting i hans läxbok för att de ofta glömde bort den. 

 

Elvira berättade att ”det gör ingenting att vi inte jobbar med läxan någonting i 

skolan, jag behöver ändå ingen hjälp med den utan jag kan läsa min själv” varpå 

Ester svarade att det faktiskt finns dom i klassen som behöver bli bättre på läsa 

och dom kanske behöver hjälp med den. 
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Eleverna i denna grupp var överens om att det kunde ibland bli för mycket att 

göra med all läxa, och att de ibland kände att de inte orkade då de hade så 

många andra fritidsintressen som de också ville hinna med efter skoltid. 

8.4 Hur ser lärarna på likvärdigheten i läsläxan? 

I detta avsnitt presenteras Lärares svar på hur de ser på hur de ser på likvärdig-

heten i läsläxan. Vilka problem ser de i att alla elever inte ges samma förutsätt-

ningar till exempelvis hjälp i hemmet. 

8.4.1 Lärare Lena 

Så här svarar Lena på frågan ”Ser du några problem i att alla elever inte ges 

samma förutsättningar i hemmet vid arbetandet med läsläxan?” 

 

Det som är problemet med läxorna är ju att alla elever inte ges samma förutsätt-

ningar, men då är det ju vår uppgift i skolan att se till att de eleverna får de förut-

sättningar som behövs för att utvecklas så bra som möjligt de också […] sen kan 

man väl ibland också tänka att tänk om det här barnet bott hos dom här istället 

då vissa får ett exemplariskt stöd hemifrån. Så visst. Och vissa kan man istället 

tänka att men oj dom här behöver verkligen inte lägga ner sin själ i det här för att 

det lyckas så bra ändå. Så vissa kanske åt andra hållet får en för stor press hemi-

från. Men det är ju som det är (skratt) dom bor ju där dom bor. 

 

Lena förklarar under vårt möte att det som blir svårt med läxan överlag är att 

det finns elever som inte har något stöd alls i hemmet, eller de med annat mo-

dersmål där föräldrarna inte kan hjälpa till med läxorna. För dessa elever som 

inte får hjälpen hemma så upplever hon att läxan inte fyller sitt syfte lika väl 

som för de andra eleverna, men att hon som lärare då försöker gottgöra det i 

skolan istället så att de eleverna som det gäller får läsa det kapitlet många 

gånger i skolan istället med hjälp av lärare och annan personal som i Lenas 

klass är en fritidspedagog som hjälper till då Lena ofta är ensam lärare i klassen. 

 

Lena berättade som tidigare nämnt att hon brinner för läs- och skrivutveckling 

och att hon alltid jobbat med läsläxor på olika sätt, hon beskriver att man har 

läsläxor för att tiden som eleverna är i skolan inte räcker till för att utveckla en 

god läsförmåga. Hon berättade att ”läsning är något som man måste jobba med 

hela tiden och ganska ofta för att utvecklas inom olika stadier i läsningen och 

tillslut kunna ha en god läsförståelse”. Senare berättar Lena hur hon tidigare 

jobbat med läsläxor och att ”arbetssätten har varierats […]”. Hon har jobbat 

med både färdiga material som ABC-klubben men också konstruerat läsläxan 

själv genom att ge eleverna en skrivbok och valt ut läseböcker till varje elev där 

de både fått skriva och rita en text och bild i skrivboken anpassat till det som de 
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har läst. Hon utvecklar svaret om olika arbetssätt runt läsläxor med att ”det är 

svårt att bearbeta en läsebok i skolan då alla elever har läst olika böcker och det 

är oftast närmare 30 elever i klasserna, det finns risk att allt känns lite lösryckt”. 

Lena beskriver också att det är svårt att individuellt anpassa böcker då man ska 

välja helt fritt genom att det tar mycket tid och att det tillslut också tar slut på 

böcker då eleverna har läst det mesta inom deras nivå och det inte finns obe-

gränsat med böcker på skolan.  

 

Lena berättar för mig om en förälder som klagat på läsläxan och beklagat sig 

över att de låter barnen traggla på för länge med texterna, pappan till detta barn 

upplever att hans barn inte orkar göra läxan för den är tråkig. Detta är enligt 

Lena en elev som verkligen behöver läsläxan och behöver traggla och bearbeta 

texten flera gånger för att utveckla sitt flyt i läsningen. Eleven behöver också ett 

större stöd hemifrån för att bli motiverad. 

8.4.2 Lärare Lisa 

Lisa uttryckte i vårt samtal att man inte kan förvänta sig att alla har hjälp och 

stöd hemma, därför kan inte böckerna som man skickar med eleverna hem vara 

för svåra så att eleverna inte klarar av att läsa dem själva. Hon uttryckte även att 

läsläxan är jättebra i det avseendet att alla inte har det likvärdigt hemma både 

med hjälp och böcker, så då hjälper skolan eleverna med att låta dem ta hem 

böcker att läsa. 

