
MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för utbildningsvetenskap (UTV) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                     

Examensarbete inom lärarutbildningen,  

15 högskolepoäng 

 

Hur fungerar läsläxor på en 

mångkulturell grundskola?  

  
– en fenomenografisk studie baserad på inter-

vjuer med fyra pedagoger inom grundskolans 

tidigare år 

  

 

             Sara Walterstad   
 

 



Hur fungerar läsläxor på en mångkulturell 

grundskola?  

– en fenomenografisk studie baserad på 

intervjuer med fyra pedagoger inom grund-

skolans tidigare år 

Sara Walterstad 

2010-10-12 

 

2 

 

Abstrakt 

Det här är en fenomenografisk undersökning som är baserad på inter-

vjuer med lärare på en mångkulturell skola Analysen baseras på lärarnas 

berättelser vad de anser om läsläxa, och hur de uppfattar läsläxa i sitt 

arbete. I analysen ger lärarna sin beskrivning av de svårigheter och 

möjligheter de möter i arbetet med läsläxa. Analysen visar deras gemen-

samma och avvikande uppfattningar, i sina erfarenheter av elevernas 

läsinlärning, samarbetet med föräldrarna och språkets betydelse. I 

arbetet presenteras tidigare forskning och definitioner av begrepp, som 

är baserade på både litterära och elektroniska källor i form av forsk-

ningsavhandlingar, tidningsartiklar, styrdokument och uppslagsböcker.  

 

Nyckelord: Läsläxa, lärare, läsinlärning, mångkulturell 
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Inledning  
Läxor är intressanta i flera avseenden och ett naturligt inslag i mångas 

vardag, men ändå inte en självklarhet för alla.  Många funderingar kring 

fenomenet skapades under min verksamhetsförlagda utbildning på en 

mindre skola, där mer än 60 % av eleverna har invandrarbakgrund1 och 

det talas cirka 20 olika språk. Många av skolans elever har svårt med det 

svenska språket. Trots detta arbetar lärarna med läsläxor, ett problem 

väl värt att studera. Det var det som blev utgångspunkten för den här 

studien. 2 

 

Skolorna där jag haft praktik innan Tallbarrskolan3, skiljer sig då de har 

haft några enstaka eller till och med inga elever alls med utländsk 

bakgrund.  Under min tid på Tallbarrsskolan upplevde jag att läsläxan 

var något annorlunda än vad jag hade sett i de andra skolorna jag varit 

ute och praktiserat på.  

 

Under praktiken fick jag möjlighet att gå igenom läsläxan tillsammans 

med hälften av eleverna i klass fyra. Jag observerade att några elever 

skilde sig ur mängden.  En elev ville till varje pris ta ett speciellt text-

stycke och läste det prickfritt, men kunde inte läsa de efterföljande 

textraderna. Eleven hade uppenbarligen inte gjort läsläxan, utan bara 

memorerat en del av texten. En annan elev stakade sig igenom texten 

och var, enligt mig, tillräckligt bra i sina uttal. Men när eleven skulle 

berätta om vad den precis läst, kunde den inte återge textens innehåll 

efteråt. Ett annat problem som jag stötte på var att vissa elever inte 

förstod innebörden av vissa ord, vilket gjorde att de lätt tappade hand-

lingen i berättelsens innehåll, vare sig de läste tyst för sig själv eller att 

någon annan läste upp texten högt. 

Dessa är bara några axplock av tillfällen då jag möttes av elevers arbete 

med läsläxa, där deras förutsättningar inte riktigt verkar räcka till. Det 

                                                

1 Jag har valt att utgå från Kjellins beskrivning ”Alla som kommit till ett nytt samhälle och måste lära sig ett nytt 

språk, i det här fallet svenska” och Nationalencyklopedins beskrivning ” person som flyttar från ett land till ett annat 

för att bosätta sig där en längre tid, enligt folkbokföringen i Sverige minst ett år” när det handlar om invandrare i 

studien. I studien benämns de elever med föräldrar som inte har svenska som modersmål som invandrare. 

2Den verksamhetsförlagda utbildningen, eller VFU, är en möjlighet för lärarstudenter att pröva på och få nya 

 erfarenheter inför sin framtida yrkesroll som lärare.  
3 Den aktuella skolan kommer att kallas Tallbarrskolan i studien, . 
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var då som frågan om hur läsläxan fungerar i en liten skola där språk, 

etnicitet och religion från hela världen blandas? Hur uppfattar och 

arbetar lärarna med läsläxa i en mångkulturell skolverksamhet, där det 

svenska språket och läsläxa inte är en självklarhet för alla? 

 

Undersökningen baseras på fyra lärares berättelser om läsläxa som 

verktyg i undervisningen på en mångkulturell4 skola, deras upplevelser 

och tankar kring arbetet i klassrummet och utanför.  

Men vad anses då som en mångkulturell skola? Är inte alla skolor mer 

eller mindre mångkulturella? 

Visst är det så, om man generaliserar begreppet mångkulturell rör det 

sig egentligen om alla elever inom den svenska skolan. Att förklara och 

tolka ett begrepp som kultur är svårt eftersom det finns många åsikter 

och uppfattningar om vad det är. Åsa Brings förklaring att ”.kultur och 

kulturell identitet ofta används för att beskriva och förstå människor som har 

ett annat ursprung än det egna” passar bra i det här sammanhanget.5  

 

Uppsatsens disposition  

Under introduktionsdelen kommer problemområdet att presenteras, 

följt av definitioner av läxa, styrdokumenten och syfte. Vidare redovisas 

teori genom tidigare forskning i form av hur debatten kring läxor ser ut, 

historik samt vikten av läsinlärning och språket i skolan. I metodavsnit-

tet redovisas tekniker och genomförande av datainsamling samt bear-

betning av material. I analysdelen redovisas de fyra pedagogernas 

utsagor både i skilda och delade meningar rörande läsläxan. Avslut-

ningsvis kommer en sammanfattning och diskussion för att få rotation 

på läsarens tankegångar, för att förhoppningsvis ge en gnista och 

engagera andra att gräva djupare inom detta område. 

 

Studien baseras på lärares perspektiv och erfarenheter kring läsläxor i en 

skola där många kulturer möts, genom intervjuer som sammanställts och 

                                                
4 Begreppet mångkulturell har använts sedan 1974 men har sedan 1990-talet använts allt flitigare. I 

nationalencyklopedin beskrivs det som något ”som innefattar många olika kulturer och kulturyttringar ofta med 

tonvikt på de positiva möjligheter detta ger…” 
5  Skolverket Sveriges nationella minoriteter: att gestalta ett ursprung i barnomsorg och skola: referensmaterial. 

(2003). Stockholm: Statens skolverk 
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redovisas under analysavsnittet. För att inga missförstånd ska uppstå 

kring vad jag avser med läsläxa i studien så förklaras kort vad läxa och 

läsning innebär, var för sig och tillsammans.  

Problemområde 

Det är intressant och viktigt att belysa detta område då det handlar om 

elever som skiljer sig från det som anses ”normalt” i läroplanerna. Som 

lärare finns egentligen ingen direkt vägledning i hur man ska arbeta när 

det gäller elever med annan bakgrund än det som avses som normalt 

svenskt. Studien ger en inblick i hur det ser ut i en vanlig men ovanlig 

skola i det mångkulturella Sverige, med en förhoppning om att öka 

medvetenheten hos andra och visa hur situationen kan se ut. 

  

Det handlar inte om läxan som begrepp eller läxan som belastning i 

undersökningen, utan specifikt om läsläxan som arbetsmetod och lärares 

erfarenheter och tankar om läsläxan. Läxläsning kan innebära vilken läxa 

som helst till exempel matteläxa, historieläxa eller svenskläxa.  Läsläxa 

är en del av svenskläxa. Det material som man hittar när man söker på 

begreppet läsläxa handlar till största del om handledning och tips till 

lärare, och ofta lärare emellan, samt sammanfattande redovisningar av 

arbetet tillsammans med elever. 

Valet av att använda läsläxan som begrepp istället för svenskläxa 

handlar om att presentera hur processen av läsinlärning i samband med 

läsläxan uppfattas av lärarna i studien. Med andra ord, är det lärarnas 

uppfattningar om sitt arbete med elevers läsinlärning, språkförståelse 

och läsförståelse när det handlar om litteratur som är centralt i studien.  

 

Läxa, läsläxa och läxläsning 

För att inte förväxla läxläsning och läsläxa utifrån innehåll och funktion 

ger jag i den här delen en definition av vad studien avser med begreppet 

läxa. 

 

Definitioner av läxa 

Nationalencyklopedin beskriver läxan som en avgränsad skoluppgift för 

hemarbete och tillägger särskilt om visst textstycke som skall läsas in.  

Läxan har funnits i våra svenska folkhem i flera århundraden, och har 
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alltid haft en betydande del i vår utbildning. Kyrkan hade till en början 

ansvaret att organisera undervisning och var först med att använda sig 

av läxa genom husförhör där bibeln var den tidens läromedel. Då 

handlade det om att ta till sig innehållet mer än att det var en fråga om 

att lära sig att läsa. Ordet läxa dokumenterades för första gång i svensk 

skrift 1561, då det handlade just om att läsa ett stycke ur Bibeln.  Ordet 

läxa har sina rötter i fornsvenskans lektie eller lexa och latinets lectio, 

vilket betyder läsning.6 

 

Ett exempel på läsläxa 

Läsläxa är en vanlig term inom skolans värld och tas lätt för givet, men 

är inte alla gånger så lätt att beskriva. Jag har i den här studien valt att 

beskriva hur en läsläxas utformning kan se ut i arbetet med bokcirklar. 

Dels för att det ger en bra beskrivning av hur arbetet kring läsläxa kan se 

ut, men även för att det är det arbetssätt som jag har sett mest ute i 

skolorna som jag har vikarierat och haft praktik på. För någon som inte 

är förtrogen med skolverksamhet, kan läsläxa som begrepp verka 

intetsägande. Men för de flesta som är verksamma inom grundskolan är 

det ett självklart begrepp som bara finns där. Begreppet läsläxa används 

på skolan där den här studien är utförd för läxa i läsning, i syfte att 

eleverna hemma ska kunna repetera och befästa kunskaper som rör 

läsinlärningen.  

 

En bokcirkel handlar i kort om att en grupp elever får ta del av samma 

text för att sedan skapa ett samtal kring den. Eleverna upplever kanske 

samma bok olika och får i och med arbete med bokcirkel tillfälle att 

diskutera innehållet för att skapa sig en bättre förståelse.  Läraren kan 

använda bokcirkeln i sitt arbete för att styra elevernas inlärning, bland 

annat genom att ge dem vissa frågeställningar kring textens innehåll och 

förklara innebörder av svåra ord. Det handlar alltså bara om att kunna 

återge innehållet, utan även att visa att man har förstått vad texten vill 

säga.7 

 

                                                
6  Nationalencyklopedin. [Bd] 34, 2009, Nationalencyklopedin, Malmö, 2010 

7 Liberg, Caroline, Hyltenstam, Kenneth, Myrberg, Mats, Frykholm, Clas-Uno, Hjort, Madeleine, Nordström, 

Gert Z, Wiklund, Ulla & Persson, Magnus (red.), Att läsa och skriva: forskning och beprövad erfarenhet, [reviderad 

upplaga], Myndigheten för skolutveckling, Stockholm, 2007 
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Som pedagog är det viktigt att varje individs speciella förut-

sättningar, behov och intresse tas som utgångspunkt för ett 

gemensamt kreativt lärande. Clas-Uno Frykholm8 

 

En bra tillgång till intressanta texter är avgörande i arbete med bokcirk-

lar, för att eleverna ska bli motiverade att läsa. En lättläst text behöver 

inte vara bättre för en svag läsare, eftersom innehållet i många fall är 

avgörande för lusten att läsa. Vad gör då ett innehåll intressant? När 

något är spännande, bekant, roligt och fängslande för den som läser det.9 

 

Läxor i debatten 

Under mitt arbete med studien har jag sökt publicerade texter om läxor 

och har funnit att det som skrivits om läxor till stor del visar att det är en 

del av vardagen för de flesta elever. 

Det pågår en ständig diskussion om läxans varande och frånvarande i 

skolan, både i forskningen och i den mediala debatten. Det visar sig att 

det finns skolor som har valt att bortse från läxan som arbetsmetod, 

eftersom det inte finns direkta riktlinjer i skolans styrdokument om läxa. 

De skolor som inte använder sig av hemuppgifter, lägger fokus på 

längre skoldagar och mer kunskapstester av eleverna.  

