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Förord 

Nu är fyra års av distansstudier snart till ända och jag blir lärare i årskurserna F–3. Ett nytt 

avsnitt av mitt liv tar snart sin början och jag kan stolt lämna detta bakom mig. Jag vill först 

och främst tacka min mamma för det stöd jag fått med detta examensarbete. Jag vill även 

tacka alla lärare och elever som ställt upp på intervjuer och de lärare som hjälpte mig att hitta 

bra litteratur till min forskningsgenomgång. 

Det ska bli spännande att se var denna utbildning leder mig och om jag kommer trivas med 

yrket. Jag hoppas och tror det. 

 

Överkalix 8 maj 2019 

  



 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att synliggöra vad ett urval av lärare i årskurserna 1–3 anser vara 

avsikten med att ge eleverna läsläxa, samt att ta reda på om dessa lärares elever är medvetna 

om lärarnas avsikter. Denna kunskap kan bidra till att öka medvetenheten om syftet med 

läsläxa både hos lärare och elever och på så sätt göra läsläxan mer meningsfull för dem. 

För att ta reda på detta intervjuades tre lärare och sex elever i årskurserna 1–3, från samma 

kommun. Efter att intervjuerna var genomförda framkom det att de tre lärarna har 

överensstämmande avsikt med att ge sina elever läsläxa samt att de intervjuade eleverna var 

medvetna om lärarnas avsikt med läsläxan. Resultatet av denna studie visar att såväl lärarna 

som eleverna anser att läsläxan finns till för att eleverna ska träna på sin läsning. I denna 

undersökning framkom ytterligare ett intressant resultat, nämligen att eleverna inte förstod 

varför de jobbar med läsförståelsefrågor i tillhörande arbetsbok. Syftet med att svara på 

läsförståelsefrågor i tillhörande arbetsböcker var för eleverna oklart. 

Nyckelord: läsläxa, lärare, elever 
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1. Inledning 
Under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) jag genomförde år 2018 hjälpte jag en elev 

med läsförståelsefrågor i arbetsboken som hör till läseboken de läser i. Eleven frågade då: 

”Varför måste vi svara på de här frågorna?”. Det var då idén till denna undersökning tog form 

och jag började fundera över om elever i årskurserna 1–3 överhuvudtaget förstår varför deras 

lärare ger dem läsläxa och om det är fler elever som inte förstår varför de ska svara på frågorna 

i arbetsboken. Att få läsläxa i årskurserna 1–3 har i Sverige blivit en slags tradition och enligt 

resultaten av denna undersökning är detta inte något som ifrågasätts (Se 5.1.2 Beslut om 

läsläxa). Läsläxan har blivit till en accepterad tradition och därför undrade jag om eleverna 

förstår syftet med denna eller om de bara accepterat att läraren ger dem läsläxan. Jag blev även 

intresserad av att ta reda på vad de svenskalärare som fanns på denna skola ansåg att de hade 

för avsikt med att ge sina elever läsläxa. Om syftet med läsläxan tydliggörs av lärare för sina 

elever bör denna bli mer meningsfull och elever tillägnar sig möjligtvis kunskapen bättre. 

 

Jag har även tittat på hur olika forskare definierar begreppet läxa. Westlund (2004) beskriver 

att de definitioner som finns av begreppet läxa är en uppgift som elever gör hemma och att när 

elevers uppfattningar av läxor står i fokus är dessa upplevelser negativa. Detta oavsett social 

bakgrund. Lärare däremot tar, enligt Westlund (2004), för givet att läxor har ett värde. Det vill 

säga att läxor lär elever planera, ökar engagemanget för skolarbete och främjar samvaro mellan 

vårdnadshavare och barn. Nationalencyklopedins Internetversion (NE.se, 2000–) beskriver 

begreppet läxa som en avgränsad skoluppgift för hemarbete särskilt om ett visst textstycke skall 

läras in. Ett annat ord för läxa är hemuppgift. Harris Cooper, som är en amerikansk forskare, 

fastställer att läxan är en uppgift som ges av lärare och denna uppgift utförs sedan utanför 

skoltid (2001). Dock står det i skollagen att ”den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 

190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan 

verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar” (7 kap. 17 § 

skollagen). Detta pekar alltså på att lärare inte har befogenhet att lägga alltför mycket läxor på 

elever och vårdnadshavare. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, i fortsättningen kallad Lgr 11, (Skolverket, 2017) beskrivs det att: ”Skolans och 

vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga 

förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.” (s.14). Alltså kan 

konstateras att det faktiskt finns en grund för lärare att förvänta sig viss hjälp av vårdnadshavare. 

 

Skolverket har gett ut ett stödmaterial Läxor i praktiken – ett stödmaterial om läxor i skolan 

(2014) som syftar till att ge lärare och rektorer ett underlag för att diskutera läxor. Exempelvis 

hur eller om de ska användas i skolan. Det finns nämligen inga regleringar som bestämmer om 

läxor ska ges eller inte. Skolverket (2014) hänvisar till Hellstens (1997) artikel om läxor. 

Hellsten (1997) pekar på att de flesta läxor syftar till att bidra till elevers kunskapsutveckling. 

Författaren förklarar även att läxor ges för att lärarna anser att tiden i skolan inte räcker till för 

att eleverna ska lära sig det som ska läras. Skolverket (2014) pekar på att det finns olika typer 

av läxor med olika syften. En välkänd typ av läxa är repetitions– eller övningsläxan och 

Skolverket (2014) menar att de flesta skolor är välbekanta med denna typ. En sådan läxa syftar 

till att ge eleverna mängdträning och repetition av sådant de redan gått igenom i skolan. 

 

I denna undersökning är begreppet läsläxa centralt och vad som menas med läsläxa är en 

läsebok inklusive ett läxhäfte som eleverna tar hem varje vecka för att läsa i tillsammans med 

sina vårdnadshavare. I läseboken finns en berättande text och i läxhäftet finns några 

läsförståelsefrågor som eleverna ska svara på efter de läst ett kapitel i läseboken. Andra ofta 

förekommande begrepp i denna undersökning är arbetsbok och läsflyt. Arbetsboken används 
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av eleverna i skolan och den behandlar, likt läxhäftet, läsebokens innehåll. I arbetsboken finns 

mer omfattande läsförståelsefrågor än i läxhäftet.  

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna undersökning är synliggöra lågstadielärares och elevers uppfattningar om 

avsikten med läsläxan och ta reda på om dessa överensstämmer.  

  

• Vilken avsikt har läraren med läsläxan? 
• Vad är elevernas uppfattning av lärares avsikt med läsläxa? 
• Förstår eleverna syftet med läsförståelsefrågorna i arbetsböckerna? 

3. Bakgrund 
Detta avsnitt tar sin början i vad tidigare forskning säger om begreppet läxor. I detta fall alla 

sorters läxor och inte bara läsläxan. Tidigare forskning gällande läsläxa tas upp och mynnar ut 

i det läsläxan syftar till, nämligen: läsförståelse, läsförståelsestrategier och 

läsförståelseundervisning. Gough och Tunmer (1986) tog fram en ekvation för läsförståelse och 

denna presenteras samt Castles, Rastle och Nations (2018) forskningsgenomgång gällande 

läsinlärningsmetoder. Även vad några andra forskare har att säga om läsinlärning och 

läsundervisning. Avslutningsvis beskrivs vad olika forskare säger om att ha tyst läsning i skolan 

och vilka effekter detta kan ha för eleverna och vad ny forskning har att säga om det så kallade 

läskriget. Vilken är den bästa metoden för att lära sig läsa? Till sist redogörs den teori som 

denna undersökning lutat sig emot.  

Materialet för läsläxa, som används av samtliga lärare i denna undersökning, består av en 

bokserie av Wänblad (1964). Dessa böcker är Den magiska kulan (2011) för årskurs 1, 

Diamantjakten (2011) för årskurs 2 och Nyckeln till skatten (2013) för årskurs 3. Det finns olika 

svårighetsgrad på varje läsebok, de har dock samma handling. En A–bok som har lite mindre 

text och en B–bok med mer text. Det är ur B–boken lärarna läser när de läser högt för eleverna. 

Det finns även en påväg–bok för de elever som har det lite svårare och i denna finns endast 

korta meningar. 

3.1 Tidigare forskning 

3.1.1 Läxor   
Westlund (2004) beskriver i sin bok “Läxberättelser: läxor som tid och uppgift” att läxor är ett 

allmänt accepterat och välkänt fenomen. Författaren uppger vidare att läxor är en skol– och 

undervisningsmetod som spänner över såväl åldrar som kulturer och miljöer och att läxor 

betyder samspel mellan hem och skola. Både Westlund (2004) och Hellsten (1997) är överens 

om att det finns väldigt lite svensk forskning om läxor. Westlund (2004) uttrycker att hon finner 

det konstigt att skolforskare inte intresserat sig för läxor som är en aktivitet antas ta med tid per 

vecka än andra skolämnen. Vidare pekar Westlund (2004) på att läxor är ett fenomen man länge 

tagit förgivet och att detta fenomen i hög grad kan påverka elevers liv utanför skolpliktstiden. 

Även föräldrar påverkas då läxor ses som något som barn och föräldrar kan umgås kring 

(Westlund, 2004). Hellsten (1997) är även han kritisk till den forskning som genomförts både i 

Sverige och andra länder och menar att läxbegreppet inte problematiserats. Istället har de studier 

som gjorts kring läxor gått ut på att hitta de mest effektiva doserna av läxläsning. Att ingen 

problematisering gjorts, menar Hellsten (1997), tyder på att läxan inte tas på allvar som 

inlärningsmetod. Läxan blir till en symbol för ett effektivt arbete för att hålla igång skolan 
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istället för att fungera som ett verktyg för studier eftersom läxan sällan ses som en 

arbetsprestation. 