 

Det är även med tanke på att alla elever inte får hjälp hemma som Lisa inte krä-

ver av eleverna att de ska skriva eller göra något annat med deras läxa hemma 

än att just läsa, då hon vet att några av hennes elever inte skulle kunna genom-

föra läxan då. 

 

8.4.3 Lärare Lisette 

Detta är en fråga som Lizette nämner att hon brinner extra mycket för. Hon sä-

ger: 

 

På den här skolan där jag jobbar så har vi många elever med särskilda behov och 

elever med andra modersmål så därför är det extra viktigt att man inte tar för 

givet att alla elever inte ges samma förutsättningar i hemmet. Skolan ska vara 

likvärdig men det är nog svårt att få den likvärdig då man inte ens alls använder 

sig utav läxor. Därför försöker jag vara ett så stort stöd för eleverna som möjligt 

genom att alltid se och höra dem. Jag väljer också bok, alltså nivå av bok med 

omsorg för att det inte ska bli så jobbigt för dem då de kommer hem och ska läsa 

tillsammans med de där hemma då jag vet att alla inte alls får någon hjälp utan 

får bära ett mycket större ansvar än vad de egentligen ska […] sen är det också 



31 

 

viktigt att ha i åtanke att alla kanske bär på olika tunga grejer och det gäller hela 

skoltiden, bara för att de kommer hit till skolan släpper de inte allt de varit med 

om hemma. 

 

Detta citatet sammanfattar väl vad Lizette har för åsikter om likvärdigheten i 

läsläxor. 

8.5 Finns det något samarbete mellan lärare och 
vårdnadshavare gällande läsläxan? 

I detta avsnitt presenteras svar på ifall det finns något samarbete mellan lärare 

och föräldrar angående läsläxa, och hur det samarbetet då ser ut. Det som pre-

senteras är lärares svar. 

8.5.1 Lärare Lena 

Under mitt samtal med Lena så visade hon mig hur läsläxan ser ut och i elever-

nas läxbok så finns det en punkt för föräldrarna där de varje vecka ska skriva 

någon rad om hur det gått för barnet att göra läxan den veckan. Vidare så har 

Lena kontakt med föräldrar i hallen vid hämtning ochlämning och via vecko-

brev. Finns det skäl till att ta kontakt med föräldrar angående elevens läxa och 

läsning så görs självklart det berättar Lena. 

 

Ibland kan det hända att det kommer en kommentar ifrån någon förälder i boken 

som lyder …Mitt barn tyckte att läsläxan var jobbig denna veckan eller hon/han 

ville inte alls göra läxan denna veckan. Då kan jag bara skriva som svar i boken 

att Jag pratar med hen också tar jag det med eleven vit ett tillfälle som passar. Jag 

tycker att det är viktigt att eleverna känner att jag är engagerade i deras läxor 

också och att jag inte bara skickar hem en uppgift med dem för på så sätt blir dom 

nog inte motiverade heller utan känner nog mera att varför ska jag göra detta, det 

är ju ändå ingen som bryr sig […]jag har också haft en elev som oftast blev väldigt 

arg när hon skulle göra sin läxa och det kunde jag då få kommentarer om ifrån 

föräldrarna och då skrev jag bara tillbaka att jag pratar med hen om det vilket jag 

då gjorde och förklarade att det inte är mamma och pappa man ska bli arg på över 

läxan utan det är mig. Sedan dess har det blivit mycket bättre. 

 

Lena förklarar också att det ibland finns saker som man behöver prata med för-

äldrarna om vilket eleven inte behöver veta och att det då inte skrivs i boken 

utan tas då muntligt istället. 

 

Lena uttrycker också under vårt samtal att ”Det är lustigt hur föräldrarna idag 

har en tentens till att hellre trycka upp en padda i ansiktet på deras barn som de 

får sitta med i flertalet timmar istället för att lägga tjugo minuter på att läsa en 

bok för dem”. 
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8.5.2 Lärare Lisa 

I Lisas läsläxa så finns det en bok som är till för kontakten med föräldrarna. 

Vissa föräldrar brukar inte alls skriva något i boken medan vissa skriver mer. 

Lisa brukar inte skriva någonting mer än sin signatur i boken som ett tecken på 

att hon läst föräldrarnas kommentarer. Vidare berättar Lisa att hon har kontakt 

med föräldrar via veckobrev och vid hämtning och lämning av elever. 

 

8.5.3 Lärare Lisette 

Lizette har i försättsbladet i läseboken som eleverna får hem skrivit en lista av 

vad som förväntas av föräldrar samt elever då läsläxan ska läsas. Det är även 

någonting som hon påminner om i veckobreven ibland, där hon också nämner 

läsläxan varje vecka. Hon pratar alltid om läsläxan på föräldramöten och ut-

vecklingssamtal. Vidare tycker hon att hon har en god kontakt med föräldrarna 

till eleverna i klassen och att de alltid pratar om läsläxan om det finns något att 

ta upp. 