Sammanfattningsvis handlar det om tid och längre dagar för de elever 

som går på skolor som har en läxfri policy. Det bidrar till att eleverna 

kan släppa skolarbetet och få den fritid som de behöver. 10 

 

Det finns många debattartiklar som visar att läxan i många fall skapar 

påfrestning på elevernas liv.  De elever som har läxa i sin skola får 

kortare skoldagar, där läxan används för att befästa och repetera kun-

skapen efter skoltid.  Detta bidrar i sin tur till både positiva och negativa 

faktorer, där exempel som stress och konflikter i hemmet kommer ses 

som negativt. 11 

                                                
8 Frykholm 2007 s. 105 

9 Frykholm 2007 s. 105 

10  Till exempel Skarpnäcks fria skola utanför Stockholm där de inte har några läxor alls.  Allt fler skolor slopar 

läxor Rapport den 27 november 2008  

Tillgänglig på Internet: http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1327212&from=rss den 4 mars 2009 

Här är hemläxor bannlysta, Ica kuriren 04-08-25  

Tillgänglig på Internet: http://www.icakuriren.se/Test-Rad/Konsument/Har-ar-hemlaxor-bannlysta/  den 4 

mars 2009 

11  Läxor är ett brott! Aftonbladet Publicerad: 2005-09-30 Tillgänglig på Internet: 

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1327212&from=rss
http://www.icakuriren.se/Test-Rad/Konsument/Har-ar-hemlaxor-bannlysta/


Hur fungerar läsläxor på en mångkulturell 

grundskola?  

– en fenomenografisk studie baserad på 

intervjuer med fyra pedagoger inom grund-

skolans tidigare år 

Sara Walterstad 

2010-10-12 

 

10 

 

Om man ser till den nationella debatten kring läxor så handlar det om 

läxor i allmänhet och berör till störst del elever i grundskolans senare år. 

Läxan som användningsområde inom skolan är en debatt som talar både 

för och emot för elever, lärare och föräldrar.  Det verkar även vanligt att 

det uppstår missförstånd mellan hem och skola där lärare och föräldrar 

tar varandra för givet. 12 Något som verkar avgörande är det stöd elever 

får och behöver för att få ett så bra lärande som möjligt. Som en lösning 

till detta förekommer det läxhjälp i vissa skolor för de elever som inte får 

hjälp och stöd hemifrån.13  

 

Styrdokumenten i skolan 

Följande del handlar om hur skolans arbete beskrivs i styrdokumenten, 

för att få en inblick i vad som förväntas av alla vuxna och barn i den 

svenska skolverksamheten.  

 

Skollagen och läroplanerna 

Styrdokumenten innehåller de regler och mål som skolor, enligt läropla-

nerna, skall stäva mot. Skollagen tar upp värdet av samarbetet mellan 

skola och hem för att i bästa mån tillsammans lära eleverna att behandla 

varandra och omvärlden med grundläggande värderingar och respekt. 

Målen med dessa riktlinjer är att eleverna på ett bra sätt ska kunna ta del 

av den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Lärarens uppgift är att 

motivera eleverna till att ta sitt eget ansvar för sitt arbete i skolan. 

Skollagen tar även upp en del som behandlar skolplikten samt att alla 

som har svårigheter i skolan har rätt till stöd.14 

 I riktlinjerna rörande samarbetet mellan hemmet och skolan handlar det 

mycket om att det ska finnas ett fortlöpande samarbete mellan skola och 

                                                                                                                             
http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article317506.ab  den 4 mars 2009 

Läxor eller inte - det är frågan, HD Publicerad 2 mars 2007 Tillgänglig på Internet: 

http://hd.se/familjeliv/2007/03/02/laexor-eller-inga-alls/ den 4 mars 2009 

12 Läxor stjäl tid från familjen i Ica Kuriren (nr.35/2004) Tillgänglig på Internet: http://www.icakuriren.se/Test-

Rad/Konsument/Laxor-stjal-tid-fran-familjen/ den 4 mars 2009 

13 Frivilliguppdrag: Läxhjälp Tillgänglig på Internet: 

http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=frivilligsajt&docid=0DBC2CE12BF42597C1

25767F004B1C05&menu0=1&menu1=2  den 4 mars 2009 

Flitiga läxläsare, Barn - Tidningen om barns rättigheter (artikel 3/2008) Tillgänglig på Internet: 

http://www.tidningenbarn.se/zino.aspx?articleID=5732 den 4 mars 2009 

14 Skollagen Lärarens handbok: skollag, läroplaner, yrkesetiska principer, FN:s barnkonvention, 5. uppl., 

Lärarförbundet, Stockholm, 2005 kap.4 1 § 

http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article317506.ab
http://hd.se/familjeliv/2007/03/02/laexor-eller-inga-alls/
http://www.icakuriren.se/Test-Rad/Konsument/Laxor-stjal-tid-fran-familjen/
http://www.icakuriren.se/Test-Rad/Konsument/Laxor-stjal-tid-fran-familjen/
http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=frivilligsajt&docid=0DBC2CE12BF42597C125767F004B1C05&menu0=1&menu1=2
http://www.redcross.se/rksf/sfdesign.nsf/main?openagent&Layout=frivilligsajt&docid=0DBC2CE12BF42597C125767F004B1C05&menu0=1&menu1=2
http://www.tidningenbarn.se/zino.aspx?articleID=5732
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vårdnadshavare för att utveckla skolans innehåll och verksamhet på 

bästa möjliga sätt för elevernas trivsel och lärande. Skolan har även i 

uppgift att ge eleverna en ökad förståelse för andra människor. 15 

 

Läxans plats i styrdokumenten 

Allt eftersom skolan fick en allt större del i vårt samhälle har läxan som 

arbetsmetod utvecklats till det som den används till idag, med grund-

funktion att repetera, befästa och kontrollera kunskap.16  

Trots att läxan som fenomen har en stor del av den svenska undervis-

ningen idag finns den inte med i dagens läroplaner.   

Under de senaste 50 åren har den haft olika betydelser inom läroplaner-

na. Under tiden då den första läroplanen för grundskolan, Lgr 6217, var 

aktuell benämndes läxan som en form av arbetsfostran samt som en 

möjlighet för eleverna att befästa sina kunskaper.  

Några år senare ändrades läroplanen och den aktuella Lgr 6918 ställde 

högre krav på eleverna när det gällde läxläsning, med en omformulering 

att läxläsning skall vara frivilligt, mot de tidigare riktlinjerna att det bör 

vara frivilligt. Nästa revidering av läroplanerna resulterade Lgr 8019 , där 

läxans del och funktion i skolan ändras igen, vilket innebar att hemupp-

gifter skulle utgöra en del av skolans arbetssätt för eleverna. Detta var 

aktuellt fram till år 1990 då begreppet försvann ur de flesta dokument 

rörande skolan.20 

 

Läsinlärning i styrdokumenten  

Läsinlärning är en avgörande uppgift som skolan har eftersom det ligger 

till grund för alla andra skolämnen, vilket beskrivs i styrdokumenten. 

Dessutom lever vi i ett samhälle med ständigt ökande informationsflöde 

som gör att kunskapen att läsa har blivit så gott som livsnödvändig. 

                                                
15 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet  

Lpo 94, Skolverket, Stockholm, 2006 

16 Richardson, Gunnar, Svensk utbildningshistoria: skola och samhälle förr och nu, 6., rev. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 1999s .19 

17 Sverige. Skolöverstyrelsen (1962). Läroplan för grundskolan. Stockholm 

18 Sverige. Skolöverstyrelsen., Läroplan för grundskolan: Lgr 69, Utbildningsförl., Stockholm, 1969-1978 

19 Sverige. Skolöverstyrelsen., Läroplan för grundskolan: Lgr 80, Liber Läromedel/Utbildningsförl., Stockholm, 

1980-1986 

20 Hellsten, Jan-Olov, Läxor är inget att orda om. Pedagogisk Forskning i Sverige 1997 årg. 2 nr 3 s 205–220 
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Lpo94 beskriver detta med formuleringen ”eleverna skall kunna orientera 

sig i en komplex verklighet med stort informations flöde och en snabb föränd-

ring”.21 

 

Läsläxan i sig står inte med i dagens läroplaner, men arbete kring 

läsinlärning finns med. Läsläxan är en del av skolämnet svenska, och om 

man ser till läsinlärning i kursplanerna så handlar det om att motivera 

eleverna till att själva söka och ta del av det kulturella utbud som finns 

på ett aktivt sätt. Här kommer tillexempel biblioteket in som en källa till 

kunskap som är viktig att introducera tidigt för barnen. Genom bibliotek 

får eleverna även en möjlighet till att förstå kulturell mångfald genom 

skönlitteratur från olika tidsepoker och från andra länder. 

  

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att 

överföra och utveckla ett kulturarv- världen, traditioner, 

språk och kunskaper från en generation till den nästa. 

 

För att få eleverna att utveckla fantasi och lust att läsa samt stimulans till 

att reflektera och värdera innehållet i texter. Det är viktigt att eleverna 

får tillfällen att uttrycka sina litterära upplevelser tillsammans med 

andra i arbetet med läsinlärning.22  

 

Läsförståelse handlar mycket om att eleverna kan förklara vad de har 

läst och kan jämföra det med egna erfarenheter.23 En ”läsare” måste 

kunna bilda sig en uppfattning av vad som förmedlas i texten, och för att 

göra det krävs att läsaren har en god kunskap i språket, grammatiskt, 

fonetiskt och kontextmässigt. Kursplanen i svenska har som mål att 

eleverna ska förstå svenska språkets uppbyggnad och ursprung samt 

dess ständigt pågående utveckling. 24 

 

 

                                                
21 Lpo 94  kap 1. 2 § 

22 Lpo 94 

23 Monica Rosén, Eva Myberg och Jan-Eric Gustafsson LÄSKOMPETENS I SKOLÅR 3 OCH 4 En jämförelse 

mellan 35 länder,  Progress in International Reading Literacy Study. (PIRLS) Forskning i Fokus nr 21 

Myndigheten för skolutveckling 2004  s 11  

24 Kursplan för svenska, Skolverket   
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Den språkliga förmågan 

Skolverket beskriver kultur och språk som något som är oupplösligt 

förenade med varandra, då språket finns i ett lands historia och kultu-

rella identitet, men även speglar den mångfald kulturer som berikar och 

formar samhället.25 

Svenskämnet syftar till att stärka elevernas identitet och för-

ståelse för människor med olika kulturell bakgrund. Skol-

verket 

 

 Idag består den svenska skolan av cirka 15 % elever med annat mo-

dersmål än svenska, och även om det är ojämnt fördelat över landet så 

betyder det att så gott som alla lärare kommer någon gång under sitt 

arbetsliv få arbeta med dessa elever. 26 Kanske till och med skicka hem 

läsläxor som barnen förväntas göra tillsammans med sina föräldrar.  

I Lpo 94 beskrivs lärarens uppgift att ge varje elev en tilltro till sin 

språkliga förmåga genom kommunikation, läsning, skrivning och samtal 

kring texter. Här kommer läsläxan in som metod för att tillgodose denna 

riktlinje då läsläxa handlar mycket om att prata om textens innehåll för 

att ge eleverna en förståelse.27   

Språkförståelse är en viktig del av läsinlärning, vilket beskrivs vidare i 

teorikapitlet. Många av eleverna på Tallbarrskolan är speciella, eftersom 

de inte svenska som modersmål vilket är förutsättningen för läsinlär-

ning.  

 

Svenska som andraspråk, med annat modersmål i läsläxan 

Läsläxan är en del i svenskämnet när det handlar om läsinlärning, men 

vad är då skillnaden mellan svensktimmar, svenska som andraspråk och 

modersmålstimmar? Den här delen är avsedd för att reda ut vilka 

utmaningar elever med svenska som andraspråk och deras klasslärare 

kan stå inför i sitt arbete med läsläxan. 

 

 

                                                
25 Lpo94 s.4 

26 Hyltenstam 2007 s. 45 

27 Lpo94  s. 5 
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Den svenska skolan är mångkulturell och bland elever med 

annat modersmål Än svenska är den språkliga variationen 

stor.28  

 

Elever med annat modersmål än svenska har fler saker att fokusera på i 

sitt skolarbete, som att utveckla sin svenska och få ämneskunskaper på 

ett nytt språk. Ett språk som de kanske inte riktigt behärskar, och då kan 

de helt enkelt inte hänga med i det tempo deras inhemska svenska 

klasskompisar har.29. Undervisningen kring modersmål och svenska som 

andraspråk har som mål att eleverna ska lära sig svenska, och språket 

ska fungera som ett verktyg i skolarbetet.30 Modersmålsundervisningen 

handlar även om att bevara barnets etniska identitet samt som stöd för 

samhörigheten i familjen och som stöd för kunskaps inhämtande.31  

 

Avsikten med svenska som andra språk är att få eleverna att behärska 

det svenska språket så bra att de ska kunna använda sig av svenskan 

som förstaspråk, och få de förutsättningar som behövs för att fungera i 

samhället på samma villkor som sina klasskamrater med svenska som 

modersmål. 32 Undervisningen i svenska som andraspråk vänder sig till 

en bredare grupp elever än just modersmålsundervisningen. Svenska 

som andraspråk som ämne riktar sig till elever med annat modersmål än 

svenska, elever som tidigare gått i skolor i utlandet och invandrarelever 

som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en eller båda 

vårdnadshavare. 