  

Westlund (2004) beskriver hur läroplanerna inte lagt någon större vikt vid läxor och att det i 

Läroplan för grundskolan (1962) talas om läxor som en form av arbetsfostran och ett sätt att 

utveckla färdigheter och inhämta kunskaper. I Läroplan för grundskolan (1969) menar 

Westlund (2004) att det står att läxläsning ska vara frivillig för eleverna. I Läroplan för 

grundskolan (1980) däremot framgår det att hemläxor fungerar som en del av skolans arbetssätt. 

På 1990–talet försvinner läxor ur läroplan, styrdokument och skollag (Westlund, 2004). 

Hellsten (1997) beskriver dock att läxor under 1990–talet återfår sin status som arbetsmetod 

och att de sällan ifrågasätts, men även han beskriver att läxorna försvinner ur officiella 

dokument.  

  

Utbildningsforskaren John Hatties (1950) metastudie “Visible Learning” som publicerades år 

2009, presenteras vad som påverkar elevers studieresultat. Hattie publicerade även ”Synligt 

lärande för lärare” år 2012, och forskaren menar att det i boken utvecklas en metod som kan 

visa på både negativa och positiva effekter på elevers studieresultat. Hattie (2009) pekar på 138 

faktorer som kan påverka elevers studieresultat och dessa har analyserats och rangordnats i 

effektstorlekar. I Hatties (2009) studie är (d) ett mått på effektstorlek. Hur effektstorleken (d) 

beräknas beror på om det är experimentella studier eller en form av kvasiexperiment. För att 

förenkla betyder det att man i experimentella studier beräknar skillnaden mellan medelvärdena 

i experiment– och kontrollgruppernas resultat. Sedan divideras den med standardavvikelsen. 

Det andra sättet går ut på att jämföra medelvärdet i tester som görs både före och efter 

experimentet i samma grupper. Sedan divideras resultatet med standardavvikelsen (Hattie, 

2012). Forskningsresultaten i Hatties (2009) studie vad gäller hemläxors effekt på elevers 

studieresultat, visar på en måttlig effekt. Hemläxors genomsnittliga effekt visade sig vara d = 

0,28. Forskningen visar att de faktorer som har en effekt på d = 0,4 och högre har stora positiva 

effekter på elevers studieresultat. Är effekten däremot d = 0,2–0,4 beräknas effekten vara 

måttlig. Eftersom hemläxors effekt bara ligger på d = 0,28 är effekten måttlig (Hattie, 2012). 

Forskningsresultaten i studien gällande hemläxors effekt på elevers studieresultat består av 

metastudier med mer än 100 000 elever. Enligt Hattie (2012) bör lärare tillämpa arbetsmetoder 

som har d = 0,4 eller mer för att det ska ha en stor positiv effekt på elevers studieresultat. 

Resultaten i denna studie visade att den faktorn som hade störst positiv effekt på elever 

studieresultat var elevers självskattning av egna prestationer och betyg. Här var effekten d = 1, 

44, vilket är betydligt högre än hemläxors effekt d = 0,28. Dock förklarar Hattie (2012) att 

föräldrars hjälp med hemläxor kan ha en positiv effekt på elevers lärande. Föräldrars hjälp kan 

utveckla elevers förmåga att utvärdera sina prestationer vilken var den förmåga som i Hatties 

(2009) studie visade sig ha störst positiv effekt på elevers studieresultat. Hemläxors utformning 

visade sig också vara viktig. Läxorna bör vara tydligt avgränsade och läraren bör ge eleven 

regelbunden återkoppling. Ju mer ostrukturerade läxor som ges, desto lägre positiva effekter 

(Hattie, 2009; 2012). Dock framgår inte i studien vilka sorts läxor som studerats. 

  

Cooper (2001) har forskat kring läxor och huruvida de är till någon nytta eller ej. Enligt 

författaren har läxor större betydelse ju äldre eleven är. Cooper (2001) påpekar även att ju yngre 

elever desto bättre är det att sprida ut läxan. Alltså att det är mer gynnsamt för inlärningen med 

en kort stunds läxläsning varje dag än att läsa långa stunder bara några dagar i veckan. Enligt 

forskaren var de positiva effekterna hos de yngre barnen lägre på grund av att yngre barn har 

sämre koncentrationsförmåga och att det helt enkelt är för svårt att koncentrera sig på läxor när 

de är hemma. Cooper (2001) hävdar även att läxor kan ha positiva effekter och att de kan 

fungera som en länk mellan hem och skola och han beskriver att läxan bör ha olika syften för 
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olika åldrar. Syftet med läxor för yngre elever ska vara att ge positiva attityder och vanor. Läxor 

ska vara en förstärkning av saker man redan gått igenom i skolan. 

 

3.1.2 Läsläxa 

Vad gäller just läsläxor publicerade Sandström Kjellin (2002) en avhandling vid namn 

Läsutveckling i ett helhetsperspektiv: fjorton barns läsutveckling under första och andra 

skolåret. Sandström Kjellin (2002) intervjuade föräldrar, om bland annat, hur de hjälper sina 

barn med läsläxan. Enligt författaren visade resultatet av intervjuerna att läsläxan var något 

skolan förväntade sig att föräldrar skulle hjälpa till med och läsa med sina barn. Detta fungerade 

visserligen bra för de barn som inte hade problem med läsning och vars föräldrar hade 

pedagogiska kunskaper. De föräldrar som hade barn med lässvårigheter hade svårt att hjälpa 

sina barn med läsläxan och kunde därmed inte uppfylla skolans förväntningar. Elevernas 

förväntade utveckling har alltså ett samband med vårdnadshavares kunskaper och engagemang.  

Graham och Herbert (2010) talar om betydelsen av att läraren vägleder elevers skrivande. 

Författarna menar att eleverna behöver stöd när de ska skriva ner sina personliga reaktioner på 

vad de läst. De behöver även stöd i att analysera, tolka, sammanfatta och göra anteckningar. 

Westlund (2013) hänvisar till Hatties metastudie (2009) som konstaterade att om elever får 

sammanfatta en läst text ger detta en effekt på d=0,52. Alltså positiva samband med 

läsförståelse. Lärarna har därför en mycket stor roll i att få detta att fungera. Westlund (2013) 

återger i sin avhandling vad forskning säger om hur elever lär sig sammanfatta en text i flera 

steg och menar att detta tillvägagångssätt har stora likheter med effektiv 

läsförståelseundervisning. Läraren ska förklara varje steg och syftet med dessa. Sedan ska varje 

strategi modelleras av läraren varpå eleverna lär sig använda strategin på egen hand i allt större 

utsträckning. Om eleven behöver stöd bör läraren finnas där och tillgodose detta behov. 

Eleverna lär sig sammanfatta genom att: 

  

1. Identifiera vad som är viktig information. 
2. Ta bort ointressant information 
3. Ta bort onödig information 
4. Skriva en kort sammanfattning om varje läst avsnitt 

3.1.3 Läsförståelse  
Läsning avser att läsa och förstå, eller tillgodogöra sig en text, alltså läsförståelse. Avkodning 

och förståelse är de två faktorer som ingår i begreppet läsförståelse. Att bemästra både 

avkodningen och förståelsen är viktigt för att uppnå läsförståelsen. Faktorn avkodning avser att 

tolka siffror och bokstäver (grafem) och omsätta dem till motsvarande språkljud (fonem). 

Faktorn förståelse är hur en uppläst text, samtal eller muntliga instruktioner förstås (Torgesen 

& Hudson, 2006). Utifrån dessa begrepp kan läsförståelse ses som en ekvation enligt forskarna 

Gough och Tunmer, (1986). Ekvationen lyder: Läsning = Avkodning x Förståelse. Gough and 

Tunmer etablerade begreppet “The Simple view of reading” år 1986 och de menade att en viktig 

förutsättning för att förstå en text som man har läst är att avkodningen fungerar. Om 

avkodningen tar för mycket kraft så kan det bli svårt att förstå det man har läst. Detta gäller 

även om man har de språkliga förutsättningarna att förstå innehållet i texten. 

  

Castles, Rastle & Nation menar i sin artikel “Ending the reading wars: Reading acquisition 

from novice to expert” (2018), att läsinlärningsmetoden “phonics” är den bästa och mest 

effektiva metoden för de yngre eleverna och de har delat upp sin forskningsgenomgång i tre 

delar: 
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1. Att knäcka den alfabetiska koden 

Castles, Rastle och Nation (2018) beskriver att barn som utsätts för ett rikt talspråk kommer 

mest troligt att lära sig förstå och själva producera talat språk: “If a child is exposed to a rich 

spoken–language environment, that child will almost certainly learn to understand and produce 

spoken language” (s. 8). Författarna fortsätter med att förklara att detsamma inte gäller för 

läsning. När barn ska lära sig läsa har de oftast ganska goda kunskaper vad gäller det talade 

språket. Det som är utmaningen med att lära sig läsa är att barnen måste lära sig att associera 

symboler med ljud. Barn behöver stöd för att lära sig detta. De behöver hjälp att utveckla sin 

fonemiska medvetenhet och sedan hjälp att koppla dessa fonem (språkljud) till grafem 

(symboler/bokstäver). Att lära sig detta är nödvändigt för att bli en läsare, dock inte tillräckligt 

för att bli en god läsare menar Castles, Rastle och Nation (2018), phonics är bara det första 

steget. Läsande och ljudande är, enligt författarna, de som leder till automatiserad avkodning. 