 

Lizette tycker att hon är bra med att informera föräldrarna om var eleverna lig-

ger i sin utveckling då hon kartlägger dem och hon förklarar även hur de ligger 

till i relation till de mål som ska uppnås. Hon berättar ”man måste ju göra sitt 

yttersta för att föräldrarna ska vara delaktiga, då de är viktiga personer i elever-

nas liv och jag tror någonstans att om föräldrarna tycker att skolan är viktig så 

kan se förmedla det till sina barn också”. 

8.6 Hur uppfattar eleverna läsläxan? 

I detta avsnitt förklaras endast hur eleverna i studien känner att de motiveras till 

att göra läsläxan.  

8.6.1 Fokusgrupp 1 

Eleverna i denna grupp uttryckte att de inte blir motiverade till att göra läsläxan 

om det är mycket som ska läsas, för då känner de redan då de öppnar boken att 

det kommer bli svårt att hinna med då det är mycket annat de vill göra efter 

skoltidens slut. Eleverna tyckte att de hade en bra lärare (Lena) som ger dem 

bra feedback, Edvin uttryckte ” […] utan en bra lärare blir man inte sugen på att 

lära sig”. Sedan brukar Lena aldrig kommentera ”Vad fult du skriver för då vill 

man ju bara gå hem och sova” berättade Ella. Vidare så fick eleverna svara på 

frågan om hur det går till i hemmet när de gör sin läsläxa. Edvin förklarade med 

stor inlevelse hur han ligger på soffan och slappar samtidigt som han läser me-

dan hans mamma sitter en bit bort och lyssnar, ibland gäspar han också för att 
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han är så trött. Både Ella och Elsa brukade göra läxan tillsammans med mamma 

eller pappa på kvällarna. Elton gjorde oftast läxan tillsammans med mormor el-

ler morfar för att de är hemma hos dem mer än vad mamma eller pappa är 

hemma. Ella berättade att hon tyckte att det var roligare att läsa hemma hos 

mamma för att hon är mer intresserad och lyssnar, men då hon är hemma hos 

pappa är det ingen som lyssnar på henne och då känns det inte lika roligt att 

göra läxan även fast hon såklart gör den ändå.  

8.6.2 Fokusgrupp 2 

Eleverna i denna grupp var alla eniga om att det var roligt att de fick vara del-

aktiga i att välja bok som de skulle ta hem som läxa. Det var också viktigt att 

Lisa ibland lyssnade på dem medan de läser i skolan ”för annars vet hon ju inte 

att vi kan” berättade Evelina. Erik berättade att det har hänt nån gång att han 

glömt att göra sin läxa, både i matte och svenska, men att det inte gjort något 

för ingen märkte det. Elvira, Evelina och Ester var alla eniga om att det var så 

roligt att läsa för mamma och pappa eftersom dom tyckte att de var så duktiga. 

 

Viktigt för eleverna var också att kunna läsa då de blir äldre för att ”det måste 

man kunna om man ska gå ett jobb och tjäna pengar” berättade Elvira. 
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9 Analys och diskussion 

I detta kapitel 8 kommer först en analys där studiens resultat analyseras gente-

mot den sociokulturella teorin för att sedan gå vidare med att diskutera studiens 

resultat under rubriken Resultatdiskussion, sedan kommer val av metoder disku-

teras under rubriken Metoddiskussion. Avsnittet avslutas med en Slutsats där 

studiens resultat kommer att sammanfattas och Förslag till vidare forskning. 

9.1 Analys 

Inom läsning är det sociokulturella perspektivet vanligast då det är mycket som 

pekar på att samspelet med andra spelar en stor roll inom läsinlärning (Tjern-

berg 2013:27). I det sociokulturella perspektivet så sker lärandet genom sam-

spel med andra. Genom ett samspel med andra så utvecklas en förmåga av att så 

småningom klara av det själv (Säljö m.fl. 2014:297–300). Språket är en stor och 

väsentlig del inom det sociokulturella genom att man lär genom sociala proces-

ser, språket ses som ett redskap som används i interaktionen med andra, för att 

lära (Tjernberg 2013:28). I denna studie ser jag läxor som ett socialt samspel 

där språket har en stor betydelse för kommunikationen både mellan lärare och 

elever men också mellan lärare – föräldrar och elever – föräldrar. Denna studie 

studerar det här samspelet som jag väljer att se genom det sociokulturella per-

spektivet. 

 

Genom att man lär i samspelet med andra så kan man välja att se återkoppling 

och inramning som något utav ett måste för att eleverna ska lära så mycket som 

möjligt av sin läxa. Därav är läraren en viktig del i elevernas lärande. Två av de 

tre lärare som jag har intervjuat i denna studie ramade in sin läsläxa genom att 

både arbeta med den innan i skolan, och efter. De gav även eleverna återkopp-

ling. 