Enligt skolverkets riktlinjer ska svenska som andraspråk ersätta under-

visningen i svenska för dessa elever, samt betraktas som ett ämne med 

likvärdig status som ämnet svenska. Svenskämnet i sig vänder sig till 

elever som redan har den förkunskap som behövs, medan svenska som 

andraspråk fungerar som en introduktionshjälp för att skapa förståelse 

och hjälpa eleverna att komma in i svenskämnet. 33 

                                                
28 Hyltenstam  2007 s. 45  

29 Frykholm 2008. S 111 

30 Myrberg 2007 s. 73  

31Hyltenstam .s 57 

32 Kursplan Svenska som andraspråk, Skolverket, 2000 Tillgänglig på Internet: 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=23&skolform=11&id=3891&extraId=20

87   den 4 augusti 2009 

 

34 Med annat modersmål - elever i grundskolan och skolans verksamhet, Skolverket, Stockholm, 2008 s. 13 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=23&skolform=11&id=3891&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0910&infotyp=23&skolform=11&id=3891&extraId=2087
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Syfte  

Studien syftar till att genom fenomenografisk metod belysa lärares 

perspektiv, samt att skapa förståelse för hur lärare agerar i sitt arbete 

med läsläxan som arbetsmetod, i en mångkulturell skola inom grundsko-

lans tidigare år. 

 

Min förhoppning med studien är att förmedla de fyra pedagogernas 

tankar och erfarenheter på ett sätt så att nya tankegångar, intresse och 

förhoppningsvis ett engagemang skapas hos läsaren kring läsläxan som 

arbetsmetod.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                                                                                                                             
Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2116 den 8 augusti 2009 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2116
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Teorikapitel 
 

Fokus i uppsatsen ligger på läsläxan som fenomen, och i detta kapitel 

avser jag att presentera tidigare forskning samt en sammanfattning av 

hur läxa kan tolkas. Vid min genomgång av tidigare forskning har jag 

funnit att det råder delade meningar när det gäller läxors plats i under-

visningen. När jag började granska texter och publicerat material är det 

en forskare som ofta omnämns och refereras till när det handlar om 

begreppet läxa. Jan-Olof Hellsten är aktiv i både den allmänna debatten 

utöver sina egna publicerade artiklar. Harris Cooper, Ulf Leo och Ingrid 

Westlund även forskare inom ämnet som är återkommande i publice-

rade texter kring läxor. 

 

Hellstens text ”Läxor är inget att orda om” är återkommande som referens 

många sammanhang rörande läxor. Han har studerat lärarhandledning-

ar, forskning och pedagogiska texter i sin forskning kring läxan som 

begrepp. Hellsten beskriver läxor som ett dominerande inslag i skolans 

arbete och att läxorna har återfått sin status som arbetsmetod i grund-

skolan. 34  Vid hans granskning av lärarhandledningarna finner han lite 

information för hur lärarna ska arbeta med läxor samt att ämnet knappt 

berörs i dagens lärarutbildning.35  

 

Ingrid Westlund är enig med Hellsten när det handlar om att läxor inte 

problematiseras tillräckligt. Hon menar att det saknas forskning kring 

negativa konsekvenser med läxor samt att forskningen ser ut som den 

gör idag för att vuxna har en tendens att se läxor som något bra och 

självklart. När forskningen utgår från elevers åsikter påpekar hon att det 

finns många negativa delar med läxor till exempel stress, omotiverade 

elever, hemförhållanden och när elevernas fritid påverkas. Hon gjort en 

undersökning om lärares åsikter i arbetet med läxa, och har funnit att 

ansvarstagande, självförtroende, studieteknik och tidseffektivitet är 

några faktorer som lärare anser vara positivt med läxa enligt hennes 

                                                
34 Hellsten, Jan-Olov, Läxor är inget att orda om. Pedagogisk Forskning i Sverige 1997 årg. 2 nr 3 s 205–220 

35 Hellsten 1997 s 205–220 
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forskning.36  

Cooper nämns ofta inom svenska avhandlingar när det gäller läxor37 och 

anses som en av de främsta internationella forskarna inom ämnet. Han 

visar i sin forskning att arbetet med hemuppgifter till stor del är positivt, 

att resultat inte är genusrelaterat och att individuella läxor inte ger 

någon förbättrad effekt. Han menar även att föräldrars medverkan sker 

på både gott och ont, i förhållande till hur mycket tid som tillägnas 

barnens hemuppgifter samt att föräldrarnas utbildningsbakgrund.  

Därför menar Cooper att lärare bör tänka efter innan de ger hemuppgif-

ter som kräver föräldrarnas delaktighet. 38 

Hellsten delar Coopers åsikt och menar att en yrkesstolt lärare inte 

borde acceptera föräldrar som hjälper till med läxorna, eftersom det 

finns risker att det blir fel. Han menar att inlärningen sker bäst i skolan, 

eftersom kunskapen inte alltid finns i hemmet.39 

 

Leo ifrågasätter om tiden i klassrummet går åt till skolarbete i den grad 

som den är utsatt till.  Han beskriver skolan som en social arena, där tid 

till skolämnena istället läggs åt sidan för vardagsproblematik och 

livskunskap. 40 Han avslutar sin studie med att påpeka att all undervis-

ning bör ske i skolan, vilket skulle innebära att läxor inte skulle behövas, 

och begreppet skulle försvinna.  Men så länge som läxor existerar bör 

alla skolor göra en läxpolicy med tydliga riktlinjer kring arbetet med 

läxor, deras syfte samt de krav som ställs på elever, lärare och föräld-

rar.41 

 

 

                                                
36 Westlund, Ingrid, Läxberättelser: läxor som tid och uppgift, Linköpings universitet, Institutionen för 

beteendevetenskap, Linköping, 2004 

37 Det som Cooper avser med begreppet homework passar egentligen inte in i det syfte som det avses i den här 

studien. Direkt översatt betyder ordet homework hemarbete, vilket Cooper definierar som en uppgift som 

tilldelas av en lärare och som eleven ska göra utanför skoltid. Det som avses med homework i USA är av något 

annorlunda karaktär än den svenska läxan, då det USA även innefattar ideella hjälpaktiviteter, sport och andra 

frivilliga aktiviteter kopplat till skolan som eleverna utför på fritiden.  

38 Cooper, Harris M., The battle over homework: common ground for administrators, teachers, and parents, 3. ed., 

Corwin, Thousand Oaks, Calif., 2007. 14 

39Hellsten s 205–220 

40Leo, Ulf Läxor är och förblir skolarbete: En studie om inställningar till läxor i ett F-9spår i grundskolan. 

Magisteruppsats Malmö högskola, 2004  

41 Leo 2004 
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Innebörder av läxa som begrepp  

Hellsten har sammanfattat det som han funnit i de allmänna diskussion-

ernas många innebörder av begreppet läxa. 42  Här presenteras dessa 

tillsammans med några av mina kopplingar till skolans styrdokument.  

 

Förberedelser handlar om att eleven ska befästa kunskaper och förbe-

reda sig inför läxförhör och prov.  

Hellsten har funnit detta i lärarhandledningar i matematik och säger att 

det är det som ofta för tankarna till vad en läxa är.  

Läxa har även som syfte att ge eleverna en möjlighet att utveckla den 

studieteknik som behövs för nästa årskurs. Bra studieteknik handlar om 

att eleverna själva ska ta ansvar för sitt eget tänkande som förberedelse 

för sin tid i skolan, men det handlar även om livet efter skolan. För att ge 

eleverna en bra studieteknik ska man börja med läxorna i låg ålder. 43  

Styrdokumenten är en del av skollagen och innehåller de regler och mål 

som skolor, enligt läroplanerna, skall stäva mot. Målen med dessa 

riktlinjer är att eleverna på ett bra sätt ska kunna ta del av den sociala, 

kulturella och fysiska skolmiljön, där lärarens uppgift är att motivera 

eleverna till att ta sitt eget ansvar för sitt arbete i skolan, vilket studie-

teknik delvis handlar om.44 

 

Tidsstruktur där läxan är ett sätt att organisera tid. Det handlar om 

tiden i klassrummet som är avsatt för prov eller läxförhör. Lämplig 

mängd läxor utifrån ålder anges ofta i tid och inte i mer konkret form 

som exempelvis textmängd eller antal sidor. Framför allt handlar 

begreppet tidsstruktur i samband med läxa om elevernas fritid där 

värdet av rutiner utanför skolan tas upp. 45  

 

Kontroll och styrning där läxan blir ett hjälpmedel för läraren att följa 

elevens utveckling.  Läraren har kontrollen av läxförhöret men kan ge 

eleverna ansvaret för arbetet med läxorna. Arbete med detta handlar om 

att rätta varandras prov, byta läs erfarenheter eller ge sig själv en läxa 

                                                
42 Hellsten  s 205–220  

43 Hellsten s 205–220  

44 Lpo94 s.15 

45 Hellsten, s 205–220 
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om de känner att de behöver det. Detta ska i sin tur ge eleverna en ökad 

självkontroll, att eleverna ska inse att de läser läxorna för sin egen skull.46 

 

Kärlek och omsorg handlar om föräldrarnas omsorg om barnen och 

intresse för skolarbetet vilket ibland formuleras som krav från skolans 

sida.47  

Lpo94 tar upp betydelsen av att förklara för elever och vårdnadshavare 

om de krav och mål som de ställs inför, samt deras rättigheter och 

skyldigheter. Deras inflytande och ansvar kring undervisning och skola 

är viktigt för en god miljö för utveckling och lärande. Skolan ska fungera 

som ett stöd för föräldrarna när det handlar om deras ansvar för barnens 

fostran och utveckling, samarbete viktigt. Om man ser till de mål som 

ska uppnås i grundskolan så ska svenska språket läras in så att eleverna 

har förmågan att aktivt lyssna och läsa samt uttrycka idéer och kommu-

nicera tal och skrift.48  

 

Identitet och status där läxorna är en markering av elevidentiteten, och 

beskrivs som en viktig bekräftelse för barnen att de har börjat i skolan. 49  

 

Gemenskap och kontakt där läxorna representerar kontakten mellan 

hem och skola. Skollagen tar upp värdet av samarbetet mellan skola och 

hem för att i bästa mån tillsammans ska lära eleverna att behandla 

varandra och omvärlden med grundläggande värderingar och respekt. 

Den tar även upp en del som behandlar skolplikten samt att alla som har 

svårigheter i skolan har rätt till stöd.50 I riktlinjerna rörande samarbetet 

mellan hemmet och skolan handlar det mycket om att det ska finnas ett 

fortlöpande samarbete mellan skola och vårdnadshavare för att utveckla 

skolans innehåll och verksamhet på bästa möjliga sätt för elevernas 

trivsel och lärande. Skolan har även i uppgift att ge eleverna en ökad 

förståelse för andra människor.51   

 

                                                
46 Hellsten s 205–220 

47 Hellsten s 205–220 

48 Lpo94 kap2, 2.2 

49 Hellsten s 205–220 

50 Skollagen kap.4 1 § 

51 Lpo94 s. 3 
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Arbetsprestation tas sällan upp i diskussionen kring läxor enligt Hell-

sten, men är för många elever ett naturligt inslag i vardagslivet. Arbets-

prestation i det här fallet skildras i den stress som många elever känner, 

det krav som föräldrar upplever att det inte kan uppfylla, hur elevers 

fritid påverkas samt mängden läxor.  En elevs arbete i skolan betraktas 

enligt Hellsten inte på samma sätt som en vuxens arbete, för vem skulle 

be en anställd ta med arbetet hem på sin fritid. 52 

 

Läsinlärning, läskompetens och läsläxa 

Eftersom läsläxan används som ett verktyg i arbetet med läsinlärning 

kommer en kort beskrivning av vad läsning och läsläxa är, forskning och 

förutsättningar för läsning. 

 

Elevers läskompetens 

År 2004 gjordes en undersökning baserad på PIRLS53 som är en gransk-

ning av elevers läskompetens där fokus ligger på elever i årskurs 3-4 i 

det. 54 Runt 75 % av eleverna läser tyst för sig själva varje dag och så gott 

som alla gör det åtminstone en gång i veckan. Knappt 30 % av eleverna 

uppger att de någon gång per vecka eller oftare får läsa högt i klassen.   