2. Att bli en duktig avkodare 

När en elev är en duktig avkodare betyder det att denne känner igen de flesta ord direkt. Dock 

menar författarna att direkt ordigenkänning inte är det som ska läras ut, utan de uttrycker att 

whole–language teoretiker har fokuserat för lite på hur skickliga läsare lyckades bli just 

skickliga läsare. Castles, Rastle & Nation (2018) menar att om det fokuseras för mycket på 

ordigenkänning i tidig läsundervisning för att skapa goda avkodare är det detsamma som att 

låta barn sitta och titta på noter och tro att barnet tillslut ska bli en konsertpianist. Ovan nämndes 

att det är läsandet och ljudandet som leder till automatiserad avkodning. Castles, Rastle och 

Nation (2018) menar därför att det är mycket viktigt att motivera elever att läsa. Detta för att 

det är genom upprepad exponering av ord som de lärt sig att ljuda som de kan bli duktiga 

avkodare. Alltså, de två faktorer som utvecklar duktiga avkodare är att lärare hjälper eleverna 

knäcka den alfabetiska koden samt att eleverna motiveras att läsa. Dock är god avkodning inte 

tillräckligt för att bli en god läsare. Detta stämmer överens med Goughs och Tunmers (1986) 

ekvation för läsning som visar att både avkodning och förståelse krävs för att kunna bemästra 

läsandet. 

3. Att ha läsförståelse 

 

Enligt Castles, Rastle och Nation (2018) är forskare överens om att man bygger en mental 

representation av det som står i texten när man läser. Man kopplar alltså det som står i texten 

med sin egen bakgrundskunskap. För att förstå det man läser behövs en stadig grund att stå på. 

Denna grund (Perfetti, C. A., och Stafura, J. 2014) består av: 

  

• Språklig kunskap. Ordförråd, grammatisk kunskap, texters uppbyggnad, skriftspråkets 

uppbyggnad och allmän kunskap om världen. 
• Processer som är nödvändiga för läsning. Automatisk avkodning, ordigenkänning, 

förståelse för meningar, interaktionen mellan dessa processer och med den kunskap man 

har. 
• Generella kognitiva resurser. Arbetsminne, kognitiv flexibilitet och så vidare. 

I flera studier som haft sitt fokus på läsinlärning har betydelsen av skrivande påpekats 

(Westlund, 2013). Med hjälp av skrivande kan eleven “knäcka” den alfabetiska koden. 

Anledningen, uppger Westlund (2013), är att läs– och skrivförmåga bygger på samma kognitiva 

processer och kunskaper. Författaren beskriver även att forskare konstaterat att elever får en 

djupare läsförståelse om skrivning och läsning kopplas samman. 
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National Reading Panel (i fortsättningen kallad NRP) är en expertgrupp som, 1997 formades 

av National Institute of Child Health and Human Development och Secretary of Education, med 

syfte att analysera forskningsbaserad kunskap om läsundervisning för barn (Pressley, M, 2002). 

Westlund (2013) har sammanfattat de punkter som NRP (2000) hävdade är den undervisning 

som ger bäst effekt när det kommer till läsförståelsestrategier. Punkterna samspelar med 

varandra: 

  

• Eleverna övervakar sin förståelse – comprehension monitoring 
• Eleverna lär sig av varandra – cooperative learning 
• Grafiska och semantiska hjälpmodeller som innefattar att tankekartor används – graphic 

and semantic organizers including story maps. 
• Eleverna svarar på frågor – question answering 
• Eleverna formulerar frågor som texten väckt – question generation 
• Eleverna lär sig olika berättelsestrukturer – story maps 
• Eleverna sammanfattar huvudidéerna i texten – summarizing (s. 60–61)  

Westlund (2013) uppger att det inte är ovanligt att forskare hänvisar till NRP:s (2000) resultat, 

dock är många av dem kritiska. En av dessa kritiska forskare är Pressley (2002) som i sin artikel 

argumenterar att NRP (2000) var för begränsad i sin presentation. Pressley (2002) menar att 

resultaten visserligen är giltiga, men att de bara är ett smakprov av de många 

undervisningsmetoder som har fått vetenskapligt stöd. Även Westlund (2013) pekar på att 

kritiken mot NRP (2000) för det mesta handlat om forskarpanelens tillvägagångssätt för att 

bestämma vilka studier som betraktats relevanta, alltså frågan om urval. 

3.1.4 Tyst läsning 
I sin avhandling skriver Westlund (2013) att tyst läsning är något som kritiserats och anses ta 

för mycket tid i skolan. Tyst läsning innebär, enligt författaren, att eleverna väljer böcker att 

läsa under viss avsatt skoltid. NRP (2000) granskade även effekterna av tyst läsning och 

konstaterade att tyst läsning inte har en så positiv effekt som man trott. Vad som behövs för att 

aktiviteten ska ha effekt är att lärarna måste ge feedback till de enskilda eleverna. Även Hattie 

(2009) skriver om tyst läsning och menar att det inte är elevers exponering för litteratur som 

ger störst effekt på läsförmågan utan lärarens undervisning i litteratur. Hattie (2009) vidhåller 

även att det inte hjälper att uppmuntra elever som, i årskurs 3 och högre har problem med 

läsningen, att läsa själva. De kommer inte ändra sin attityd till läsningen på det sättet, menar 

forskaren. Westlund (2013) förklarar att det finns ett samband mellan elevers motivation och 

engagemang för att vilja läsa böcker och god läsförståelse. De elever som däremot inte har en 

vilja att läsa böcker, eller inte har läsförmågan drar inga fördelar av att läraren lägger mycket 

tid på tyst läsning i skolan. Westlund (2013) uttrycker istället att dessa elever då bör få ta del 

av undervisning i förståelsestrategier. 

  

Sanden (2012) gjorde en studie om effekterna av tyst läsning. Denna studie gjordes med hjälp 

av forskningsstudier som visar på betydande effekter av ett samband mellan mycket tid i skolan 

för just tyst läsning och goda läsförståelseresultat hos eleverna. Det Sanden (2012) kunde 

konstatera var att duktiga lärare lät eleverna läsa tyst varje dag, ungefär en halvtimme. Dock 

lämnades inte eleverna helt åt sig själva. Samtidigt som eleverna fick välja böcker själva fick 

de även undervisning i olika förståelsestrategier flera gånger i veckan. Om någon elev inte 

kunde hitta en bok som intresserade denne fick eleven hjälp av läraren att hitta böcker. 
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3.1.5 Läskriget  
Castles, Rastle & Nation (2018) skriver att: “Learning to read is the basis for the acquisition of 

knowledge, for cultural engagement, for democracy, and for success in the workplace” (s. 5) 

och hävdar därför att det inte är konstigt att det länge varit ett stort intresse för allmänheten när 

det kommer till hur barn lär sig läsa. Detta intresse har många gånger lett till debatter om hur 

barn blir undervisade när det kommer till läsning. Dessa debatter har kommit att kallas läskriget 

och har pågått främst i de engelskspråkiga länderna så som Australien, USA och England. Dessa 

debatter, som kommit att kallas läskriget, har handlat om två undervisningsmetoder och vilken 

som anses vara bäst. Den ena är “phonics” och handlar om att strukturerat och systematiskt lära 

ut kopplingen mellan språkljud och bokstäver. Den andra metoden är “whole language” som 

fokuserar på elevers meningsskapande när de läser texter. Metoden uppmuntrar till att använda 

sig av ledtrådar som bilder eller kontexten för att på så sätt gissa sig till ett ords betydelse. 

  

Castles, Rastle och Nation (2018) menar att den vetenskapliga evidensen för phonics är solid, 

men att det fortfarande finns motstånd till denna metod, vilket göra att phonics inte lärs ut på 

lärarutbildningar. Detta leder då till att metoden inte heller används i skolor. Castles, Rastle och 

Nation (2018) tror att det finns två anledningar till motståndet. För det första eftersom det är 

tydligt att läsning är en svåröverskådlig förmåga, alltså att den består av mer än att ljuda ord, 

och att forskning som pekar på att fokus ska ligga på ljudande anses omodern och tråkig. För 

det andra, menar författarna, finns okunskap kring varför phonics är en lämplig metod för tidig 

läsinlärning. Castles, Rastle och Nation (2018) har i sin artikel beskrivit några myter om 

metoden (s. 14). 

 

3.2 Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt presenteras det sociokulturella perspektivet, som är en teori om lärande. Det är 

denna teori jag i min undersökning lutat mig emot. I Lgr 11 beskrivs att samspelet mellan skolan 

och vårdnadshavare är viktigt för elevers skolgång och för att skapa de bästa förutsättningarna 

för elevers lärande. När barn lär sig läsa, måste de utnyttja en komplex teknik. Det är nämligen 

många insikter ett barn som ska använda alfabetisk skrift måste få. Barnet måste lära sig hur 

skriftspråkliga enheter som ord och meningar ser ut och fungerar. Barnet måste även lära sig 

hur tal och skrift hänger ihop (Säljö, 2014).  