 

Språket är redskapens redskap (Säljö m.fl. 2014:297–300). Kommunikationen 

är ett exempel där språket verkligen används som redskap. I denna studie finns 

det kommunikation ifrån läraren till eleven och lärare till föräldrar. Men i stu-

dien och i den kommunikation som intervjufrågorna handlade om visade att det 

fanns vissa brister i kommunikationen tillbaka till läraren vad gällde både från 

föräldrar och elever. Det fanns även vissa informanter som förklarade bristerna 

i kommunikationen mellan dem (eleverna) och föräldrar vad gällde läsläxan. 

 

I det sociokulturella perspektivet kan man också prata om en fyrfältare (Gib-

bons 2013:44). Denna studie studerar vad eleverna tycker om läsläxor och hur 
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de blir motiverade till att genomföra dem. Elevernas svar på dessa frågor har 

analyserats i relation till tidigare forskning. Slutsatserna av vad eleverna anser 

om läsläxan och motivationen går att placera in i perspektivets fyrfältare. Gib-

bons (2013) beskriver att eleverna behöver utmanande undervisning med hög 

stöttning för att lära. Utan stödet upplevs den utmanande undervisningen för 

svår och eleverna blir frustrerade. Däremot kan undervisning med hög stöttning 

som saknar utmaningar upplevas som trygg samtidigt som den ger låg inlärning. 

Litet stöd och för få utmaningar leder till att eleverna kan bli uttråkade (Gib-

bons 2013: 38–39). Samtliga elever uttryckte att de inte blev motiverade till att 

göra läsläxan om den kändes för svår eller om det var för mycket att göra. Värt 

att fundera på är ifall eleverna då saknar stödet eftersom Gibbons (2013) ut-

trycker att utan stöd kan den utmanande undervisningen upplevas svår och ele-

verna blir så frustrerade. Det behöver inte vara att de saknar stöd från just för-

äldrarna, utan det kan vara lärarstöd som saknas också. När eleverna uttrycker 

att läxan kan kännas svår och att de har för mycket att göra tolkar jag det som 

att man kan placera dem i frustrationszonen. Elever som saknar stöd i hemmet 

kan enligt min tolkning också placeras i frustrationszonen/ängslazonen. Ele-

verna som uttryckte att de hade bra stöd hemifrån kan enligt min tolkning place-

ras i lärande-/utvecklingszonen som innebär att eleverna får den stöttning som 

de behöver för att lära (Gibbons 2013: 38). 

9.2 Resultatdiskussion 

Här kommer studiens resultat att diskuteras utifrån den tidigare forskningen 

som tidigare presenterades i bakgrunden. Studiens syfte var att undersöka både 

lärare och elevers syn på läsläxor genom intervjuer där både genomförande, 

synsätt på motivation och likvärdighet stått i fokus. Forskningsfrågorna utgör 

rubriker i denna diskussion. 

 

Det finns inga regler eller bestämmelser om hur läxor ska ges ut eller ej och det 

är upp till varje enskild lärare och rektor att avgöra hur de använder sig utav 

metoden läxor (Skolverket 2014:8). Det finns också olika definitioner om vad 

en läxa är men den vanligaste definitionen är att läxor är uppgifter som läraren 

tilldelar eleverna att göra efter skoltidens slut (Skolverket 2014:9). Om det är 

främjande för elevernas utveckling eller ej, det råder det skilda åsikter om och 

det finns en del forskning som påvisar både fördelar och nackdelar med både 

läxor i allmänhet men också läsläxor (Strandberg 2013). En viktig faktor för att 

lyckas med läsläxor är att eleverna känner sig motiverade (Baker & Scher 

2002:260). För att eleverna ska utvecklas inom läsning krävs det att de har ett 

intresse och nyfikenhet för läsningen, och där spelar både läraren men också 
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hemmet en viktig roll (Taube 2007:63). För att läsläxorna ska vara gynnsamma 

för elevens lärande så krävs det en tydlig inramning, både att läxan bearbetas 

innan och efter i skolan och att föräldrarna är medvetna om de mål som eleven 

ska uppnå inom skolan och med hjälp av läsläxan (Iwarsson:2008). 

 

Det har framkommit en del kritik emot läxor, och det är att de inte gynnar lik-

värdigheten i skolan (Strandberg 2013). Alla elever ges inte samma förutsätt-

ningar till hjälp i hemmet, och läxor har en tendens till att skapa kunskapsskill-

nader mellan eleverna just för att alla inte ges samma hjälp att utvecklas i hem-

met (Strandberg 2013:17–18). Ett tydligt exempel på detta är också Regering-

ens (2017) förslag där de satsar 50 miljoner kronor på att utveckla föräldrarnas 

intresse och deltagande i elevernas läxläsning. Förslaget har lyfts för att det 

finns en så tydlig ojämlikhet. Likvärdigheten är en av Skolverkets (2017) vik-

tigaste förutsättningar. 