Det visar sig att elever i Sverige inte får läsläxa lika ofta som elever 

internationellt sett, men att läxorna ägnas mer tid i Sverige i jämförelse 

än andra länder, vilket kan tyda på att de är mer omfattande De ägnar i 

genomsnitt över mellan 30 minuter till strax under en timme varje gång 

de gör sin läsläxa, och undersökningen uppger att över 70 % av de 

svenska eleverna får läsläxa en gång i veckan eller oftare. Det är ovanligt 

både i Sverige och internationellt att eleverna får mindre än en läxa i 

veckan eller inga läxor alls. 55  

 

I arbetet med läsläxa är det vanligast att läraren använder sig av lärome-

del och barnlitteratur men även tidningar, datorprogram och material 

                                                
52 Hellsten s 205–220 
53 Förkortning av Progress in International Reading Literacy Study (internetlänk under referenser) Jag 

har bara tagit med lärarnas enkäter eftersom det är lärarnas åsikt som är relevant. 
54 Rosén Monica,  Myberg Eva och Gustafsson Jan-Eric ”Läskompetens i skolår 3 och 4 En jämförelse mellan 35 

länder”  Progress in International Reading Literacy Study. (PIRLS) Forskning i Fokus nr 21 Myndigheten för 

skolutveckling 2004  s 171 

55 Monica Rosén m.fl.  2004  s 185 
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från internet används. Sverige har en individanpassad läsundervisning, 

ofta i nivåanpassad där de får läsa i sin egen takt, där materialet anpas-

sas till elevernas förutsättningar. 

Detta är avvikande från andra länder visar undersökningen, då man 

internationellt arbetar med samma material men i olika takt. 56 

 

Följande text säger mycket om vad de elever som har ett annat moders-

mål än svenska står inför, och varför läsinlärningen är så avgörande för 

elevernas framtid. 

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer 

krav på förmåga att kunna hantera, tillgodogöra sig och 

värdera texter. Utvecklingen av informations- och kommu-

nikationstekniken skapar möjligheter för utveckling av och 

samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla.57 

 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att skapa goda möjligheter för 

elevernas språkutveckling. Kursinformationssystemet för skola beskriver 

språket som en förutsättning för allt arbete i skolan och för elevernas 

framtida liv och verksamhet. Svenskämnets uppgift är att utveckla 

elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet. Läsläxan 

innehåller både arbete med språket och litteraturen som har en stor 

betydelse för den personliga identitetsutvecklingen enligt skolverket. 

 

Avkodning, språkförståelse och motivation   

De tre grundläggande faktorerna för läsning är avkodning, förståelse och 

motivation.58  Med avkodning menas att man känner igen ord utan att 

läsa varje bokstav för sig, läsaren kan identifiera ordets betydelse och 

uttal och kan inte låta bli att läsa ordet. Förståelse innebär att man kan få 

en helhet i vad texten vill förmedla, språkförståelsen handlar både om 

att lyssna och att läsa för att skapa sig en föreställning om innehållets 

betydelse. Skrivna ord har ingen betydelse för den som inte kan avkoda 

texten och endast har förståelse för enstaka ord. 

 

 

                                                
56 Monica Rosén m.fl.  2004  s. 11 

57 Kursplan i Svenska, Skolverket 

58 Taube, Karin, Barns tidiga läsning, Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 2007 
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Språkförståelse har en stor betydelse för en läsare för att se samman-

hanget i texten. Språket är ett redskap som är avgörande för läsinlärning 

och kommunikation, finns det brister i språket hos eleven så påverkar 

det undervisningen. Ett bra ordförråd är en förutsättning för läsning 

samtidigt som att läsning skapar ett större ordförråd.  Men inom läsför-

ståelse handlar det inte enbart om språk, utan även förståelse för sam-

manhanget är viktigt. 59 Utan avkodning blir bokstäverna bara intetsä-

gande krumelurer och texten blir betydelselös om man inte har språkför-

ståelse.  

 

Motivation är den del som ger lusten att läsa. En läsare som har förståel-

sen och avkodningen men inte har motivationen har inte förmågan att ta 

till sig en text på ett bra sätt om, den inte finner textens innehåll intres-

sant. 60 Motivation handlar i kursplanerna om att eleverna utvecklar sin 

fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur, vilket i sin tur leder till 

att de läser på egen hand och av eget intresse. 61 

 

Som pedagog är det viktigt att varje individs speciella förut-

sättningar, behov och intresse tas som utgångspunkt för ett 

gemensamt kreativt lärande. Clas-Uno Frykholm62 

 

Utbudet av material är viktigt för motivationen att läsa, och har inte 

eleven förförståelse för ordens betydelse, fungerar inte läsningen. Några 

påverkande källor till läsproblem är enligt svensk forskning skolsyste-

met, språkliga faktorer, familjenivå och individnivå.63 Detta kommer att 

kort sammanfattas i nästa del som handlar om det sociala arvets bety-

delse. 

 

Det sociala arvets betydelse för läsinlärningen  

Det sociala arvets betydelse för läsutvecklingen handlar bland annat om 

hur olika förutsättningar utifrån familj och uppväxtmiljö skapar olika 

möjligheter. Det kan handla om kulturella förutsättningar, eller helt 

                                                
59 Elbro  s.130 

60Elbro, Carsten, Läsning och läsundervisning, 1:a uppl., Liber, Stockholm, 2004 s. 26 

61 Skolverket 

62 Frykholm 2007 

63 Frykholm 2007 s.78 
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enkelt hur mycket man läser i hemmet. Att läsa tillsammans med sina 

barn är ett sätt att skapa en motivation och göra läsningen till något 

naturligt i deras vardag. 64  

 

Leo har i sin undersökning gjort en studie kring lärares inställningar 

kring läxor. Resultatet visar att det endast är läsläxan som föräldrar 

tydligt inbjuds att delta och det verkar vara just läsläxan som är den läxa 

som ses som positiv av lärarna. De konsekvenser som uppstår verkar 

vara att läsläxan kan upplevas som en belastning av vissa föräldrar samt 

att det inte ges konsekvent under längre tid, och Leo menar att läraren 

borde uppmuntra till läsning även under lov perioder. 65 

 

 Det som verkar vara den gemensamma nämnaren i Leos undersökning 

är föräldrarnas del när det gäller läxläsning. Dels handlar det om att 

eleverna själva ska kunna klara av en läxa utan direkt hjälp av förälder, 

men när det handlar om läsläxan i de lägre åldrarna bör föräldrarna vara 

aktiva.66 I granskningen av PIRLS som tidigare nämnts, anger cirka två 

tredjedelar av föräldrarna i Sverige att de blir informerade av skolan och 

därmed involverade i barnens språkutveckling, och hälften av dessa 

föräldrar tycker att de ofta blir det. De föräldrar som uppger att de 

aldrig fått någon information om barnens läsutveckling och de har heller 

inte blivit ombedda att kontrollera att läsläxan blir gjord. 67 

 

Berit Lindgren skriver i sin doktorsavhandling hur varierande sociokul-

turella förutsättning innebär olika erfarenheter när det gäller den inlär-

ning som sker i skolan. När olika kulturer möts i klassrummet kan det 

innebära problem vid inlärning, vare sig man kommer till Sverige som 

barn eller vuxen.  

Många föräldrar och elever med utländsk bakgrund kan ha erfarenheter 

av utantilläxor som den vanligaste inlärningsformen i hemlandet. Detta 

kan man se att lärarna på denna skola stöter på när det gäller läsläxan, 

då vissa barn ta till sig en text och memorerar den, men tar inte till sig 

den på djupet som andra elever gör. I den svenska skolan läggs vikten 

                                                
64 Frykholm 2007 s. 78 

65 Leo, 2004  

66 Leo, 2004 
67 Monica Rosén m.fl.  2004  s. 160 
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på att läsa, förstå och reflektera kring en text för att uppnå den kunskap 

som behövs för att klara av och ta till sig undervisningen på att bra sätt. 

För att elever och föräldrar ska förstå vikten av varför man använder 

dessa metoder måste de få en förståelse för de normer och värderingar 

som den svenska skolan innebär. 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
68Lundgren, Berit, Skolan i livet - livet i skolan: några illitterata invandrarkvinnor lär sig tala, läsa och skriva på 

svenska som andraspråk, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå universitet, Diss. 

Umeå: Umeå universitet, 2005,Umeå, 2005 
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Metod  
 

I det här kapitlet redovisas valet av forskningsansats, datainsamling och 

bearbetning av teoretiskt och empiriskt material. 

 

Fenomenografi  

Den här studien är fenomenografisk, vilket handlar om att studera och 

beskriva pedagogernas erfarenheter av läsläxan, utifrån deras uppfatt-

ningar. Här måste jag som forskare ta ett steg tillbaka och sätta mina 

egna erfarenheter åt sidan.  Valet av den fenomenografiska metoden är 

för att visa hur lärarna ser på läsläxa, dess funktion och den problematik 

man kan stöta på i förhållandet till elevers olika förutsättningar. Meto-

den är fördelaktig för att få fram vad som är relevant i studien, att ge ett 

perspektiv på hur läsläxan som upplevs i verkligheten och i samband 

med detta kommer bland annat lärarnas uppfattningar kring litteratur-

val, föräldrastöd och språklig medvetenhet att tas upp.  

 

Fenomenografi är en empirisk metod inom kvalitativa studier som 

utvecklades under 1970-talet i motsatt riktning från den positivistiska 

inlärningsforskningen. Det centrala inom fenomenografi är att få kun-

skap om vad och hur man lär sig, inte hur mycket man lär sig.69 Studien 

utgår ifrån ett andra ordningens perspektiv, vilket inom fenomenografi 

handlar om hur och vad någon uppfattar något, inte hur något är.   

 

Studien kan beskrivas som en allmänpedagogisk fenomenografisk, 

eftersom den syftar till att förstå en del av vårt samhälle, i det här fallet 

den skolverksamhet informanterna är verksamma inom. 70  Det som är 

intressant i den här undersökningen är inte bara att få reda på innehållet 

i undervisningen, utan även de förutsättningar som finns för elevernas 

läsinlärning.71  

                                                
69 Stukát, Staffan, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, Studentlitteratur, Lund, 2005 s. 33 

70Larsson, Staffan, Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi, Studentlitteratur, Lund, 1986 s. 20 

71Larsson  s. 16 
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Sökmetoder 

Bakgrund och teoridelarnas material har utformats genom litteratursök-

ning på bibliotek och genom elektroniska källor. Genom att använda sig 

av internet öppnas möjligheter att finna avhandlingar och artiklar. Jag 

har använt mig av sökmotorn Google och nationalencyklopedin för att 

finna relevant information kring de begrepp som används i studien, 

samt bibliotekskataloger och referensdatabaser till exempel Libris och 

ERIC. Material rörande skolans riktlinjer och mål har jag funnit genom 

skolverkets hemsida. 

Datainsamling  

Lärarnas uppfattningar kring läsläxa är centrala i studien.  

För att få ett bra underlag till analysen valde jag att göra en semistruktu-

rerad intervju, med utgångspunkt att intervjuerna skulle utföras som 

samtal mer än som utfrågningar. 

 

Enligt Stukat är forskningsintervjun en av de viktigaste och vanligaste 

metoderna inom utbildningsvetenskap.72 Den kvalitativa intervjun är 

lämplig som metod när det handlar om att beskriva något, och genom 

att använda en frågeguide fanns en grund till att utveckla och hålla en 

röd tråd i varje samtal.73 För att få den röda tråden användes en fråge-

guide med ett antal huvudfrågor som hjälp till att inleda samtalen. Med 

hjälp av ledord kunde jag som forskare till viss del styra innehållet i 

samtalet och lägga fokus på det som undersökningen handlar om. Enligt 

den traditionella intervjutekniken handlar det om att undvika att ställa 

ledande frågor. Detta gäller dock inte inom fenomenografi då det mer 

handlar om att föra ett samtal baserat på specifika grundfrågor, men 

även här är det bra om forskaren försöker att inte påverka respondenten 

åt ett visst håll.74  

 

Frågeguide 

Arbetet kring frågeguiden inleddes med en pilotintervju för att se vilka 

frågeställningar som var aktuella att använda sig av, samt att avgränsa 

                                                
72 Stukát  s. 37 

73 Larsson  s. 26 

74 Larsson s. 26 
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området. Pilotintervjun var till stor hjälp för vidare arbete med studien 

där svenskläxan kom i fokus. För att ytterligare avgränsa beslutade jag 

att bara fokusera på läsläxans del i svenskämnet.   

 

Frågeguiden fungerade som ingångsfrågor vid varje samtal, ibland med 

viss omformulering. Ibland måste frågor omformuleras vid en intervju 

eftersom informanten kan tolka frågan annorlunda än vad forskaren 

avsett, vilket kan leda till att svaret inte stämmer överens med det 

efterfrågas eller förväntas av samtalet. Det handlar om att skapa sanno-

likhet kring det som rör fenomenet.75 

De första frågorna i frågeguiden handlar om läxan som begrepp samt 

läxans frånvarande i styrdokumenten, för att introducera ämnet för 

respondenterna och starta samtalet. Därefter ställdes ett antal frågor 

som med avsikt att få lärarna att utveckla sina tankar om läsläxor. Mitt 

mål med semistrukturerad intervju var att var att låta lärarna beskriva 

och utveckla sina resonemang och att leda dem framåt utan att påverka 

deras svar allt för mycket.  