3.2.1 Det sociokulturella perspektivet 
Med en sociokulturell syn på inlärning och språk ses inläraren som en aktiv konstruktör av sin 

språkliga kompetens i samspel med sin omgivning. Lev Semenovich Vygotskij (1896–1934) 

anses vara grundaren till det så kallade sociokulturella perspektivet för lärande. Enligt 

Vygotskij (2001) konstruerar människan sitt kunnande i samspel med sin sociala omgivning i 

skolan, hemma, med kamrater och ute i samhället. För att kunna lära sig nya begrepp eller 

teorier måste man vara med människor som använder dessa när de berättar, förklarar, diskuterar 

och löser problem. Vygotskij (2001) hävdar att språk och tänkande utvecklas i social 

kommunikation och att barnet är socialt från början. Enligt Säljö (2014) är lärande en naturlig 

och nödvändig aspekt av mänskliga verksamheter. Genom tiderna har människor delat med sig 

av kunskaper till varandra och hela vår samvaro bygger på detta. Säljö (2014) påpekar även att 

det vardagliga samtalet ger upphov till insikter och kunskaper som en individ tar med sig och 

formas av. Det vardagliga samtalet är, hävdar Säljö (2014), den viktigaste komponenten i vår 

kunskapsbildning. Skolan fyller för, Vygotskij (1896–1934), en central funktion på så sätt att 

det är där en individ kan komma i kontakt med vetenskapliga och abstrakta kunskaper, som 

läsning och skrivning, vilka är kunskaper som behövs i ett komplext samhälle (Säljö, 2014). 
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En viktig utgångspunkt inom detta perspektiv är intresset för hur individer och grupper i 

samspel tillägnar sig och utnyttjar kognitiva och fysiska resurser (Säljö, 2014). I detta samspel, 

menar Vygotskij (2001), skapas ny kunskap. Författaren fortsätter med att förklara att språket 

kan ses som det mest betydelsefulla verktyget för lärande och lärande sker i kommunikativa 

samspel med andra människor. Kommunikativa processer är centrala för mänskligt lärande och 

utveckling och det är genom kommunikation som en människa blir delaktig i kunskaper och 

färdigheter. Genom att höra vad andra talar om och hur de föreställer sig världen kan ett barn 

bli medvetet om vad som är intressant att urskilja ur en mängd iakttagelser. Att kunna, 

exempelvis, läsa innebär att den kommunikativa praktiken är behärskad (Säljö, 2014). Säljö 

(2014) ger ett exempel på detta och menar att förmågan att spela schack inte bara betyder att 

man kan flytta pjäser över ett bräde, man känner även till regler och taktiska grepp som gör att 

man kan spela. Precis som att det krävs förståelse för språkliga regler och taktiska grepp för att 

läsa och förstå en text. Läsning sker alltid i ett sammanhang – i skolan, hemma eller tillsammans 

med kamrater. Med vem eller vilka man läser ingår i den sociokulturella kontexten (Westlund, 

2013). Detta styrks av tidigare forskning (se avsnitt 3.1.4 Tyst läsning) där NRP (2000) hävdar 

att lärare måste ge feedback till elever för att tyst läsning ska ha någon effekt. Även Hattie 

(2009) uppger att det är lärarens undervisning i litteratur som har störst betydelse för 

läsförmågan. Alltså räcker det inte att låta elever sitta i skolan och läsa på egen hand och 

förvänta sig att de ska bli goda läsare. Undervisning och delaktighet i kommunikativa processer 

är nödvändiga. 

3.2.2 Mediering 
Det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling handlar om hur människor utvecklar 

olika förmågor som är speciella för människor och kulturella för sin karaktär. Exempel på 

sådana förmågor är att läsa, skriva, lösa problem och så vidare (Säljö, 2014). Detta handlar 

alltså om hur människor tar till sig medierande redskap. Mediering är ett viktigt begrepp inom 

den sociokulturella teorin och avser att människor använder olika verktyg och redskap när vi 

förstår och agerar i vår omvärld. Enligt Säljö (2014) menade Vygotskij (1896–1934) att 

människan utmärks av att hon använder sig av språkliga och materiella redskap. Ett språkligt 

redskap, även kallat intellektuellt eller psykologiskt redskap, är en symbol, ett tecken eller ett 

teckensystem vi använder för att kommunicera och tänka med. Språkliga redskap är exempelvis 

bokstäver och begrepp. Likaså siffror och räknesystem (Säljö, 2014). Mediering sker även 

genom fysiska redskap. Säljö (2015) tar som exempel upp hur vi människor använder oss av 

spadar för att gräva och tangentbord för att skriva. I elevens fall används läseboken för att läsa. 

Företrädare för den sociokulturella teorin anser det inte fruktbart att skilja mellan språkliga och 

fysiska redskap. De förekommer tillsammans och utgör varandras förutsättningar. Till exempel 

är en hastighetsmätare i en bil ett fysiskt redskap, men fungerar med hjälp av tecken och 

symboler. Därför, uppger Säljö (2014), kan man välja en mer allmän term för språkliga och 

fysiska redskap. Nämligen kulturella redskap. Ett kulturellt redskap bygger alltså på att det 

både finns språkliga redskap, som ett alfabet, och ett fysiskt material på vilket man kan fästa 

symbolerna, exempelvis en boksida. 

3.2.3 Appropriering 
Appropriering är ett uttryck som används inom den sociokulturella teorin för att beskriva och 

förstå lärande. Detta begrepp innebär att en människa tar till sig och lär sig att använda kulturella 

redskap. Vi lär oss cykla, läsa, skriva, rita och uttrycka oss på olika sätt. Säljö (2014) menar att 

mycket av det vi lär oss blir vi bekanta med i vardagen exempelvis uttryck som mamma och 

syster. Dessa finns i vårt vardagsspråk och vi lär oss vad de betyder i vardagliga samtal. 

Mediering i vardagen sker utan undervisning och på så sätt blir barnet bekant med flera 

kulturella redskap. Den primära socialisationen avser den appropriering som sker tidigt i livet 
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och det är här barnet lär sig sitt första språk och lär sig förstå socialt samspel. Den primära 

socialisationen behöver kompletteras av den sekundära socialisationen. Med detta menas de 

kunskaper som behövs för att kunna försörja sig och här har skolan en viktig roll (Säljö, 2014). 

Vygotskij (2001) menar att i den primära socialisationen lär sig människan vardagliga begrepp 

medan människan i den sekundära socialisationen lär sig vetenskapliga begrepp. Dessa 

vetenskapliga begrepp är mer abstrakta och kommer från vetenskapen. Exempelvis begrepp 

inom grammatiken som substantiv och pronomen (Säljö, 2014). Dessa begrepp är inte lätta att 

tillägna sig om man inte får dem förklarade för sig menar Säljö (2014) och pekar på att 

Vygotskij ansåg skolan som den miljö där människor kan bli bekant med kunskaper som dessa. 

I skolan finns möjligheter för barn att ta till sig (appropriera) de kunskaper som gör att de förstår 

världen utanför den egna erfarenheten. Säljö (2014) förklarar vidare att läraren och 

undervisningen blir en nyckel till kunskaper som gör att barn kan förstå processer i natur och 

samhälle på ett mer grundläggande sätt. Enligt Säljö (2014) betonar Vygotskij vikten av att barn 

får stöd och hjälp med att begreppsliggöra världen av vuxna eller den mer kompetente 

kamraten. Detta är centralt för den sociokulturella teorin och kallas den proximala 

utvecklingszonen. 

3.2.4 Den proximala utvecklingszonen 
Enligt Westlund (2013) utgår den teoretiska bakgrunden till undervisning i läsförståelse och 

förståelsestrategier från Vygotskijs (1896–1934) teorier vilka innebär att elever successivt tar 

över ansvaret för sitt eget lärande. Säljö (2014) beskriver att Vygotskij var den som myntade 

begreppet den proximala utvecklingszonen (ZPD; The Zone for Proximal Development). Detta 

innebär att den lärande får stöd i att imitera en expert under pågående lärande. Vidare menar 

Säljö (2014) att Vygotskij definierade denna utvecklingszon som avståndet mellan vad en 

individ kan prestera ensam utan stöd och vad en individ kan prestera tillsammans med en vuxen 

med mer erfarenhet eller tillsammans med mer kapabla kamrater. Med handledning eller 

assistans kan vi alltså lösa problem som vi skulle ha svårt att klara på egen hand. ZPD är alltså 

den nivå som ligger strax över inlärarens behärskningsnivå och med stöd från exempelvis en 

lärare, kan inläraren prestera mer än vad som skulle vara möjligt ensam. Vad gäller läsläxan får 

elever stöd av både lärare och av vårdnadshavare. I vissa fall kan elever även få stöd av mer 

kapabla kamrater.  

  

Något Säljö (2014) påpekar är att resonemanget om en utvecklingszon är intressant eftersom 

skillnaden mellan att behärska ett fysiskt eller intellektuellt redskap eller att inte göra det i 

allmänhet inte är självklar.  Exempelvis, kan vi ha kunskap som gör att vi kan följa med i ett 

resonemang och förstå vad en författare säger, men vi kanske inte kan föra resonemanget själva. 

Säljö (2014) menar att det kan vara ett stort avstånd mellan dessa; att följa med som lyssnare 

och att vara kapabel att prestera resonemanget själv. Vi kan alltså följa med om vi får stöttning, 

men det kan ta tid innan vi själva behärskar alla led som krävs för att använda redskapet i fråga. 