9.2.1 Hur ser inramningen ut för läsläxan? 

I intervjuerna så framkom det att både Lena och Lizette använde sig utav fär-

diga material som läsläxa, även fast materialen skiljer sig åt så går de båda att 

individanpassa, alla elever ska enligt Skolverket (2017:7–11) ha rätt till en indi-

vidanpassad skolgång. Att både Lena och Lizette jobbar med ett färdigt material 

som läsläxa är enligt Lena en stor fördel då det gäller inramningen. Det är lät-

tare att bearbeta texten som eleverna läst då i princip läst samma, fast i olika ni-

våer. Lisa berättar under vårt samtal att en av nackdelarna med hennes läsläxa 

är att den är svår att följa upp genom att alla elever läser olika böcker. Lisa öns-

kar att hon kunde följa upp läsläxan på ett bättre sätt. Enligt Strandberg 

(2013:54) är det viktigt med en tydlighet om hur man presenterar läxor för ele-

verna samt hur man återkopplar dem i skolan. Utan inramningen anses läxor 

som meningslösa (Strandberg 2013:54). Både Lena och Lizette återkopplade till 

sina elever genom kommentarer i deras böcker och under intervjuen med Lenas 

elever (fokusgrupp 1) så ansåg de att Lena såg dem och uppskattade deras ar-

bete.  

 

Lisa låter hennes elever vara med och välja böcker som de får ta hem som 

läsläxa. Lisa berättar att eleverna tycker att det är roligt att få vara med och be-

stämma vilken bok som passar och verkar intressant. Det framkom även under 

intervjun med elever ur hennes klass (Fokusgrupp 2). Lisa beskriver att en 

nackdel är eleverna som aldrig hittar intressanta böcker, och därför inte tycker 

att läsandet är särskilt roligt, vidare så nämner hon att hon tror att det beror på 

hemmet och föräldrarna att vissa elever inte finner böcker intressant. Baker & 
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Scher (2002:240–266) beskriver att barn till en början har en positiv inställning 

till att börja läsa. Barnen känner en förhoppning om att de kommer att utveckla 

goda läskunskaper. Har barn tillgång till mycket litteratur är möjligheterna 

större till motivation och utvecklade läskunskaper. Lena uttryckte under inter-

vjun att hennes elever tyckte det var så roligt med läxor och beskriver att ele-

verna är så peppade på att lära. 

 

I intervjun med Lizette var hon tydlig med att hon inte tycker om läxor och att 

det inte finns någon tidigare forskning som visar på att läxor är utvecklande för 

eleverna. Hon berättade att läxor enligt henne endast ska vara en repetition av 

vad som tidigare arbetats med i skolan och att mycket av ansvaret att lära ele-

verna ändå ligger på föräldrarna, och att de är skyldiga att lära sina barn kan 

inte ses som en läxa. Detta skriver Kullberg (2006:273) om, det är föräldrar-

nas/vårdnadshavarna som har det totala ansvaret för sina barns uppfostran och 

skolning. Det är därför enligt Kullberg (2006) viktigt med ett samarbete mellan 

skola och hem under barnets skolgång. 

9.2.2 Vad är syftet med läsläxan? 

Samtliga lärare som medverkat i studien var överens om att eleverna ska ut-

veckla ett flyt i läsningen, och detta med hjälp av läsläxor. De var också över-

ens om att det enda sättet för att nå fram till ett bra flyt i läsningen är att ”öva, 

öva och öva […]” som Lisa uttryckte det. Kullberg (2006:13 skriver att det ab-

solut viktigaste redskapet och det enda möjliga för att bli en god läsare och skri-

vare samt behärska språket är att öva, öva och öva. Vidare så tar Westerlund 

(2004:35) upp några olika aspekter om hur läsningen kan gagna och göra nytta 

för elever där en av de olika aspekterna hon tar upp är att eleven ska öva färdig-

heter. 

 

Lena utvecklade sitt svar om att eleverna ska utveckla ett flyt med att de även 

ska få en djupare förståelse och utveckla sin läsförståelse. Enligt Herrlin & 

Lundberg (2005:14) så behöver eleverna ha ett flyt för att kunna utveckla en 

förståelse för vad hen läser. Det krävs också att man förstår vad man läser för 

att vara en bra läsare. Herrlin & Lundberg (2005:14) menar också att för att få 

ett flyt i läsningen, en förståelse för läsningen och en fonologisk medvetenhet 

så behöver eleverna också ha ett intresse och en lust för att vilja lära sig läsa. 

 

Både Lena och Lizette uttrycker under intervjuerna att föräldrar idag har en ten-

dens ”att hellre ger sina barn en iPad eller sätter dem framför ett tv-program 

istället för att läsa en bok tillsammans med dem” som Lena uttrycker eller som 
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Lizette antyder att eleverna verkar spela mycket spel och titta på youtube. West-

lund (2004) tar i sin studie upp hur familjeförhållandena påverkar hur eleverna 

gör sina läxor och deras intresse för läsning. 