 

Intervju 

Det finns många fördelar med att arbeta med intervju, till exempel när 

det gäller utrustning, mångsidighet, hög svarsfrekvens och den direkt-

kontakt man får med källan.76 Just den direkta kontakten upplevdes 

verkligen som en fördel, både för mig och för informanterna i fråga. De 

uppfattade intervjuerna som en rolig och givande erfarenhet när de 

själva fick tillfälle att utveckla sina tankegångar. De fick även möjlighet 

att direkt ge en förklaring och utveckla vad de menade, så det blev inte 

några missförstånd vilket ger bra tillförlitlighet i analysmaterialet.   

 

Intervjuerna genomfördes enskilt med varje pedagog och spelades in 

med hjälp av digitalkamera med filmfunktion. Lärarna filmades dock 

inte, det var ljudupptagningen som var det viktiga och eftersom jag inte 

hade tillgång till diktafon var detta ett bra alternativ. Jag förklarade 

detta för informanterna och lade kameran på bordet med objektivet 

nedåt.  

                                                
75 Larsson  s 26 

76 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 2:a 

uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009 s. 161 
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Det kan vara en risk att använda sig av ljudupptagning eftersom infor-

manten kan känna sig obekväm med situationen, men så var det inte i 

dessa fall. Eftersom jag varit i kontakt med skola och informanter innan 

undersökningen utfördes upplevde jag det ibland svårt att gå in helt 

neutral i samtalet. Som forskare måste jag lägga egna erfarenheter åt 

sidan för att inte påverka informanten.77 Å andra sidan är intervjuperso-

ner olika påverkbara, en del behöver mer hjälp att komma igång med 

sina tankar. Andra har lättare för att dela med sig av information, vilket 

kan göra det svårt att hålla den röda tråden som intervjuare. Jag upplev-

de att samtliga informanter som intervjuades var tillmötesgående, och 

gärna berättade utifrån sina erfarenheter med exempel från sitt arbete på 

skolan och inte bara allmänt.  

 

Transkribering och bearbetning 

Efter intervjuerna var avklarade började bearbetningen av det inspelade 

materialet. Det som kan ses som negativt i arbetet med intervjuer är att 

allt material ska transkriberas och analyseras, och det kan vara mycket 

tidskrävande. Transkriberingen utfördes ordagrant och under arbetet 

spelades materialet upp i realplayer.78 Det gav mig möjlighet att snabbt 

hoppa fram och tillbaka i inspelningen. Jag antecknade tiden med jämna 

mellanrum i transkriberingarna, eftersom jag var medveten om att det 

underlättar bearbetningen av materialet. 

 

Efter det gick jag igenom transkriberingsmaterialet, vilket krävde flera 

genomläsningar, för att få sammanfattning av alla lärares utsagor. I 

denna fas sökte jag gemensamma nämnare och avvikelser, som färg-

markerades för att få struktur. Därefter bearbetades materialet ytterli-

gare och efter ytterligare genomläsningar och korrigeringar delades det 

in i teman av fenomen: läsinlärning, språkförståelse och samarbete, och 

läsläxan i lärarnas vardag. Dessa färgmarkerades och blev grunden för 

analysen.  

 

Under arbetets gång inträffade åtskilliga avbrott, ibland blir det inte som 

man har tänkt sig och det verkliga livet kommer emellan. Vid dessa 

                                                
77 Denscombe  s 141 

78 Mediaspelare för att spela upp ljudfiler i dator 
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tillfällen fanns alltid transkriberingen, inspelningen, färgmarkeringarna 

samt sammanfattningarna till hjälp för att återuppta arbetet med studien 

och bearbeta materialet. För att stärka analysens trovärdighet och för att 

ge liv i texten har flera citat valts ut, vilket kan vara en risk eftersom lika 

väl kan stjälpa som hjälpa en intressant text.  

 

Etiska överväganden 

Vid intervjuerna informerades respondenterna om deras rättigheter i 

samband med deras medverkan i undersökningen, med utgångspunkt i 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer.79  

 

Samtliga intervjuer inleddes med att informera deltagarna om forsk-

ningens syfte och jag förklarade deras del i studien, samt gav dem 

information om vilka villkor som gällde för dem. Det var viktigt att de 

ställde upp av fri vilja och att de förstod att de när som helst kunde 

avbryta sin medverkan i undersökningen utan att det skulle ge några 

negativa påföljder för dem.  

 

Uppgifterna rörande bakgrund och erfarenheter har samtliga informan-

ter gett sitt samtycke till att de publiceras i samband med deras presen-

tation, men de har själva valt namn och kön på sina alias. Detta för att 

genus inte är av vikt för undersökningen, men däremot erfarenheter för 

att få en uppfattning av varje lärares bakgrund.  

 

Urval  

Det var under min verksamhetsförlagda utbildning på Tallbarrskolan, 

som intresset för undersökningen skapades, både hos mig och hos de 

lärare jag kom i kontakt med. Detta intresse ligger som grund för det 

subjektiva urvalet av informanter.80 Samtliga verksamma lärare på 

skolan hade inte möjlighet att delta, vilket resulterade i att endast dessa 

fyra lärare kunde delta i studien som informanter. Skolans rektor har 

även bidragit till studien i form av information kring elevantal, område 

och frågor kring skolans språkliga och mångkulturella fördelning. 

                                                
79 Vetenskapsrådet 2006 

80Denscombe  s.  23  
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Kontakten med deltagarna i studien genomfördes via mail eller person-

ligt direkt när jag befann mig på skolan eller genom telefonsamtal. Det 

var inga problem att komma överens med lärarna om plats och tid för 

intervjuerna. Intervjuerna genomfördes i lärarrummet under två dagar, 

både efter skoltid och vid lediga stunder under skoltid. Detta gjorde det 

möjligt att boka in flera samtal på en dag.  Jag inledde intervjuerna med 

att informera om syfte, tillvägagångssätt, samtyckeskravet samt att 

samtalet spelades in. För att få dem avslappnade och känna sig trygga 

gav jag dem möjligheten att välja kön och namn på den person som 

skulle beskrivas i resultatet, vilket upplevdes som positivt. Karaktärerna 

och skolan är alltså fingerade när det gäller namn och kön, men arbetser-

farenheterna stämmer med verkligheten. Informanternas ålder är mindre 

viktig eftersom det inte finns något som är åldersrelaterat i studien. 

 

Presentation av Intervjupersonerna/respondenterna 

Här följer en presentation av de informanter som deltagit i undersök-

ningen. 
 

Kajsa arbetar i årskurs 4 och har 19 års erfarenhet inom läraryrket. Hon 

är utbildad 1-7 lärare med inriktning matematik/No. Hon har tidigare 10 

års erfarenhet som ämneslärare på högstadiet, och har de senaste åren 

arbetat som klasslärare inom grundskolans tidigare år. 

Berit är sedan cirka en månad klasslärare i årskurs 3.  Hon är relativt 

nyutbildad 1-7 lärare med specialiseringar inom Läs- och skrivinlärning, 

barn möter matematik och barn möter naturkunskap. Hennes tidigare 

erfarenheter är 6 månader inom förskola, och 6 månader med en deltids 

tjänst som klasslärare, samt arbete inom skolans fritidsverksamhet. 

 

Marianne arbetar i årskurs 5 och har 15 års erfarenhet inom läraryrket. 

Hon är utbildad 1-7 lärare med inriktning svenska/So. Sedan hennes 

examen 1994 har Marianne arbetat 2 år i en årskurs 4-6, därefter har hon 

vikarierat en del inom grundskolan. Den nuvarande skolan har hon varit 

verksam inom i cirka 10 år, med två och ett halvt år i resursklass. Hon 

har arbetat i vanlig klass sedan 2000. Hennes nuvarande tjänst är i en 

klass som hon har följt sedan första klass, vilket är den enda erfarenhet 
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hon har av att vara klasslärare i årskurs ett. 

 

Simon är klasslärare i årskurs ett och har vid vårterminens början tagit 

över klassen. Han är utbildad fritidspedagog och har lärarutbildning 

med inriktning matematik och svenska. Han har arbetat inom skolan 

sedan 1999 och som grundskolelärare de fem senaste åren. 

Skolans rektor har tidigare 19 års erfarenhet som lärare, och har arbetat 

som rektor de senaste 5 åren. 

 

Presentation av Tallbarrskolan 

Skolans rektor beskriver området kring skolan kort och gott som ett 

väldigt utsatt område ur socioekonomiskt perspektiv. 

 

”Den övervägande befolkningen bor i hyreslägenheter och 

endast ett mindre antal i villor. Området är oerhört segrege-

rat med mycket social problematik. Det är det området 

inom kommunen där socialtjänsten per capita satsar mest 

resurser. Många i området har invandrarbakgrund varför 

förståelse av svenska är mindre bra”. Rektorn 

 

Skolan ligger i Mellansverige och har ca 60 % elever med invandrarbak-

grund. Det finns omkring 20 olika modersmål och många elever har 

svenska som andra språk, men inte alla. Dessa elever benämns i denna 

studie som ”SSA -elever” eller ”svenskatvå-elever”, eftersom det är en 

allmänt förekommande benämning på dessa elever på skolan. 

Den rådande situationen på skolan har stabiliserats den senaste tiden 

från en turbulent och hetsig period.  
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ANALYS 

 

Under analysen har jag läst igenom transkriberingsmaterialet från 

intervjuerna flera gånger, för att urskilja variationer i intervjuerna och 

relatera det till läsläxan. Vid varje genomläsning skapades nya innebör-

der av innehållet i intervjuerna. Analysen beskriver på vilket sätt lärarna 

uppfattar fenomenet läsläxa utifrån sina erfarenheter, för att ge en 

förståelse för deras arbete med läsläxa. I den första bearbetningen 

fokuserade jag på varje lärares aspekter och för att sedan sätta dessa i 

relation till varandras uttalanden, för att hitta eventuella variationer.  

 

Under bearbetningen av intervjumaterialet har uppfattningarna katego-

riserats i fyra teman som tar upp lärarnas syn på läxor, läsläxans roll i 

läsinlärningen, lärarnas tankar kring litteraturval och förutsättningar i 

arbete med läsläxa. 

 

Lärarnas syn på läxor 

När lärarna ska beskriva begreppet läxa tar de upp saker som ses som 

positiva i läsinlärning, till exempel att befästa kunskaper, färdighetsträ-

ning och repetition.  

Det är för att träna, träna in momentet. Vad det är man gör 

när man läser. För det kan man inte lära sig i skolan. Har 

man lärt sig en ny bokstav så sitter inte den klockrent, för-

rän man har tränat ett visst antal gånger, och det är ju 

många gånger. Det hinner man inte göra på skolan och då 

måsta man ju ha det hemma med förälders hjälp. Kajsa 

 

Lärarna menar att läxor i vissa fall kan upplevas som en börda för 

eleverna, både på gott och ont. Kajsa betonar att för henne är läxor 

aldrig är samma sak som hemarbete, eftersom hemarbete handlar om att 

eleven behöver ta igen arbete som de har missat, om den till exempel har 

varit sjuk och fått frånvaro. Berit tycker att läxan är till för att ge elever-

na träning och stöd och att den aldrig får bli något som barnen upplever 

som negativt så att den i stället stjälper dem.  
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När jag frågar om hur lärarna ser på att läxan inte tas upp i dagens 

styrdokument visar det sig att ingen av lärarna tidigare har reflekterat 

över detta, vilket kan vara ett resultat av att läxan är en självklar del i 

deras vardag och att de tar förgivet att det ska vara så. Men de är för 

den skull inte helt eniga om det är bra eller dåligt. Kajsas svar på frågan 

kommer spontant: 

Gör det inte!? Det borde det! Kajsa 

 

Hennes reaktion är ett tydligt exempel på hur lite det egentligen reflek-

teras över läxans frånvaro i styrdokumenten och att det trots det kan 

vara självklart för en lärare att ge läxor. Medan Berit anser att läxor 

borde finnas finns med i styrdokumenten, betonar Simon och Marianne 

vikten av att varje lärare ska kunna välja själv om de vill använda sig av 

läxa utan krav och riktlinjer även om läxan i sig är ett bra verktyg i 

undervisningen.  

 

Samarbete för elevernas bästa 

Föräldrarnas del i arbetet med läsläxa är något som lärarna verkar anse 

vara betydande, men hur anser de att samarbetet fungerar som enligt 

Lpo94 ska finnas mellan hem och skola när det gäller läsläxa? 