Många situationer, i till exempel skolan eller i vår vardag, har denna karaktär hävdar Säljö 

(2014). Vi förstår vad som sägs och görs, men vi kan inte klara det på egen hand utan stöd. I 

undervisningen förser lärare elever med verktyg och stödjande strukturer för att utveckla nya 

kompetenser. När elever behärskar dessa kan läraren ta bort stöttningen. Dock ska läraren hela 

tiden förse eleven med nya stödstrukturer för att eleven ska kunna gå vidare i sin utveckling 

(Säljö, 2014). Författaren påpekar även att det är viktigt att som lärare kunna bestämma ZPD 

för sina elever. Zonen (ZPD) är individ–unik och elever måste få rätt utmaningar i skolan för 

att utvecklas. Det ställs alltså höga krav på lärares medvetenhet vad gäller elevers individuella 

kunskapsnivåer. Ytterligare ett centralt begrepp inom den sociokulturella teorin är just stöttning 

och innebär att den mer erfarne väcker ett intresse och ställer frågor utan att ge eleven några 

svar eller lösningar. Informell undervisning med exempelvis en förälder eller ett syskon kan 



10 

 

agera stöttande och vara betydande för elevers utveckling (Säljö, 2014). Sammanfattningsvis, 

menar Säljö (2015), att lärandets hur–fråga som avser hur man ska lära, kan besvaras genom 

antagandet att för lärandet spelar den sociala interaktionen en viktig roll. Vi lär först och främst 

genom samspel med andra och Säljö (2015) uttrycker det som att vi är kunskapsparasiter som 

hela tiden approprierar erfarenheter och insikter från andra. Vad–frågan för lärandet avser vad 

man ska lära och kan besvaras genom att man approprierar kulturella redskap. Med detta menas 

att man lär sig behärska de kulturella redskapen i olika sammanhang och en sådan behärskning 

är aldrig fullständig. Varje appropriering är ofullständig och öppnar möjligheter till lärande. 

Färdigheter som att läsa, skriva, räkna och så vidare har alltså ingen slutpunkt, menar Säljö 

(2015), utan vi kan hela tiden utvecklas. 

4. Metod 
Detta avsnitt börjar med att beskriva skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskningsstrategi. Sedan beskrivs de metoder som användes för att samla in material till denna 

undersökning och hur materialet, genom en fenomenografisk metodansats, analyserades. 

Undersökningens reliabilitet och validitet diskuteras samt etiska överväganden. 

 

4.1 Kvalitativ eller kvantitativ forskningsstrategi 
Stukát (2011) beskriver att det finns olika synsätt och riktningar inom den vetenskapliga 

världen. Man kan kategorisera pedagogiska studier i kvantitativ och kvalitativ forskning. Den 

kvantitativa inriktningen har sin bakgrund i naturvetenskapen där empiriskt kvantifierbara och 

objektiva observationer och mätningar har en central roll. Forskaren samlar in ett stort antal 

fakta för att sedan analysera dessa i syfte att finna mönster som antas gälla de flesta människor. 

Resultaten ska vara generaliserbara och gälla fler än de personer man undersökt. Metoderna för 

en kvantitativ forskningsstrategi ska vara objektiva och kvantifierade. Exempelvis 

strukturerade intervjuer eller enkäter, observationer eller kontrollerade experiment. Enligt 

Stukát (2011) anser kritiker att resultaten visserligen blir breda och generella, men att de inte 

blir särskilt djupa. Det kvantitativa synsättet har på senare tid fått lämna stor plats åt det 

kvalitativa synsättet eftersom man menar att kreativ forskning hindras på grund av de stränga 

kraven på reliabilitet, validitet och generalisering (Stukát, 2011). 

  

Kvalitativa data handlar om att undersöka ett begränsat antal enheter som vill visa på variation 

i upplevelser och tolkningar. Stukát (2011) beskriver att huvuduppgiften för det kvalitativa 

synsättet är att förstå och tolka de resultat som framkommit. Inte generalisera och förutsäga, 

utan man vill gestalta eller karaktärisera något. Förenklat kan man säga att skillnaden mellan 

en kvantitativ och en kvalitativ studie är att om man har en frågeställning som gäller hur ofta, 

hur vanligt eller hur många så ska man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen gäller 

att förstå eller att hitta mönster så ska man göra en kvalitativ studie menar Trost (2010). Ett 

vanligt angreppssätt i det kvalitativa synsättet är öppna intervjuer och ostrukturerade 

observationer och Jacobsen (2017) menar att det är lämpligt att använda sig av en kvalitativ 

individuell intervju om man i en undersökning vill visa hur olika personer tolkar ett visst 

begrepp. Trost (2010) instämmer och beskriver vidare att om målet med en studie är att försöka 

förstå människors olika handlingsmönster, sätt att resonera eller reagera, bör en kvalitativ 

forskningsstrategi användas. Jag vill i min undersökning få fram enskilda lärares och enskilda 

elevers uppfattningar gällande lärarens avsikt med läsläxa och detta, anser jag, att jag lättast får 

fram genom att använda mig av individuella kvalitativa intervjuer. 
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4.2 Kvalitativ individuell intervju 
Såväl Trost (2010) som Stukát (2011) menar att man alltid noggrant ska överväga vilken eller 

vilka metoder som passar bäst för att besvara den fråga man ställt sig. Olika frågor kräver olika 

metoder eller utformningar av metoder. Frågan och svaret är en integrerad del av den metod 

man valt för sin undersökning. Vidare menar Trost (2010) att med kvalitativa personliga 

intervjuer kan en forskare få en större förståelse av personers uppfattningar. I studien ligger 

fokus på att ta reda på enskilda personers uppfattningar om ett fenomen, därav anses en 

kvalitativ metod med enskilda intervjuer lämplig för att få ett fram svar till studiens syfte. 

Intervjuer är ett tillvägagångssätt som blir mer personligt än en enkät.  

 

Både vuxna och barn intervjuades eftersom såväl den vuxne lärarens uppfattning som elevens 

uppfattning är central i min undersökning. Trost (2010) menar att det inte är någon större 

skillnad mellan att intervjua barn och att intervjua vuxna. Däremot finns vissa drag som 

utmärker speciellt barn. Barn kan ha svårt att koncentrera sig och sitta still för länge. Därför, 

anser Trost (2010), att intervjuer med barn bör vara korta och att man möjligtvis får göra flera 

intervjuer.  

 

Kvalitativa individuella intervjuer passar bäst när få enheter ska undersökas och målet med 

intervjun är den enskilda individens uppfattning om eller tolkning av ett fenomen. Som tidigare 

nämnts skulle exempelvis ett kvantitativt tillvägagångssätt inte vara rätt för studien eftersom 

det är något som passar bättre när en forskare vill få fram ett resultat som gäller de flesta 

människor (Stukát, 2011). Resultatet av studien kommer inte kunna sägas gälla de flesta 

människor utan snarare ett urval av personer på en skola i en liten kommun. 

 

En kvalitativ individuell intervju kan ha olika strukturering. Jacobsen (2017) påpekar att det 

finns både för– och emot argument hur strukturerad en intervju bör vara. Om en kvalitativ 

intervju är helt ostrukturerad kan datamängden bli svåranalyserad. En intervjuguide är därför 

något man med fördel kan använda som stöd. En intervjuguide belyser vad intervjun ska handla 

om (Jacobsen, 2017). Intervjuguiden är forskarens hjälpreda i intervjusituationen. Den ska vara 

det översatta uttrycket för det man vill analysera. Utifrån syftet för min undersökning ansåg jag 

det mest lämpligt att använda intervjuer eftersom informanternas egna uppfattningar och åsikter 

lättare kommer till uttryck. 

  

Två olika intervjuguider användes eftersom det var olika frågor till undersökningsgrupperna 

som bestod av lärare och elever. Intervjuerna bygger på en låg grad av standardisering och 

strukturering. Detta innebär, enligt Trost (2010), att man formulerar sig efter den intervjuades 

språkbruk. Lämpligt när det handlar om att intervjua barn då man inte kan använda alltför 

avancerat språk. Trost (2010) beskriver att man med standardisering och strukturering menar 

graden till vilken frågorna är desamma och situationen är densamma för alla intervjuade. Alltså 

avsaknad av variation, allt är likadant för alla. De flesta kvantitativa studier använder sig av 

standardiserade datainsamlingar i hög grad, medan det i kvalitativa studier bättre lämpar sig 

med en låg grad av standardisering (Trost, 2010). Eftersom intervjun har en låg standardisering 

är intervjun formulerad med delvis öppna frågor. Det vill säga inga fasta svarsalternativ finns. 

Enstaka frågor med fasta svarsalternativ förekommer. På grund av den låga standardiseringen 

är frågorna inte heller exakt samma för alla informanter utan de anpassas efter behov. 

Intervjuguider (se bilaga 4 och 5) finns med för att inte avvika från ämnet allt för mycket. 

Intervjufrågorna (se bilaga 4 och 5) för min undersökning har valts för att de bäst kommer att 

besvara undersökningens frågeställningar. 
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4.3 Urval 
Vid valet av undersökningsgrupp gjordes ett bekvämlighetsurval vilket betyder att skolan där 

intervjuerna ägde rum är bekant sen tidigare eftersom det är samma skola där den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) genomfördes. Detta innebar att lärarna, som skulle 

intervjuas, sedan tidigare var bekanta och även vissa elever. I denna undersökning intervjuades 

tre svensklärare. En lärare från årskurs 1, en lärare från årskurs 2 och en lärare från årskurs 3. 

De lärare jag valt finns i samma kommun, på samma skola. Varför just dessa lärare valdes ut 

beror på att de är de enda undervisande svensklärarna i årskurserna 1–3 i kommunen. Trost 

(2010) menar att man ska begränsa sig till ett mycket litet antal intervjuer, om det är metoden 

man valt för sin undersökning. Detta eftersom man med många intervjuer får ett ohanterligt 

material man inte mäktar med. Att få en överblick och se alla viktiga detaljer kan också bli 

mycket svårt. 