9.2.3 Vad tycker eleverna om läsläxor och varför tror de 
att de har läxor? 

Band eleverna så fanns det blandade känslor och åsikter om varför de trodde att 

de hade läsläxor. En återkommande kommentar var för att de skulle bli bättre 

läsare, men eleverna uttryckte också en osäkerhet i deras svar när några av dem 

svarade att de inte riktigt visste varför man hade läsläxor. Eleverna i Fokus-

grupp 1 var osäkra på om de hade pratat om varför de hade läsläxor i klassen 

någon gång. Westerlund (2004) skriver om att lärare måste börja förklara för 

eleverna varför de har sina läxor, detta för att läxorna ska gagna eleverna på ett 

gynnsammare sätt. Eleverna kan inte göra något utan att veta varför de gör det. 

 

Båda fokusgrupperna uttryckte också att de kände sig trötta på skolarbete efter 

skolans slut och att det fanns annat som de hellre ville göra än läxor. De upp-

levde att läsläxan tog tid och två av eleverna upplevde att de inte fick den hjälp 

som de ville ha i hemmet. Westerlund (2004:61) skriver att en risk med läxor är 

att den hamnar i gränslandet mellan skola och fritid och att eleverna inte vet var 

de ska placera den vilket resulterar i att de känner att de inte vill göra den. 

Läxor kan även skapa en känsla av att man aldrig är ledig då gränsen mellan 

skola och fritid suddas ut (Westerlund 2007:88). 

9.2.4 Hur ser lärarna på likvärdigheten i läsläxan? 

Lena förklarade att det är skolans uppdrag att se till att alla elever lyckas så väl 

som möjligt då det tyvärr är så att alla elever inte ges samma förutsättningar i 

hemmet. Samma sak menar Skolverket (2017:7–11). 

 

Samtliga lärare beskriver att problemet med läsläxan är att alla elever inte har 

samma stöd i hemmet. Samma kritik emot läxor som lärarna i denna studie pra-

tar om har lyfts av den tidigare forskningen, att de inte gynnar likvärdigheten i 

skolan (Strandberg 2013). Alla elever ges inte samma förutsättningar till hjälp i 

hemmet, och läxor har en tendens till att skapa kunskapsskillnader mellan ele-

verna just för att alla inte ges samma hjälp att utvecklas i hemmet (Strandberg 

2013:17–18). 
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9.2.5 Finns det något samarbete mellan lärare och vård-
nadshavare gällande läsläxan? 

Det kommunikationssätt som används med föräldrar angående läsläxan av alla 

lärare som medverkat i denna studie är genom veckobrev och genom kommen-

tarer i någon form av bok som eleverna tar mellan skolan och hemmet. Kontakt 

vid hämtning och lämning är också vanligt. Lizette är den enda som inte näm-

ner något om att föräldrarna ska kommentera elevernas läsläxa varje vecka. 

Samtliga lärare berättar att de tar kontakt med föräldrarna om det finns behov 

av det gällande läsläxan. Strandberg (2013) uttrycker vikten av föräldrarnas del-

aktighet vid läxläsningen, det är även viktigt att skola och hem har en bra kon-

takt som är mer än den som sker endast vid föräldramöten och utvecklingssam-

tal, kontakten bör ske kontinuerligt för att öka lärandet (Strandberg 2013:54). 

9.2.6 Hur uppfattar eleverna läsläxan? 

Samtliga elever uttryckte någon gång under intervjuerna att de inte blir sugna 

på att göra läsläxan om det är för mycket att göra eller om boken de ska läsa 

känns för svår. Elever i fokusgrupp 1 uttryckte att de tyckte det var roligt att 

läsa för mamma eller pappa då de berättade för dem hur duktiga de var. Det 

framkom även i Westlunds studie (2004:38) att eleverna upplevde att de ägnade 

en stor del av sin tid åt läxor och planering av läxorna. Eleverna i studien upp-

levde ofta att uppgifterna de fick i läxa var för omfattande, för krävande eller 

för svår. 

 

Det fanns en elev i Fokusgrupp 1 och en elev i Fokusgrupp 2 som uttryckte att 

de ibland inte hade någon att läsa läsläxan för, varav en av de två ofta gjorde 

den tillsammans med andra vuxna än föräldrarna. Under intervjuerna kunde jag 

som intervjuade konstatera att det inte var något som kändes roligt för dessa 

elever att yttra sig om. Iwarsson (2008) lyfter vikten av att ha goda förebilder i 

hemmet. En stor kritik emot läxor är också att de inte gynnar likvärdigheten 

(Strandberg 2013:17–18). Anledningen till varför Regeringen (2017) har ett för-

slag på att satsa 50 miljoner kronor på utvecklingen av föräldrars engagemang i 

elevernas utveckling i läxläsning är just för att det finns barn som inte alls ges 

hjälp eller stöd i hemmet. 

 

Eleverna i Fokusgrupp 2 tyckte att det var roligt att de fick vara med och be-

stämma vilken bok de skulle ta med hem och läsa. Detta kan liknas med Ös-

terlinds (2001:23) fem kategorier som handlar om sambandet mellan elevers 

olika förhållningssätt till läxläsning och skolframgång Kategorierna handlar om 
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varför elever läser och av vilka olika anledningar. Elever kan tycka att det är ro-

ligt att välja böcker av olika anledningar. 