 

Lärarna upplever inte att alla föräldrar är tillmötesgående och positiva 

när det gäller läsläxan. Då verkar det handla om konflikter kring 

läsläxan, tidsbrist och att det inte finns den kunskap som behövs för att 

föräldrarna ska kunna ge sitt stöd. Marianne beskriver det som att i vissa 

fall finns viljan hemifrån men inte kunskapen och i andra fall är det tvärt 

om, kunskapen finns men inte viljan. Samtliga lärare anser att föräldra-

mötet är ett utmärkt tillfälle till att informera eleverna vårdnadshavare 

om vad som förväntas av dem i arbetet med läsläxa. De upplever att 

även föräldrarna är positiva till detta, och Simon beskriver det så här: 

 

Föräldramötet gick jättebra, men jag hade en punkt om läxa 

och då gjorde jag så att jag gick igenom hur jag skulle jobba 

mad läxan med barnen. Jag fick jättemycket respons av att 

det tyckte det var jättebra, för många man kan inte ta för 
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givet att föräldrarna vet hur de ska jobba med läxan 

hemma. Jag menar de kan ju, det kan ju bli fel men det kan 

bli så rätt om de gör det på rätt sätt, och det tror jag de 

tyckte var bra. Jag fick mycket positiv feedback för det för 

nu vet dom och då behöver dom inte fundera. Simon 

 

Lärarna är eniga om att elevernas språkförståelse inte är det enda 

problemet, utan att det i vissa fall är att föräldrarna inte kan språket som 

gör att det inte fungerar.  Kajsa menar att det är språket, kulturellt plus 

hur föräldrarna mår, eftersom det finns föräldrar som är högutbildade 

men som mår dåligt i sin livssituation. 

 

Här är det många olika meningar och åsikter. Vissa undrar 

vad syftet med läxor egentligen är medan andra tycker att 

barnen får för lite läxor. Språket är ett hinder som gör att 

föräldrarna inte vet vad som ska göras. Det är synd om de 

föräldrar som har viljan men är utan de språkliga förutsätt-

ningarna som behövs. Kajsa 

 

Stödet hemifrån är något som samtliga lärare anser som en viktig faktor 

i samband med arbetet med läsläxa, men om det inte finns den språkför-

ståelse som behövs hemifrån så skapar det i stället brister i elevernas 

läsinlärningsprocess. 

 

Det blir en kunskapsklyfta mellan eleverna. De som gör läx-

orna går framåt medan de som inte gör det kommer efter. 

Det är många som inte får det stöd de behöver hemma, de 

har olika förutsättningar. Det blir orättvist ibland eftersom 

en del elever känner sig chanslösa då de hela tiden känner 

att de inte fixar det. Kajsa 

 

När det brister i språkförståelsen hemifrån hamnar lärarna inför situat-

ioner som de upplever som svårigheter i arbetet med läsläxa.  Simon 

tycker att i de här fallen är det lärarens ansvar att ta tag i kontakten med 

föräldrarna tidigt med de hjälpmedel som går att få, att vara tydlig och 

använda tolk om det behövs för att det inte ska ske några missförstånd.  

 



Hur fungerar läsläxor på en mångkulturell 

grundskola?  

– en fenomenografisk studie baserad på 

intervjuer med fyra pedagoger inom grund-

skolans tidigare år 

Sara Walterstad 

2010-10-12 

 

35 

 

… kulturellt så kan det handla väldigt mycket om att man 

har olika erfarenheter bakåt. Ja, men att i Irak gör man fak-

tiskt så här, men i Sverige gör man så och den förståelsen är 

inte säkert att den finns hos alla föräldrar om man kollar 

kulturellt. Så här fungerar svenska skolor, vi kommer 8:20 

till skolan, och då kan man inte komma 9 och det är ok, 

utan tiden är väldigt viktig för oss svenskar. Simon 

 

För lärarna det är viktigt att redan från vara tydlig med läsläxans funkt-

ion och förklara för föräldrarna hur det ska se ut. Det underlättar för alla 

och lärarna stöter inte på problem på samma sätt. Simon upplever att 

många föräldrar till elever på skolan med annat modersmål än svenska, 

som inte verkar våga komma fram. Problemen för dessa föräldrar är ofta 

problem med språket, ljudning och hur de ska göra. Även om ingen i 

hans nuvarande klass går på svenska som andraspråk, så finns det några 

barn går på modersmålstimmar. Efter att en förälder förklarat att de har 

problem hemma med läsläxan har han undersökt tillgången på inlästa 

hjälpmedel, bland annat Daisyspelare.81 

Hjälpmedel kan låta bra i teorin men kan innebära mycket oplanerat 

arbete för läraren.  

 

Tallbarrskolan har tagit hjälp av rödakorset vid några tillfällen och det 

upplevdes delvis negativt eftersom deras arbetsbelastning ökade i 

samband med detta. Läxläsningen hölls i skolans lokaler under skoltid, 

när lärarna till exempel hade egen planeringstid, vilket ledde till att 

elever kom med frågor om material och om hur läxan skulle göras, då de 

inte kände förtroende för de volontärer som kom från Rödakorset.  

 

Läsläxans roll i läsinlärningen 

I den här delen presenteras lärarnas syn på läsläxan som arbetsmetod 

vid läsinlärning, deras motiveringar till hur och varför de använder sig 

av den, samt fördelar och nackdelar med läsläxan som arbetsmetod. 

 

 

                                                
81 De skolor jag har varit i kontakt med har använt Daisy spelare tillsammans med en vanlig läsebok som 

hjälpmedel vid läsinlärning.  
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Läsinlärning 

En gemensam uppfattning som lärarna har är att läsläxan är en bra 

arbetsmetod när det handlar om arbetet med elevers läsinlärning. De 

berättar hur de tänker om betydelsen av befästa kunskap, att ge eleverna 

möjlighet till att repetera, förklara och prata om texter och svåra ord 

som de har läst.  

Man kan ju inte sitta av ettan och bara läsa en gång i veck-

an, utan det är ju då som man ska träna, dagligen. En kort 

stund varje dag. Man behöver inte läsa läsläxan varje dag, 

utan man kan ju läsa vilka ord som helst, från början. Just 

att man får träningen att läsa bara.  Kajsa 

 

Samtliga lärare använder sig av läsläxan minst en gång i veckan, tre av 

dem i form av skönlitterära texter. Två av lärarna har inte valt sitt 

arbetssätt själva, utan har fortsatt med samma rutiner som de före detta 

klasslärarna haft, för att de anser att det är mest rättvist för eleverna och 

för att det fungerar bra. Simon är den enda som använder sig av ett 

läromedel i läsinlärning, men han har tidigare arbetat med skönlitteratur 

och tycker det är positivt.   

 

Marianne upplever att läsläxan utifrån skönlitterära böcker är positivt i 

den bemärkelsen att det finns en otrolig mängd att ösa ur dess innehåll. 

Hon menar att man aldrig kan få ut samma bredd ur en vanlig läsebok, 

som i många fall är stereotypt tillrättalagd. När hon beskriver fördelarna 

med att arbeta med läsläxa i elevernas läsinlärning handlar det till en 

början om att de ska få flyt i läsningen. Hon menar även att genom 

läsläxa så blir eleverna omedvetet bok läsare. 

 

Det ligger som ett tvång, och dom skulle kanske aldrig ha 

valt det själv, att göra annars. Men när dom väl gör det så, 

skapar man väl ändå ett intresse hos dom, som inte helt går 

igenom skolan och aldrig stött på några skönlitterära böck-

er. Marianne 

 

Lärarna ser läsläxan om ett hjälpredskap både för sig själva och för 

eleverna. Eleverna får en chans att repetera och befästa innehållet i 
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texten, både tillsammans med sin lärare och sina klasskamrater, men 

även på egen hand i sin egen takt. Lärarna får en möjlighet att se en 

ökad läsutveckling hos eleverna, om de läser utanför skoltid eller inte, 

samt om de finns något stöd hemifrån.   

 

… man märker ju när dom väl gör en läxa, alltså när de gör 

sina läxor så märks det ju, för då kan de ju hänga med på 

ett helt annat sätt, och just att de ökar ordförråd och att de 

får lite mera insikt i vad de håller på med. En annan förstå-

else helt enkelt. Kajsa 

 

Eftersom Kajsa har haft sin klass så pass länge nu så märker hon direkt 

vilka som inte hänger med när det är dags för läsläxa. Hon berättar om 

hur viktigt det är att förklara för eleverna att det inte är för hennes skulle 

som de gör sin läsläxa, utan för deras egen. Hon ger en bild av en 

skillnad på svenska barn och invandrarbarn när det handlar om tradit-

ionen kring läxa, där de svenska barnen verka ta läsläxan mer som något 

naturligt eftersom deras föräldrar har gått i skolan och fått läxor.   

 

Det finns barn från andra kulturer vars föräldrar bara har erfarenhet av 

muntliga lektioner. Barn vars föräldrar är analfabeter eller som aldrig 

gått i skolan, och för dem har skolan kanske aldrig varit viktig. Har man 

ett annat modersmål än svenska, så är det heller inte säkert att man har 

samma alfabet som Sverige. Men det kan även vara tvärt om. Enligt 

Kajsa finns det även invandrarbarn som kommer från högt utbildade 

familjer där läxkraven är högre än de svenska barnen. 

 

Nivågrupperad läsläxa 

Tre av lärarna använder sig av nivågrupperad läsläxa, Med nivågruppe-

rad menas att eleverna tilldelas läsläxa i grupper i olika svårighetsgra-

der. Det kan handla faktorer som luft mellan raderna, storlek på bokstä-

ver och meningsuppbyggnad som skiljer de olika nivåerna åt.  

 

… det är väldigt bra att ha den här stunden att prata med 

en mindre grupp, få höra vilka erfarenheter och vilken för-

förståelse har. Använder dom sig av förförståelsen? Använ-

der dom sig av ordbilder när dom läser eller har som bara 
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kommit igång med ljudning och lite så där… så att vi går 

igenom svåra ord, vi läser tillsammans och sen så får dom 

hem den, och sen läser dom och jag har förhoppning om att 

dom läser lite varje dag tillsammans med föräldrarna. För 

att dom också ska … dels att dom ska få en tid tillsammans 

med barnet, sen att de också ska få se läsutvecklingen, för 

hela tiden utvecklas ju den.  Simon  

 

Arbetet med läsförståelse är viktigt anser lärarna, speciellt i de fall där 

det handlar om elever som har annat modersmål än svenska. I det här 

fallet ser lärarna läsläxa som något positivt i barns utveckling till starka 

läsare inte minst som grund för övriga skolämnen. Marianne beskriver 

läsinlärning går att vävas in i så många ämnen utöver svenskan. 

 

Berit använder sig av en individbaserad läsläxa, eftersom hennes elever 

har så olika behov då nio av fjorton barn i hennes klass har annat mo-

dersmål än svenska. Genom den individbaserade läsläxan kan hon 

lättare styra mängden text utifrån varje elevs förutsättning och utveckl-

ing. Hon kompletterar läsläxan som är en kopierad text ur en bok 

tillsammans med glosor.  

 

Eftersom Berit varit i klassen en så kort tid vet hon inte om hon kan 

svara på om elevernas studieresultat påverkas av läsläxan, men hon tror 

verkligen att de glosor som eleverna får i samband med läsläxan hjälper 

dem, eftersom de verkligen får tid till att repetera och lära sig att stava 

dem.  

 

Även Simon berättar att han har tidigare erfarenhet av att använda sig 

av individbaserad läxa där varje elev fick välja sin egen skönlitterära 

bok. Även om han upplevde att detta ökade hans arbetsbelastning som 

lärare, så tror han att det var mer givande för eleverna, då de fick välja 

något som passade just dem och eftersom det kan vara svårt som lärare 

att få till ett bra material som fungerar för alla elever i en grupp 

 

Lärarnas tankar kring litteratur och läsläxa 

Här beskrivs hur lärarna upplever sitt arbete med val av litteratur, vilka 

svårigheter och möjligheter de ställs inför. 
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Arbetet med skönlitteratur verkar vara ett fördelaktigt sätt utifrån 

lärarnas beskrivningar, eftersom det ger dem utrymme att själva styra 

över lämpligt innehåll som tilltalar och gynnar eleverna. Det som de 

beskriver som svårigheter i arbetet med skönlitteratur är förberedelse 

fasen i läxarbetet, då två av lärarna har gått för fort fram och deras 

förutfattade meningar om vissa texter har skapat problem när det gäller 

elevernas språkförståelse. 

 

 När vi skulle läsa Snövit blev t ex. frågan Vad är dvärgar? Kajsa 

 

 För att göra läsläxan intressant krävs det ett bra material, det är lärarna 

eniga om. De upplever att eleverna gillar böcker som det är lite spän-

ning, lite mysterier och gärna lättläst med bra innehåll. Under intervju-

erna får jag veta att i arbetet med läsläxa bör läraren vara uppmärksam 

vid valet av litteratur.  

 

Det är viktigt att se till att språket inte är för gammaldags, att innehållet 

inte är främmande och att det inte kan vara kränkande för eleverna. Det 

är en sak att eleverna ska sitta i skolan och läsa ”pinsamheter” men som 

lärare måste man se till så att det inte kan uppfattas som chockerande 

för föräldrarna, och så att eleverna känner sig trygga i det som de läser. 