  

Jag har även valt att intervjua elever från årskurserna 1–3 och valde att intervjua två elever från 

varje årskurs. Detta blir sex elever totalt. Kön har inte spelat någon roll utan elever har valts 

helt slumpmässigt genom lottdragning. Min studie går inte ut på att undersöka flickors eller 

pojkars uppfattning av lärarens avsikt med läsläxan utan elevers uppfattning oavsett kön. Totalt 

är antalet personer jag intervjuar nio. De tre lärare som accepterat sin medverkan i min studie 

lottade ut två elever från varje årskurs.  

 

4.4 Etiska överväganden 
Stukát (2011) menar att en undersöknings etiska aspekter är en viktig och även nödvändig 

diskussion. Forskarens rätt att genomföra sin undersökning bör ifrågasättas och ställas mot 

individskyddskrav. Stukát (2011) hänvisar till vetenskapsrådets Codex – Regler och riktlinjer 

för forskning (http://www.codex.uu.se) och menar vidare att individskyddskravet kan 

åskådliggöras i fyra allmänna huvudkrav på forskningen: 

 

1. Informationskravet 

De som kommer beröras av undersökningen ska informeras om undersökningens syfte. 

Informanterna ska även informeras om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin 

medverkan när som helst. Även hur resultaten kommer att användas och presenteras är viktigt 

att informera om.  

 

2. Samtyckeskravet 

Stukát (2011) pekar på att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma om de vill 

medverka eller inte. Samtycke bör i vissa fall inhämtas från vårdnadshavare om de undersökta 

under femton år. 

 

3. Konfidentialitetskravet 

Det är viktigt att de medverkande får vara anonyma. Personer som ska medverka i 

undersökningen ska vara medvetna om att alla uppgifter behandlas konfidentiellt och hur dessa 

uppgifter kommer förvaras och redovisas. 

 

4. Nyttjandekravet 

Informationen som samlats in får bara användas för forskningsändamål. Informationen får inte 

lånas ut eller utnyttjas för kommersiellt bruk eller andra syften som är icke–vetenskapliga. 

 

Information om undersökningen samt samtyckesbrev skickades ut till de tilltänkta 

informanterna. De lärare jag hade för avsikt att intervjua fick dessa samtyckesbrev före 

http://www.codex.uu.se/
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eleverna. När lärarna lottat ut två elever från respektive årskurs skickades samtyckesbrev hem 

med dessa elever för att få vårdnadshavares godkännande. Lärare, elever och vårdnadshavare 

informerades i samtyckesbreven (se bilaga 1, 2 och 3) om att deras deltagande var frivilligt och 

att de kunde avbryta intervjun när som helst. Information om att intervjuerna skulle spelas in 

fanns också med. Deltagarna fick även information om att det endast är jag, min handledare 

och examinator som får ta del av det inspelade materialet. Det inspelade materialet förvaras på 

en mobil enhet och kommer att raderas när examensarbetet är godkänt. 

 

4.5 Genomförande av intervjuer och bearbetning av data 
Intervjuerna genomfördes på skolan där informanterna befann sig. Jag åkte till skolan där jag 

planerat att genomföra intervjuerna och kom överens med lärarna som skulle intervjuas om 

tider som passade både för dem och de elever som skulle intervjuas. När datum och tider väl 

hade bestämts, genomfördes intervjuerna i ett tyst rum där risken för att bli avbruten var 

minimal. Inför intervjuerna förklarades än en gång syftet med undersökningen. Alla intervjuer 

spelades in med hjälp av mobiltelefon och denna slogs på när intervjun skulle ta sin början. I 

vissa fall förklarades syftet med undersökningen före inspelningen slogs på och i vissa fall när 

inspelningen tog sin början. Intervjuguider (se bilaga 4 och 5) fanns med på plats för att inte 

glömma något viktigt. 

 

När alla informanter intervjuats transkriberades det insamlade materialet i ett dokument på 

dator. Sedan skrevs dessa transkriberingar ut och de svar som informanterna gav som kunde 

kopplas ihop med frågeställningarna i min undersökning ströks under med 

understrykningspenna för att få en tydligare överblick av innehållet och lättare få fram ett 

resultat. Detta gjordes med hjälp av den fenomenografiska analysmetoden. 

 

4.6 Fenomenografi som analysmetod 
Enligt Dahlgren och Johansson (2006, kapitel 6) är fenomenografi som metodansats utvecklad 

för att undersöka data från enskilda individer. Oftast handlar det om halvstrukturerade 

intervjuer. Författarna pekar även på att denna metodansats passar när syftet är att beskriva och 

analysera personers uppfattningar om olika företeelser. Denna metodansats ansågs passa bäst 

för denna undersökning eftersom metodvalet för insamlandet av material består av intervjuer 

av låg strukturering. Författarna fortsätter att beskriva begreppet fenomenografi och menar att 

den bidrar till en fördjupad förståelse av det mänskliga lärandet. Det är, inom fenomenografin, 

variationen mellan människors sätt att uppfatta något som är intressant, snarare än likheterna 

(Dahlgren och Johansson, 2006). Begreppet uppfattning betyder enligt författarna att förstå 

något eller att erfara något. Detta begrepp är i min undersökning centralt eftersom 

frågeställningarna syftar till att undersöka personers uppfattning av ett fenomen. 

I fenomenografiska intervjuer ska, enligt Dahlgren och Johansson (2006), intervjuaren få ett så 

uttömmande svar som möjligt. Att fördjupa och utvidga ett samtal kallas för probing. 

Intervjuaren ska alltså ställa följdfrågor till informanten, exempelvis frågor som: ”Hur menar 

du då?”. Icke–verbal probing kan även det vara ett sätt för intervjuaren att få informanten att 

utveckla sitt svar. Författarna menar att man, exempelvis, genom nickningar kan visa att det 

som sägs är intressant och att intervjuaren är beredd på en fortsättning från informanten. 

Dahlgren och Johansson (2006) beskriver en fenomenografisk analysmodell i sju steg. Denna 

har jag följt vid bearbetning av mitt material. 

1. Bekanta sig med materialet 
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Det första steget går ut på att läsa de transkriberade intervjuerna. Dessa lästes flera gånger så 

att jag skulle vara väl insatt i materialet. Samtidigt som jag läste transkriberingarna förde jag 

anteckningar när någon tanke eller fundering dök upp. 

2. Kondensation 

I detta steg startar själva analysen. Här lyfter Dahlgren och Johansson (2006) att man kan klippa 

ut passager eller stycken i intervjuerna för att urskilja de viktigaste uttalandena. Jag nöjde mig 

dock med att arbeta med överstrykningspennor i olika färger för att se vilka svar och frågor som 

var viktigast för att besvara frågeställningarna för min undersökning. Författarna uppger att 

tanken är att de urklippta passagerna, i mitt fall överstrukna meningarna, ska ge en kort och 

representativ bild av hela samtalet. Alltså en slags sammanfattning. 

3. Jämförelse 

I detta steg jämförs olika passager. Här ska forskaren försöka hitta likheter och skillnader inom 

materialet. Dahlgren och Johansson (2006) hävdar att det är viktigt att försöka se igenom ytliga 

skillnader för att kunna upptäcka likheter. Författarna menar även att det ibland kan vara svårt 

att veta om exempelvis två försökspersoner verkligen har samma uppfattning, som när olika 

exempel används för att belysa en uppfattning. Fenomenografins mål är att hitta variation eller 

skillnader mellan uppfattningar. För att kunna hitta dessa måste forskaren även leta efter 

likheter (Dahlgren och Johansson, 2006). I detta steg skrev jag upp informanternas alias och en 

kort sammanfattning av deras svar för att lätt kunna avgöra om de har samma uppfattning kring 

något, exempelvis elev 2: rektorn, elev 3: rektorn och så vidare, när jag frågat vem de trodde 

bestämt att de ska ha läsläxa. På så sätt blir svaren överskådliga och det blir okomplicerat att 

upptäcka likheter och skillnader. 

4. Gruppering 

I detta steg grupperas skillnaderna och likheterna forskaren funnit. Dahlgren och Johansson 

(2006) understryker att forskaren nu ska samla dessa i olika högar och försöka relatera dem till 

varandra. Detta gjorde jag genom att skriva upp de elever och lärare som svarat likt varandra 

bredvid varandra på ett papper. Exempelvis: elev 1, 2 och 3 anser att det är rektorn som avgör 

huruvida de ska ha läsläxa eller ej. Elev 4, 5 och 6 har den uppfattningen att det är 

statsministerns beslut (inte faktiskt resultat, bara exempel). 

5. Artikulera kategorierna 

Detta steg innebär att likheterna står i fokus. Här ska forskaren försöka hitta kärnan av likheter 

i de olika kategorierna. Forskaren ska bestämma var gränserna mellan olika uppfattningar ska 

dras, alltså hur stor variationen inom en kategori får vara utan att forskaren behöver skapa en 

ny kategori (Dahlgren och Johansson, 2006). Ett exempel kan vara att en lärare svarar att denne 

ger eleverna läsläxa för att de ska utveckla ett läsflyt, medan en annan lärare svarar att läsläxa 

ges för att eleverna ska träna den automatiska avkodningen. Dessa två svar kan kategoriseras 

under samma kategori, eftersom läsflyt och automatisk avkodning är samma sak. 

6. Namnge kategorierna 

I detta steg ska forskaren namnge sina kategorier. Dahlgren och Johansson (2006) poängterar 

att genom att namnge sina kategorier framträder också det viktigaste i materialet. Jag namngav 

kategorierna efter vad de skulle ta upp. Exempelvis Problem med läsläxan. Under denna 

kategori beskrevs vad varje lärare ansåg att det fanns för problem kring läsläxan och denna 
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kategori fick finnas med eftersom varje lärare som intervjuades faktiskt kunde se något problem 

med läsläxan. 