9.3 Metoddiskussion 

Denna studies syfte var att undersöka hur användandet av läsläxor ser ut och 

hur elever motiveras till att genomföra dem. För att undersöka studiens fråge-

ställningar har intervjuer med både lärare och elever gjorts. I genomförandet av 

intervjuer har lärare intervjuats före elever för att en klarare bild av hur använ-

dandet av läsläxan går till. Det var även intressant att intervjua lärare före elever 

i det avseende att det gick att kolla om eleverna uppfattade läsläxan på samma 

sätt som läraren har tänkt att den ska uppfattas. 

 

Eliasson (2013:27) beskriver att intervjuer är en bra metod om det man vill stu-

dera kräver en förståelse för vissa saker, kvalitativa intervjuer beskrivs också 

som en personlig metod då den som intervjuar lätt kan skapa förståelse för 

andra människor. I denna studie var intervjuer fördelaktigt då jag lätt kunde 

skapa en förståelse för framförallt eleverna under intervjuerna, på det sättet 

kunde jag även ställa följdfrågor om jag upplevde något svar som mer intressant 

för studien. Under en intervju vad det en elev som nämnde att han oftast läste 

läsläxan tillsammans med mormor eller morfar istället för mamma eller pappa, 

vilket är ett exempel där jag ställde en följdfråga ifall han upplevde att farmor 

eller farfar kunde hjälpa honom med det han behövde. Eliasson (2013:26) be-

nämner detta som semistrukturerade intervjuer, då man i förväg gör frågorna 

men att det under intervjuerna finns utrymme för att ställa följdfrågor, vilket 

också är positivt då man genomför en kvalitativ studie. 

 

Den finns många fördelar med att använda sig av fokusgrupper då man inter-

vjuar. En av dem är enligt Wibeck (2010:149) att man kan få ut information av 

informanterna på ett annat sätt då det lätt skapas diskussioner och stämningen 

blir lättsammare. Under denna studie upplevde jag som intervjuade att i en av 

intervjuerna var fokusgrupper fördelaktigt då eleverna lyckades diskutera och 

information kom fram naturligt. I den andra fokusgruppen var det lätt att ele-

verna började prata om annat och hade svårare att hålla sig till ämnet, vilket kan 

ha påverkat studien negativt då elevernas svar kan ha blivit annat än vad de 

hade blivit om de blev intervjuade enskilt. Det hade därför varit intressant att 

genomföra enskilda intervjuer med eleverna efter intervjuerna i grupp, för att 

kunna följa upp det som nämnts i gruppen, det hade kunnat ge studien mer till-

förlitliga svar också. 
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Intervjufrågorna i denna studie har varit många både till lärare och elever. För 

mig som intervjuat har det varit mer som en checklista för att se om informan-

terna svarat på det som är nödvändigt för studien. Alla frågor som finns med 

(Under bilaga 1 & 2) har inte följts i strategisk ordning enligt papperen utan in-

tervjuerna har mer blivit som ett samtal. Intervjufrågorna har även ändrats un-

der studiens gång då jag inför intervjuerna genomförde provintervjuer för att på 

ett enkelt sätt gå igenom mina frågor och undvika syftningsfel eller liknande 

under självaste intervjuerna. Det var främst intervjufrågorna till eleverna som 

ändrades för att de inte skulle kunna misstolkas. Jag ville fråga eleverna om 

både hjälpen de får i skolan med sin läsläxa, men också i hemmet så därför var 

jag tvungen att precisera mina frågor så att eleverna lättare kunde förstå när de 

syftade till hemmet eller skolan.  

 

Under intervjuerna med lärarna som medverkat i studien ställdes en fråga ” Hur 

ser kontakten ut mellan dig som lärare och föräldrar angående läsläxan?” där 

det också i svaren framkommer att lärarna tycker att den kontakten som finns 

mellan skola och hem är tillräcklig när det gäller läsläxan. För vidare studier så 

hade det varit av intresse att studera det faktiska samspelet mellan skola och 

hem för att se om denna kontakt är tillräcklig eller om t.ex. föräldrar till ele-

verna tycker att de inte blir tillräckligt informerade av vad som förväntas av 

dem och deras barn i läsläxan.  

 

Som tidigare nämnts så saknade lärare Lisette en fokusgrupp i denna studie. 

Tanken var att samtliga lärare skulle ha en fokusgrupp, men en intervju med 

hennes elever var ej möjlig att genomföra vid det bestämda tillfället och sedan 

var tiden så knapp. 