 

Marianne berättar om när hon gjorde misstaget att tro att Emil i Lönne-

berga skulle passa bra som material till sina elever. Efter första genom-

gången av läsläxan insåg hon sitt misstag. Språket var gammaldags och 

eleverna kunde inte relatera till innehållet, eftersom den utspelar sig i en 

miljö och en tid som var främmande för många i klassen.  

Efter den erfarenheten har hon lärt sig hur viktigt det är att noggrant 

granska litteratur innan man ger en läsläxa, att se hur språket, innehåll, 

textstorlek, typsnitt, luft mellan raderna och bilder så att det inte blir 

tvärstopp. Men hon tycker även att det är viktigt att inte välja för lätta 

texter heller, utan att man hela tiden ger en viss utmaning i samtalet om 

texten så att de verkligen bearbetar innehållet.  

Kajsa berättar om innehållet i den senaste boken som eleverna i hennes 

klass får läsa ur och beskriver att de tycker den är spännande, men 

berättar om ett vanligt problem hon stöter på sitt arbete med läsläxan i 
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en mångkulturell klass. Hon berättar att i bokens handling finns det en 

hjälplärare som beskrivs som hon med de stora brösten, vilket vissa elever 

upplever som jobbigt.  Hon berättar hur hon löser det hela: 

 
Så vi tar bort B när vi läser så vi säger rösten. Det gäller speciellt för 

muslimska elever. Dom kan inte ens läsa ordet då. Det är pinsamt och 

det är hemskt, man får inte ens nämna det. Dom tycker det är pinsamt 

att jag läser det för dom; ”hur kan du säga såna ord!?” (skrattar) Men 

den här boken har fångat deras intresse. Kajsa 

 

Hon beskriver hur stark betydelse ord har i olika avseenden hos olika 

elever och att hon tidigare har fått byta ut litteratur som inte riktigt har 

fungerat i klassen.  Kulturkrockar i och med litteraturval är något som 

lärare måste tänka på i sitt arbete med läsläxa, eftersom viss litteratur 

passar för den medelsvenska eleven, medan elever med annan kulturell 

och religiös bakgrund kan ha svårt att förstå vissa begrepp och helt 

enkelt kan uppleva att innehåll i böcker verkar stötande och pinsamma. 

 

 

Förutsättningar i arbetet med läsläxa 

Följande del handlar om lärarnas uppfattningar kring elevers olika 

förutsättningar. 

 

Språket 

Språket som redskap har en betydande del i arbetet med läsinlärning 

och även när det gäller kommunikationen mellan elever och lärare på 

den här skolan. Finns det brister i språket brister det i undervisningen. 

Lärarna upplever att arbetet med läsläxa inte bara handlar om språket, 

utan kontext och förförståelse inom olika områden är viktigt. De berättar 

att något som för en infödd svensk är självklart, kan vara främmande 

och obegripligt för någon med utländsk bakgrund. Årstider, alfabet, 

natur och barnlitteratur ter sig naturligt för barn som är uppväxta med 

dessa saker i sin direkta omgivning.   

 

Lärarkompetens 

Många av lärarnas uppfattningar handlar om deras lärarkompetens när 
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det gäller att läsa av olika elevers behov och förutsättningar för ett rikt 

lärande. De anser att det är viktigt att som lärare inte bara hamna i ett 

slags vanemönster, där läsläxan bara blir en del av vardagen och delas ut 

för att tragglas igenom utan någon som helst reflektion. Marianne 

upplever att arbete med elevers läsinlärning har förbättrats på skolan: 

 
Det tycker jag är stor skillnad nu och så de senaste fem åren. När jag 

2000, när jag kom tillbaka, så var ju arbetet på den här skolan, men vi 

var inte unika över huvud taget, mycket eget jobb. Där dom gjorde 

scheman, och dom skulle producera, producera, producera. Men det 

var bara individuellt jobb, och samtalen fanns inte. Och gör du någon-

ting bara själv, själv, själv så blir du inte utmanad, och du får aldrig 

den här stimulin. Så där tycker jag att man ser den här vikten av att, 

det är faktiskt viktigt att ha genomgångar, du behöver prata igenom 

och få diskussionerna, och det har vi tappat i läraryrket, det är på väg 

tillbaka, men det är ett glapp, slutet på 90-talet och en bit in på 2000. 

Så det tycker jag är stor skillnad också. Marianne 

 

Genom att hon kan skapa miljöer där det hela tiden finns ett samtal, så 

gynnar det elever med svenska som andraspråk, eftersom de mer eller 

mindre blir tvingade till att prata och våga fråga läraren och klasskompi-

sar för att förstå. 

 

Förståelse 
Elevernas avkodning kan vara bra så att de kan läsa ett ord, men de kan 

inte sätta ordets betydelse i ett sammanhang berättar lärarna. I de 

tidigare åldrarna beskriver de att det finns elever som lär sig stycken 

utantill, utan att egentligen veta vad det är de läser. Det kan bero på att 

eleverna inte har den språkliga förutsättningen eller helt enkelt inte vet 

vad det är som menas. Ofta handlar det om elever med invandrar 

bakgrund och de som har kommit till Sverige som korttidsflyktingar.  

 

Kajsa beskriver detta som att hon ibland måste backa tillbaka i sitt 

arbete till dessa elevers nivå i klassrummet, för att för att förklara saker 

som de här barnen inte är bekanta med från sin uppväxt. Hon berättar 

om ett exempel när de pratade om granen och skogsindustrin i klassen 

och hamnade på kottens nivå.  Hon insåg att hon måste lägga det 

planerade materialet åt sidan och förklara varför en tall inte är en gran, 

visa hur en kotte ser ut och förklara hur det kan bli stora träd av en liten 
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kotte.  

 

Lärarna upplever arbetet med läsläxa som att det är något positivt då 

det handlar om att eleverna får en möjlighet till att diskutera innehållet 

med sina klasskamrater och får då se att de kan uppfatta samma text på 

olika sätt. Förutom att eleverna får möjlighet till att reflektera över sitt 

eget lärande, så upplever lärarna att de kan få in samhällsfrågor och 

individuell utveckling. 

 

En del barn har inte har den bakgrundskunskap eller språkförståelsen 

som behövs för att läsläxan ska fungera och tror att det som de oftast 

faller på är språkförståelsen och att kunna läsa mellan raderna, läsförstå-

elsen. Hon beskriver glappet mellan svenska barn med lässvårigheter 

och de barn som har svenska som andraspråk som jättestort, eftersom de 

har ofta så olika förutsättningar. 

 

Lärarna upplever att många föräldrar inte har den kunskap i svenska 

som behövs i arbetet med sina barns läsläxa. Det resulterar i att det finns 

elever som inte får det stöd och den feedback hemifrån som de behöver 

för sin läsinlärning. I dessa fall blir läsläxan något poänglöst, och då är 

arbetet med läsläxa inte aktuellt.  

 

När det gäller elever som har föräldrar som inte är bekant med det 

svenska språket har Berit valt att inte ge någon läsläxa alls till två av sina 

elever, eftersom hon anser att det i deras fall inte gynnar deras läsinlär-

ning. Hon anser att man som lärare ska kunna läsa av situationen och 

inte ge läsläxa bara för att alla ska ha det, det ska ske på elevernas 

förutsättningar och om de inte gynnas av den så måste man lägga den åt 

sidan ett tag och finna andra lösningar för deras läsutveckling.  

 

Det finns även elever som inte är mogen för läxor. De elever som har 

problem med mycket annat, tycker lärarna att man kan vänta med att ge 

läsläxa. Det finns elever på skolan som har missat massa skolår, ef-

tersom de kanske inte gått i skolan innan de kom till Sverige. På en skola 

som Tallbarrskolan blir det extremt tydligt enligt lärarna.  Berit ser till 

sina elever individuellt och tycker att det kan vara svårt att sätta en ålder 

på när man ska börja med läsläxan. Hon beskriver sin arbetsplats som 
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ett utmärkt exempel på en skola där det är nödvändigt att utgår från 

varje individ att ge läxor tidigt ser hon positivt för att ge eleverna något 

att ta hem, göra och ta med tillbaka.  

 

Motivation 

Ibland upplever lärarna det nödvändigt att stimulera elevernas motivat-

ion för läsläxan. Det kan då vara bra att göra avbrott i rutinen. Simon 

berättar hur han vid några tillfällen avbrutit den ordinarie läsläxa, och 

har då använt sig av biblioteket som en slags utmaning och belöning, så 

eleverna får möjlighet till att läsa andra texter än de som läsläxan 

innefattar. 

 
Det är så kul för de måste få på nåt sätt en sporre också, dom måste få 

den här: det är verkligen roligt att läsa. Och det är därför det är så vik-

tigt också, tycker jag, att jag pratar med föräldrarna också att läs hög-

läsningsböcker, läs för barna. Spelar ingen roll om vad, för till slut blir 

som så intresserad själv, dom vill veta vad det står, för jag menar, läs-

ning är nyckeln till allt. Det är nyckeln till matten, det är nyckeln till 

allt, så det är så viktigt. Simon 

 

Lärarnas berättelser visar att det är betydelsefullt för dem att eleverna 

förstår att lärarna bryr sig om deras läsutveckling och att läsläxorna ges 

för elevernas skull, samt att de tydliggör läsläxans syfte tidigt för 

eleverna och även för föräldrarna.  

 

Föräldrarna har en stor del i arbete med läsläxa på den här skolan och 

lärarna är väl medvetna om vilka problem som kan uppstå vid läsläxa. 

Men ändå väljer de att använda sig av metoden, och gör något bra av 

situationen. De är medvetna om de svårigheter som de kommer att stöta 

på i sitt arbete, och arbetar med läxorna utifrån elevernas förutsättning-

ar. I deras erfarenheter med föräldrarna har det stött på situationer där 

föräldrarna inte har haft bra språkiga förutsättningar, men detta har 

lärarna löst med att ta in tolkar för att kunna bevara samarbetet med 

föräldrarna.  
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Diskussion   

I det här kapitlet ska jag diskutera studiens resultat i förhållande till den 

valda teorin som återfinns i teorikapitlet.  I analysen utkristalliserades 4 

kategorier, Lärarnas syn på läxor, Läsläxan och språket, Lärarnas val av 

litteratur, Samarbete. Dessa kategorier och deras innehåll kommer jag att 

diskutera nedan i relation till den teoretiska litteraturen.  

Läsläxan på en mångkulturell skola verkar handla om så mycket mer än 

bara läsa och repetera för att lära som ett didaktiskt arbetssätt om man 

ser till alla faktorer runtomkring. I arbete med läsläxa handlar det om 

elevernas bakgrund socialt, kulturellt och språkligt. Dessa faktorer är 

grundläggande för ett rikt lärande, där motivation och språk är avgö-

rande för ett bra resultat. 

 

Lärarnas syn på läxor 

Undervisningen skall enligt läroplanen anpassas till varje elevs förutsätt-

ning och behov med utgångspunkt i elevernas bakgrund, kunskap, 

tidigare erfarenheter samt språk. På grund av detta kan inte undervis-

ningen utformas lika utifrån allas behov, vilket medför att skolan förvän-

tas att särskilt ta ansvar för de elever som av olika skäl har svårigheter 

att nå målen. Då ställer jag mig frågan: Hur kan man som lärare klara av 

det utan resurser? 

 

Det är tveksamt att det är möjligt i praktiken. Lärarna i undersökningen 

har inget val och gör sitt bästa för att klara av det, men det är inte utan 

att de många gånger känner att de bokstavligen går på knäna.  Lärarna 

är medvetna om vilka svårigheter de står inför med läsläxan och gör sitt 

bästa för att ge eleverna den bästa läsinlärningen som är möjligt. Tall-

barrskolan är en skola där skolarbete ofta får läggas åt sidan för var-

dagsproblem och livskunskap, precis det som Leo ifrågasätter. Lärarna 

har i det här fallet inget val, då det inträffar oväntade saker så gott som 

varje dag, både i klassrummet och utanför. Tydliga exempel i deras 

berättelser är att de måste lägga sin planering åt sidan för att förklara 

och reda ut saker som eleverna inte har förståelse för.  Det verkar som 

att arbetet inom skolan när det gäller undervisningen av elever med 

invandrarbakgrund ofta kommer i konflikt med läroplanerna.  
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Läsläxan och språket 

Undervisningen skall enligt läroplanen anpassas till varje elevs förutsätt-

ning och behov med utgångspunkt i elevernas bakgrund, kunskap, 

tidigare erfarenheter samt språk. I Lpo 94 beskrivs lärarens uppgift att 

ge varje elev en tilltro till sin språkliga förmåga genom att kommunikat-

ion, läsning, skrivning och samtal kring texter. Här kommer läsläxan in 

som metod för att tillgodose denna riktlinje då läsläxa handlar mycket 

om att prata om textens innehåll för att ge eleverna en förståelse. 82  

 

Förutom att följa styrdokumentens riktlinjer och mål måste lärarna i 

många fall ägna tid till att lära dessa barn att tala och förstå språket från 

grunden, innan de kan läsa, skriva och lära. 