7. Kontrastiv fas 

I detta steg granskas alla passager. Forskaren ska här ta reda på om någon passage kan få plats 

i fler än en kategori. Dahlgren och Johansson (2006) lyfter att man genom att jämföra 

passagerna mot varandra kan se om de passar in i flera kategorier. Författarna menar att 

meningen med dessa kategorier är att de ska vara uttömmande, exklusiva. Här försökte jag alltså 

se till att jag inte upprepade samma svar under flera kategorier. 

4.7 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet avser undersökningens tillförlitlighet och validitet avser undersökningens giltighet. 

Jacobsen (2017) berättar att tillförlitligheten vid en individuell intervju påverkas av bland annat 

den plats där intervjun äger rum. Lärarna som skulle intervjuas fick själva välja var de ville bli 

intervjuade. Två av lärarna ville sitta i eget klassrum medan den tredje ville ha “miljöombyte” 

och gärna ville sitta i ett annat klassrum än det egna. Eleverna som intervjuades plockades ut 

från pågående lektioner, enligt överenskommelse med respektive klasslärare, och fick följa med 

till ett tyst rum. Detta kan ha medfört att vissa elever blev obekväma eftersom det bara var vi 

två. Endast två av de sex elever som intervjuades var bekanta sedan tidigare och detta kan ha 

gjort att de elever som inte var bekanta, inte heller var bekväm i situationen och därför inte 

besvarade frågorna på ett naturligt sätt. Något annat som kan påverka reliabiliteten är att 

informanterna eventuellt ville svara rätt och gav svar som de trodde jag ville höra istället för att 

svara så som de faktiskt kände. Eftersom intervjuerna spelades in är det möjligt att viljan att 

svara rätt på intervjufrågorna blev ännu starkare eller att någon av informanterna kände sig 

obekväm i situationen. Även detta kan påverka undersökningens tillförlitlighet. Med giltighet 

(validitet) menas att undersökningen mäter det som är tänkt att mätas (Jacobsen, 2017). 

Intervjuguider användes för att ingen viktig fråga skulle glömmas bort och därför anses att det 

som var tänkt att mätas faktiskt mättes. 

5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av tre intervjuer med lärare i årskurserna 1–3 samt resultatet 

av sex intervjuer med elever från årskurserna 1–3. De tre lärarnas avsikter med att ge sina elever 

läsläxa redovisas, samt hur de arbetar med läsläxan i skolan och vilket material som används, 

vem som tagit beslut om att de ska använda sig av läsläxa och möjliga problem kring läsläxan. 

Elevernas uppfattningar om lärarens avsikt med läsläxa redovisas, samt elevernas uppfattning 

om vem som beslutat att de ska ha läsläxa. Till sist redovisas elevernas uppfattning om syftet 

med att svara på frågor i tillhörande arbetsbok.  

 

5.1 Lärare och läsläxan 
För att göra resultatet lättare att förstå har de intervjuade lärarna fått namn efter den årskurs de 

arbetar i. Exempelvis arbetar lärare 2 i årskurs 2. 

5.1.1 Avsikter med läsläxan 

Samtliga lärare hävdar att tiden i skolan inte räcker till för att träna läsning i den grad som 

behövs för att elever ska bli goda läsare. Lärare 3 hävdar att speciellt när eleverna går i årskurs 

1 behövs mycket färdighetsträning och att hen brukar informera föräldrar om att det inte finns 

möjlighet att hinna läsa nog mycket med varje enskild elev under skoltid för att de ska utveckla 

både läsflyt och läsförståelse och avkodning. ”Det är ju just det att de behöver få den där 
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mängdträningen av läsning för att komma vidare. För att tiden i skolan räcker inte till det man 

behöver. Det är ett syfte. Och ett syfte är ju också att föräldrarna får liksom insikt och att de får 

göra det tillsammans med sina barn” (lärare 1). Lärare 3 menar vidare att det krävs mycket 

träning speciellt under inlärningsfasen. Lärare 1 menar att elever behöver få mängdträning när 

det kommer till läsning för att komma vidare i sin läsutveckling och att detta är avsikten med 

läsläxan. Samtliga lärare hävdar även att en annan avsikt med läsläxan är att vårdnadshavarna 

ska få en insikt i elevernas läsutveckling och att de får läsa tillsammans med sina barn.  

Lärare 3 menar att hen kan föra ett annat samtal med föräldrar som läser läsläxan tillsammans 

med sina barn. Att vårdnadshavarna kanske kan se något som läraren inte ser. Lärare 3 uppger 

även att hen tror det är en motivation för eleverna att de får visa sina vårdnadshavare vad de 

kan. ”Jag tycker det är viktigt att föräldrarna får insyn i, ja men vad vi gör på skolan och… och 

sen kanske hur. Ja men såhär går det för mitt barn. För det är ju faktiskt jättebra. Man kan ha 

ett annat samtal med föräldrarna som har läst med sina barn” (lärare 3). 

Lärare 2 påpekar att elever så småningom ska kunna skumläsa en berättande text eller faktatext 

och på så sätt hitta det man är ute efter i texten och för att klara detta krävs läsflyt. Informanten 

uppgav även att avsikten med läsläxan inte bara handlar om att få ett läsflyt utan att det även är 

viktigt att eleverna förstår innehållet och menar att ordförståelse är viktigt för att uppnå 

läsförståelse. Vidare menar lärare 2 att läsning är a och o för att människan ska fungera i 

samhället. ”Ja framförallt att utveckla sig i läsning. Få ett bättre flyt och så småningom, eh, för 

under hela ditt liv. Oavsett du är barn eller vuxen så utvecklas du i din läsförmåga. Det är inte 

bara för att få ett läsflyt, det är att förstå innehållet” (lärare 2). 

Lärare 3 menar, likt de andra intervjuade lärarna, att avsikten med läsläxa i första hand handlar 

om färdighetsträning vad gäller både avkodning av bokstäver och läsförståelse. Även att 

läsläxan är en gemensam grund att bygga samtal och lärande kring. Att eleverna har läsläxa för 

att få läsflyt är alltså något som samtliga lärare menar är avsikten med läsläxan. ”Det brukar jag 

prata om på det första föräldramötet att det finns ingen möjlighet för mig som lärare att hinna 

läsa nog mycket med varje enskild elev under skolveckan för att de ska utveckla både flyt och 

förståelse och avkodning. För det kräver ganska mycket just när de håller på i inlärningsfasen 

där” (Lärare 3). Informanten hävdar vidare att skolan bygger på att eleven har en god 

läsförmåga och god läsförståelse och för detta krävs övning. ”Hela skolan bygger ju på att du 

ska ha en god läsförmåga och god läsförståelse. Och det finns inga möjligheter att man hinner 

läsa den kvarten om dagen med tjugo eller tjugofem elever på två svenska–lektioner” (lärare 

3). 

Samtliga lärare hävdar att avsikten med läsläxan är att eleverna behöver mängdträning för att 

komma vidare i sin läsutveckling och bli goda läsare. Genom att läsa ofta kan eleverna få flyt i 

sin läsning vilket behövs för att bli en god läsare. Att involvera vårdnadshavarna i elevernas 

läsutveckling är även det något som samtliga lärare menar är avsikten med läsläxan. Tiden i 

skolan inte räcker till för att elever ska hinna utveckla sin läsförmåga och därför får eleverna 

träna även hemma.  

5.1.2 Beslut om läsläxa 
Vid frågan om vem som beslutat att lärarna ska ge sina elever läsläxa hävdar samtliga lärare att 

det är de själva som avgör huruvida läsläxa ska ges ut eller inte. Lärare 3 uppger dock att 

beslutet har föregåtts av diskussioner med kollegor som tagit upp om läxor är nödvändiga eller 

ej. Både lärare 1 och lärare 3 påpekar igen att tiden i skolan inte räcker till för att få läsningen 

automatiserad och alltså krävs ytterligare träning hemma. Detta har diskuterats kollegialt. ”Om 

jag nu kommer ihåg rätt så har vi diskuterat kring läxor i skolan och vi har gemensamt diskuterat 
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att det är bra med en läsläxa. Alltså tillsammans med rektor. Och sen är det ju bra att ha som ett 

gemensamt material som man. Så att alla som får ta del av samma historia” (lärare 1).  

 

Däremot kan en lärare välja att inte använda läsläxa i sin undervisning trots att de andra lärarna 

på samma skola använder sig av det. Lärare 2 uppger att denne lägger mycket av sin 

undervisning i att läsa böcker. Informanten menar att det för denne är en självklar sak att elever 

ska ha läsläxa och att man tillsammans kan sitta och diskutera ett innehåll. ”För mig är det en 

självklar sak att de ska ha en läsläxa och att man tillsammans kan sitta och diskutera ett innehåll” 

(lärare 2). Lärare 2 har jobbat många år som lärare och menar att hen aldrig varit med om att 

man ska plocka bort läsläxan, men att hen har hamnat i diskussioner kring detta många gånger. 

Lärare 2 menar även att det är mycket få föräldrar, under de många år som hen jobbat som 

lärare, som ifrågasatt läsläxans vara eller icke vara. 

 

Samtliga lärare uppger sålunda att det är de själva som bestämmer om de ska använda sig av 

läsläxa i sin undervisning.  

5.1.3 Material och arbetet med läsläxan 
Samtliga lärare som intervjuades använde sig av samma material när det kom till läsläxa och 

tillhörande arbetsbok. Dock med olika svårighetsgrad eftersom de undervisar i olika årskurser. 