9.4 Slutsats 

Resultaten som framkommit i denna studie har varit liknande de resultat som 

redovisats under den tidigare forskningen som presenterades under rubriken Ti-

digare forskning. Läsläxor används i det syftet att bidra till elevens kunskapsut-

veckling och för att utveckla elevens flyt i läsningen. Viktiga faktorer för att 

eleverna ska bli motiverade till att utvecklas genom läsläxor är en bra inram-

ning där läxan förbereds och återkopplas av läraren. Föräldrarna och familjeför-

hållandena spelar viktiga roller för både motivationen och lusten för att utveck-

las. Denna studie visar också likt den tidigare forskningen att en av läsläxornas 

stora nackdelar är att den inte gynnar likvärdigheten i skolan då alla elever inte 

ges samma förutsättningar till hjälp och stöd i hemmet. 
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9.5 Förslag till vidare forskning 

Det som denna studie har kommit fram till är vikten av lärare och föräldrars en-

gagemang i sina elever/barns läxor. I studien medverkade endast åtta elever där 

två av dem antydde på bristande föräldrastöd. För framtida studier hade det va-

rit intressant att undersöka vilket stöd dessa elever som saknar föräldrastöd ges i 

läxläsningen. Det hade även varit intressant att genomföra en studie med fler in-

formanter för att kunna generalisera bristande stöd i hemmet. Vårdnadshavares 

uppfattningar om läsläxor hade också varit intressant att undersöka. 
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Bilaga 1. Missivbrev/föräldragodkännande 
 

 

 

 

Hej!  

 

Jag heter Matilda Svedberg och jag är nu inne på termin sju på lärarutbildningen på Mittuni-

versitetet i Sundsvall. Jag läser till grundskolelärare med inriktning mot förskoleklass till års-

kurs 3. Nu är jag alltså på utbildningens slutspurt där jag skriver mitt självständiga arbete där 

jag har valt att fokusera på läsläxor. För att kunna samla underlag och komma fram till ett re-

sultat är jag i behov av att genomföra intervjuer med lärare och elever. Då jag intervjuar så 

kommer jag att föra anteckningar och göra ljudinspelningar. Inspelningarna kommer jag att 

radera när mitt arbete är examinerat och godkänt. För att genomföra intervjuer med elever 

skulle jag önska ett godkännande från er målsmän, det godkännande sker genom underskrifter 

i detta informationsbrev ifrån mig.  

 

Det är helt frivilligt att delta i intervjuer och det är även tillåtet att avbryta sitt deltagande i in-

tervjuer under dess gång. Jag kommer att hålla alla som intervjuas anonyma i mitt självstän-

diga arbete. Mina intervjuer och mitt självständiga arbete kommer att följa de forskningsetiska 

principer som Vetenskapsrådet har.  

 

Vid frågor eller funderingar så får ni gärna kontakta mig via min mejl, 

masv1407@student.miun.se 

 

 

Jag/vi godkänner att mitt barn medverkar i Matilda Svedbergs intervjuer för det självständiga 

arbetet:  

 

Målsman 1…………………………………………………………………………………….  

 

Målsman 2……………………………………………………………………………………. 

 

 

Med vänlig hälsning,  

Matilda Svedberg  

  



 

Bilaga 2. Intervjuguide lärare 

Övergripande frågor: 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vad undervisar du i för ämnen? 

    Frågor om läxor generellt: 

3. Vad har dina elever för läxor? 

4. Hur ofta har dina elever läxor? 

5. Hur lång tid har eleverna till att göra sina läxor? 

Frågor om läsläxor: 

6. Hur är läsläxan utformad? (Hur går det till, vad ska eleverna göra?) 

7. Vad är syftet med läsläxan? 

8. Hur är läsläxan inramad? (Hur den förbereds, förklaras, följs upp) 

9. Hur hjälper läsläxan eleverna att utvecklas? (kunskapskraven) 

10. Hur individanpassas läxan? 

11. Hur går återkopplingen till eleverna till i arbetandet med läsläxan? 

12. Hur dokumenteras läsläxan? 

13. Vilket stöd ger du eleverna i arbetandet med läsläxan? 

14. Hur ser kontakten ut mellan dig som lärare och föräldrar angående läsläxan? 

15. Ser du något problem i att alla elever inte ges samma förutsättningar i hemmet vid arbe-

tandet med läsläxan? 

16. Ser du något negativt/något problem med läsläxan? (eller läxor generellt) 

  



 

Bilaga 3. Intervjuguide elever 
 

Frågor: 

1. Vad roligast med att gå i skolan? 

2. Vad har ni för läxor i skolan? 

3. Vilken läxa är den roligaste samt minst rolig? Varför? 

4. Vad tycker du om läsläxan? Varför? 

5. Varför tror du att ni elever får läsläxor? 

6. Hur går det till när ni får er läsläxa? 

7. Hur går det till när ni kommer och lämnar in eran läsläxa? 

8. Hur lång tid har ni på er att göra er läsläxa? 

9. Vad känner du när du gör läsläxan? 

10. Tycker du att läsläxan är lätt eller svår? 

11. Känner du att du får hjälp av din lärare med läsläxan om du behöver det? 

12. Anser du att du får den hjälpen hemma som du behöver med läsläxan? 

13. Vem hjälper dig med läsläxan? 

14. Tycker du att det finns något som är mindre bra med er läsläxa? 