 

Styrdokumenten riktar sig till de elever som redan har de förutsättningar 

som behövs för att klara av skolan. Med andra ord de med svensk 

bakgrund kulturellt och språkligt, vilket inte fungerar i många fall på 

Tallbarrskolan. Lärarna på den här skolan skall i sitt arbete uppnå 

förväntade mål, men utifrån förutsättningar som inte existerar i styrdo-

kumenten. Undersökningen visar hur viktigt lärarna anser att språkför-

ståelse är i arbetet med läsläxa, både elevernas men även föräldrarnas 

språkförståelse spelar en stor roll. I sitt arbete med läsläxa hamnar 

lärarna i många situationer där språket inte räcker till.  

 

Det handlar även här om att de ska bli starka läsare och att de själva ska 

få motivationen att söka kunskap genom kunskapssökning i olika forum. 

I lärarnas arbete att ge eleverna språkförståelse krävs det mycket tid och 

tålamod av alla inblandade.  

 

På Tallbarrskolan handlar mycket om det kulturella, där så mycket 

kommer gratis för de svenska eleverna. Att komma till ett nytt land 

handlar delvis om att man måste lära sig den kulturella delen för att 

passa in och förstå.  Det leder till svårigheter i arbetet med läsläxa, då en 

del elever inte är bekanta med föremål och företeelser i handlingen, till 

                                                
82 Lpo94 s. 5 
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exempel årstider, natur och olika redskap som finns i vardagen. 

 

Utifrån lärarnas berättelser visar det sig att många svårigheter hos elever 

med invandrarbakgrund skapas kring var de hamnar när de kommer till 

Sverige. Det kan vara en faktor som påverkar deras språkförståelse när 

det handlar om att få ny kunskap och erfarenhet. De upplever en ten-

dens att nyanlända invandrare placeras i samma områden, oavsett 

tidigare förutsättningar. Det som de har gemensamt är att de är invand-

rare, men de har kommit till Sverige av olika orsaker.  Inom dessa 

områden blir allt begränsat på samma område till exempel butiker, 

sjukvård och skola vilket gör att det lätt blir som ett litet “eget” sam-

hälle, lite som en egen värld som barnen sällan kommer utanför. Då är 

det ännu svårare att förstå vad allt som det pratas om i skolan betyder.  

 

Lärarnas val av litteratur 

När det handlar om lärarnas litteraturval visar det sig att det ibland är 

lättare sagt än gjort att välja en text som passar alla. Faktorer som 

textens utseende och innehåll är betydande för att ge eleverna en gynn-

sam läsinlärning. Forskningen visa att det inte är hur lättläst en text är 

utan hur intressant den är i förhållande till elevernas motivation till att 

läsa.  

Lärarna står inför utmaningar som antagligen inte är så vanligt generellt 

inom svensk skola.  Kulturkrockar är vanligt förekommande i deras 

arbete, där de ibland kan det uppstå situationer där elever kan få svårt 

att ta dem på allvar eftersom de kanske känner sig obekväma i förhål-

lande till textens handling. Pinsamhet kan för somliga barn uppfattas 

som något roligt och spännande, men de barn som ser det pinsamma 

utifrån den moral och de seder som de är uppvuxna med kan uppleva 

det som stötande. Lärarna berättar hur ett enda ord kan uppröra elever, 

och försöker i dessa fall att så gott det går anpassa innehållet till alla i 

gruppen. 

Skönlitterära texter uppfyller många av de delar som läsinlärning 

handlar om, både i läroplanerna och vad som visar sig i forskningen. 

Valet av att inte använda sig av färdiga läromedel motiverar lärarna som 

att de inte får samma djup i innehållet, mindre möjlighet att utforma 
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materialet utifrån elevernas förutsättningar, samt att de får in ett natur-

ligt samtal kring texterna på bättre sätt.  

Genom att använda sig av bokcirklar kan lärarna få en översikt av 

elevernas läsinlärning, vilka som har tränat lite extra och vilka som inte 

har läst läsläxan alls. Bokcirkeln är även bra som arbetssätt i arbetet med 

invandrarelever, eftersom lärarna vill få in samtalet kring texten för att 

stärka elevernas språk och läsförståelse. Det handlar inte bara om att 

återge innehållet, utan även att eleverna ska kunna reflektera och dela 

med sig av sina egna tankar och tolkningar. 

Samarbete 

Läroplanerna beskriver samarbetet med föräldrarna, läsningens bety-

delse för lärande och betydelsen för eleverna att ha eget ansvar för sitt 

lärande och sina delar i skolarbetet. Det är viktigt att samarbetet finns 

mellan hemmet och skolan för att läsläxan ska fungera. Lärarna räknar 

med sig att föräldrarna ska ta ett visst ansvar när det gäller läxor. 

Många av föräldrarna har inga tidigare erfarenheter av läxor från sin 

uppväxt, vilket betyder att det är något främmande för dem. Detta kan 

man se att lärarna på denna skola stöter på när det gäller läsläxan, då 

vissa elever tar till sig en text och memorerar den, men tar inte till sig 

den på djupet som andra elever gör. 

Enligt Lindgrens doktorsavhandling handlar om de förutsättningar som 

invandrare har med sig när det kommer till svenska skolan, och hon 

poängterar hur viktigt det är att lärarna berättar för dessa elevers 

föräldrar hur arbete i skolan ser ut. Lärarna på Tallbarrskolan använder 

sig av föräldramötet för att informera om hur de ska gå till väga. 

Cooper och Hellsten menar även att om kunskapen inte finns i hemmet 

ska inte läraren lägga något ansvar på föräldrarna, eftersom det riskerar 

att bli fel. Lärarna i studien är medvetna om detta och väljer ibland bort 

att ge läsläxa till en början, eller när de ser att det helt enkelt inte alls 

fungerar.  

Många föräldrar förknippar läxor med konflikter, där det handlar om att 

motivera sina barn att göra läxan i hemmet och när läxor krockar med 

familjens fritid. Jag säger familjens fritid eftersom det handlar inte bara 
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om att eleverna påverkas, speciellt handlar det om föräldrar som har 

barn i grundskolans tidigare år där arbetet med läsinlärningen handlar 

mycket om ljudning och avkodning. Lärarna upplever att många av 

föräldrarna på skolan tycket att det är positivt med läsläxa, då även de 

får vara delaktiga i barnens utveckling. 

 

Metoddiskussion 

Min vision av hur min studie skulle vara har ändrats under arbetes gång. 

Det började med ett stort område som i teorin lät bra, men som i prakti-

ken visade sig inte fungera i det långa loppet. Första funderingen att 

göra en jämförande studie kring arbete med läxor på två olika skolor. 

Eftersom jag skulle skriva själv avgränsades det till en studie hur elever, 

föräldrar och lärare upplever läxor, vilket i sin tur avgränsades till lärares 

syn på läxor som omarbetades och resulterade i den här studien. 

Detta har inneburit att jag har fått ett brett perspektiv kring läxor genom 

under arbetes gång. Genom att läsa många avhandlingar, artiklar samt 

sett inspelade program som berör ämnet har jag lärt mig mycket som 

berikar mitt arbete som lärare i framtiden. 

Under mitt arbete med den här studien är det så mycket som jag skulle 

velat få med, men som inte har varit relevant för undersökningens syfte. 

Jag har medvetet valt att bortse från forskning som bland annat berör 

elever i grundskolans senare år och studier i form av c-uppsatser på 

grund av validitet i dess innehåll.  

Forskningen kring läxa verkar vara i en utvecklingsfas, där intresset blir 

allt större. Utbudet är brett men begränsat på samma gång, om man ser 

till de källor och artiklar som det refereras till i texter. Detta betyder inte 

att alla skriver samma saker, de har bara valt samma källor som ut-

gångspunkt. Det har blivit mycket Hellsten under litteraturgenom-

gången, och det är en del av hans åsikter som jag inte håller med om i 

förhållande hur det ser ut idag. Hellsten tar upp att bilden av läxan till 

störst del är positiv, vilket jag inte uppfattat då det idag finns många 

åsikter som visar på det motsatta. Intresset kring läsläxa som något 

positivt i förhållande till läsinlärning är något som jag under mitt arbete 
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sett en utveckling inom under den här tiden som jag arbetat med min 

undersökning, men ofta i form av lärarstudenters examensarbeten. 

Hellsten menar även läxan nästan inte problematiseras i forskningen, 

vilket jag genom min litteraturgenomgång inte riktigt håller med om. 

Hans engagemang kring läxan verkar ha inspirerat många forskare att 

synliggöra begreppet i offentliga texter allt mer. Delvis tror jag att hans 

text har haft en stor del i att debatten ser ut som den gör idag, eftersom 

det allt som oftast refereras till hans arbeten Läxan har tagit ett steg in i 

den mediala debatten av både gemene man, politiker, forskare och 

press.  

 

Han tar upp internet som informationskälla kring läxa både för att söka 

fakta men även som ett verktyg i det pedagogiska arbetet då lärare kan 

dela med sig till varandra av arbets sätt och uppgifter. 83 Eftersom 

internet har utvecklats mycket sedan artikeln skrevs så verkar det som 

allt fler har fördjupat sig och problematiserat ämnet, så som han ansåg 

att ingen gjort förut. Det finns ett större utbud nu, men det verkar vara 

samma källor och texter cirkulerar och inte ger allt för mycket utrymmer 

för nya spekulationer. Jag håller med Hellsten och vill tillägga att 

internet även ett utmärkt arbetsredskap och ett bra hjälpmedel för till 

exempel de nyexaminerade lärare som precis kommer in i skolvärlden.84 

 

Det finns alltså egentligen mycket material kring läxor, något som talar 

emot Hellstens åsikt 1997, eftersom han verkar vara en inspiration för 

många som valt att problematisera ämnet. I det här fallet när det hand-

lar om läsläxor finns inte allt för mycket forskat kring det. PIRL är ett 

medium som visar resultat dock.  I läroplanen finns ingenting skrivet 

direkt om läxor, men läsläxan som arbetsmetod kan kopplas till styrdo-

kument och kursplaner utifrån de mål som de ger till skolan. Lärarna 

anammar läsläxor i sitt arbete och kanske beror det på att läxor fortfa-

rande ses som något naturligt och självklart i den svenska skoltradition-

en.  

                                                
83 Hellsten s 205–220 

84 På till exempel lektion.se finns material för alla ämnen i skolan, däribland läsläxan.  

http://www.lektion.se/lektioner/sokresultat.php?niva=0&aktion=S%F6k&amne=&arMin=0&arMax=9&sok=l%E

4sl%E4xa&alder=&sortera=relevans&filtyp=&forfattare= den 9 augusti 2010 

http://www.lektion.se/lektioner/sokresultat.php?niva=0&aktion=S%F6k&amne=&arMin=0&arMax=9&sok=l%E4sl%E4xa&alder=&sortera=relevans&filtyp=&forfattare=
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Slutord 

Tallbarrskolan är ett bra exempel på en verksamhet där det saknas 

resurser. De utmaningar som lärarna ställs inför i sitt arbete med 

läsläxan finner de nästan alltid lösningar för, vilket tyder på ett engage-

mang där de sätter elevernas bästa i första hand. Trots att de ibland 

känner att de inte räcker till fortsätter de att kämpa med dessa elever, 

för att ge dem en så bra start i livet som möjligt.  Tallbarrskolans peda-

goger är ett föredöme för hur hängivna lärare kan och bör vara i sitt 

arbete, även om det inte alltid blir som de har tänkt sig.   

 

Min förhoppning är att uppsatsens budskap ger mottagaren mer eller en 

ny kunskap om hur dag ens lärare tar sig an och arbetar med elever med 

olika förutsättningar. Problemet är relevant eftersom det handla om hur 

dagens skola ser ut, vad om görs och vilka åtgärder som kan behövas 

vidtas i arbetet med att gynna barns läsutveckling utifrån olika förut-

sättningar och kunna ge alla samma möjligheter.   
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BILAGA   

Frågeguide 

 

Innehåll: fyra olika lärares uppfattning om läxor inom ämnet svenska 

med inriktning på läsinlärning.  

(mångkulturell, etnicitet, föräldrar, läsinlärning, språk, läsläxa) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Namn/alias: 

Utbildning: 

Tidigare yrkeserfarenheter (verksamhet, antal år): 

Nuvarande position: 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Vad betyder ordet läxa för dig? 

2. Hur ser du på att läxan inte tas upp i dagens styrdokument? 

3. Använder du dig av läsläxor?  

4. Hur fungerar det i praktiken? 

5. Vilka fördelar ser du med läsläxor? 

6. Vilka nackdelar ser du med läsläxor? 

7. Hur fungerar samspelet med föräldrar när det gäller läsläxan? 

8. Tycker du att dina elevers studieresultat påverkas av läsläxan? 

9. Tror du att alla elever gynnas av läsläxan? Varför/varför inte? 

10. Är det något du vill tillägga? 

 

 

  