Materialen som används är böckerna av Wänblad (1964). Dessa böcker har, som nämnts i 

avsnittet för bakgrund (3. Bakgrund), olika svårighetsgrad beroende på vilken årskurs eleverna 

går i. Till denna läsebok medföljer en arbetsbok som eleverna jobbar med i skolan. Lärare 3 

beskriver arbetsboken och menar att den är delad i två. Den ena halvan handlar om läsförståelse 

av själva läseboken medan den andra halvan är språkbyggande, ”alltså ren grammatik och sånt” 

(lärare 3). 

Både lärare 1 och 2 påpekar att de schemalagt extra tid för läsning där eleverna får läsa i en 

halvtimme. Lärare 1 menar att det varit svårt att hinna lyssna när alla elever läser på fredagarna 

när de har läxläsning i skolan och därför lade lärare 1 till ett extra läspass på måndagar medan 

eleverna fortfarande har läxboken i skolan. ”Jag såg efter ett tag att det var inte många som 

kanske hade tränat tillräckligt under veckan hemma. Inte så att de kan läsa den så pass flytande 

och automatiserat utan det tog väldigt lång tid på fredagar för dem att läsa upp den för mig helt 

enkelt. Så det blev ett stressmoment. Så då gjorde vi så att vi la in ett extra läspass på måndagar. 

Medan de då fortfarande har kvar boken i skolan” (lärare 1). Lärare 2 låter eleverna själva välja 

bok under det schemalagda läspasset medan lärare 1 skapade detta extra läspass med syfte att 

eleverna skulle ha möjlighet att läsa läsläxan tillsammans med läraren. Ännu en anledning med 

de extra läspassen är att alla elever ska få extra lästid eftersom inte alla elever får hjälp hemma. 

Lärare 1 uppger att hen och eleverna varje måndag går igenom det nya kapitlet för veckan. De 

tittar på rubriken och bilderna som finns i kapitlet. Syftet med detta, menar lärare 1, är att 

eleverna ska få en förförståelse för innehållet. Även nya ord som hör till kapitlet går de igenom 

tillsammans i förväg. Informanten använder sig av läsfixarna, vilket är namnet på lässtrategier 

anpassade för barn.  

Läsfixarna är ett begrepp som myntades av Barbro Westlund (1953) för att försöka omvandla 

och förklara amerikanska läsförståelsemodeller för att svenska lärare ska kunna förstå och 

använda sig av dessa. Läsfixarna består av flera olika figurer med olika uppgifter kring det lästa. 

Först behandlas spågumman som ska försöka förutspå vad texten kommer handla om. Eleverna 

och lärare 1 tittar på rubriker och bilder för att försöka ta reda på vad som kommer ske i texten. 

Sedan behandlas detektiven som lärare 1 använder sig av både innan och under läsning. 

Detektiven tar reda på vad svåra ord betyder. När läraren sedan läst kapitlet högt för eleverna 
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använder de läsförståelsestrategin cowboyen som ska sammanfatta vad kapitlet handlat om. 

Lärare 1 ställer frågor om texten och detta är läsförståelsestrategin reportern.  

Efter detta får eleverna själva läsa ur sina läseböcker och tar efter dagens slut hem denna läsebok 

med medföljande läxhäfte. I läxhäftet ska eleverna svara på några läsförståelsefrågor som hör 

till kapitlet. Läseboken har eleverna hemma måndag till fredag. På fredag läser de upp den för 

lärare 1 eller resursperson. Läraren uppger att alla elever i klassen inte har samma material, men 

alla får ta del av samma berättelse muntligt. De elever som inte har samma material som de 

andra får ett annat utefter deras förmåga. Det framgår inte vad detta material består av. När 

eleverna ska arbeta med läsläxan i skolan brukar de arbeta på olika sätt och lärare 1 menar att 

eleverna ofta får arbeta i par, men ibland även i helgrupp, vilket motsvarar tio elever. När 

eleverna ska läsa i skolan får de läsa i par högt för varandra eller enskilt. 

Lärare 2 börjar måndagarna med att låta eleverna berätta vad som hände i föregående kapitel. 

Därefter läser läraren kapitlet högt för eleverna och sedan samtalar de om innehållet och tar upp 

frågeställningar som rör det nya kapitlet. Lärare 2 tar sedan, likt lärare 1, och skriver upp nya 

ord på tavlan som hör till kapitlet. Dessa ord får eleverna även skriva ner i ett skrivhäfte där de 

samlar veckans ord. De diskuterar vad orden betyder, hur de kan sättas in i meningar och ibland 

tar de även reda på om orden har några synonymer. Nästa moment är att eleverna själva får läsa 

igenom det nya kapitlet. Finns det sedan tid över får de arbeta i den tillhörande arbetsboken. 

Lärare 2 uppger att hen arbetar mycket med ordförståelse och att detta är bra för 

andraspråkselever. Precis som hos lärare 1 tar dessa elever hem läseböckerna på måndagen och 

tar sedan tillbaka den på fredag. Då läser de för läraren. Läraren rättar även läxhäftena och tittar 

på meningsbyggnaden. Lärare 2 uppger att hen vill se stor bokstav, mellanrum och punkt. Vad 

gäller arbetsboken menar läraren att denne ibland upplever att det är för få arbetsuppgifter och 

att det gärna fått vara fler, speciellt för de elever som kommit längre i sin läsutveckling. 

Eftersom detta saknas brukar läraren komplettera med arbetsblad av olika slag. Till skillnad 

från lärare 1 nämner lärare 2 inte läsfixarna. 

Lärare 3 uppger att hen börjar varje måndag med att läsa det nya kapitlet högt för eleverna, 

precis som lärare 1 och 2. Även lärare 3 berättar att hen samtalar om ord och begrepp, som finns 

i kapitlet, tillsammans med eleverna. Informanten hävdar även att de brukar försöka relatera 

händelserna i kapitlet till elevernas egna upplevelser. Eleverna tar, likt de andra årskurserna, 

hem läsläxan från måndag till fredag. På fredagarna läses läsläxan upp för läraren eller 

resursperson och ett klistermärke, i form av en guldstjärna eller annat, klistras in i läxboken. 

Klistermärket får eleverna när läraren läst tillsammans med dem. Alla får klistermärke oavsett 

prestation. Läraren pratar även tillsammans med eleven om hur läsningen går och ibland skriver 

hen en kommentar i läxboken.  

Sammanfattningsvis börjar samtliga lärare veckan med att läsa det nya kapitlet högt för 

eleverna. De samtalar även om innehållet och tar upp nya ord för att sedan låta eleverna läsa 

själva eller i par. Läseboken och läxboken skickas sedan hem med eleverna och dessa tar de 

tillbaka på fredagar då de ska läsa upp läsläxan för läraren eller en resursperson. 

5.1.4 Problem kring läsläxa 
Lärare 1 menar att det problem som finns med läsläxan är att den inte är rättvis. Alla elever har 

nämligen inte förutsättningarna att göra läsläxan hemma ”Ibland känns det inte så rättvist. Alla 

får som inte förutsättningarna för att. Att det inte fungerar med läxan” (lärare 1). Detta är något 

som även lärare 3 påpekar. Lärare 3 menar även att man inte kan anta att alla elever tränar så 

som läraren vill att de ska träna, av olika anledningar och då får man anpassa i den mån det går. 

Exempelvis att eleverna lästränar i skolan också. Detta är särskilt bra för andraspråkselever som 

har vårdnadshavare som inte kan svenska och därför inte kan föra ett samtal kring en text 
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skriven på svenska (lärare 3). Elever med koncentrationssvårigheter kan ha det svårt att göra 

läsläxa hemma eftersom de eleverna redan lagt så mycket av sin energi på att klara av skoldagen 

hävdar lärare 3. ”Näe, alla har inte förutsättningar. Sen kan det vara också att de inte har 

motivationen heller. De kanske kan jättebra, men de har inte motivationen. Men det finns ju 

anpassningar. Ja men som att träna i skolan och en del elever har annat material. Anpassat” 

(lärare 3). Ytterligare ett problem som lärare 3 kan se är att de elever som har många 

fritidsaktiviteter har svårt att hinna med och att de då inte prioriterar läsläxan. Lärare 2 anser 

det problematiskt när läsläxan kommer tillbaka till skolan och inte är gjord. Det framgår inte 

varför lärare 2 anser det problematiskt. Ett annat problem kan vara att elever som inte bemästrar 

det svenska språket får det svårt och lärare 2 menar då att hen känner sig otillräcklig. 

 

Följaktligen uppger samtliga lärare att problemet med läsläxan är att alla elever inte har 

förutsättningar för att göra läsläxan hemma under veckan. Exempelvis elever med 

koncentrationssvårigheter, andraspråkselever eller elever med många fritidsaktiviteter. 

5.1.5 Beslut om läsläxans svårighetsgrad 
Lärare 1 berättar att alla elever i början av läsåret får börja med den lättare läseboken. Detta är 

i årskurs 1 när läraren ännu inte har någon uppfattning om varje enskild elevs läsfärdigheter. 

När eleverna fått träna på att läsa för lärare 1, hävdar denne att hen kan se ungefär var eleverna 

ligger i sin läsutveckling. Om lärare 1 anser att någon elev behöver få en lite svårare bok brukar 

eleven få ta hem den svårare och prova hur det känns. Lärare 1 uppger även att växlingen från 

A till B bok (lätt till svårare) sker successivt eftersom skillnaden kan vara ganska stor. Eleven 

får då läsa någon sida åt gången i B–boken för att öva sig. ”Så gjorde jag från början, att alla 

fick ta hem A så att man fick som kunna på. Sen när de läser för mig märker jag ju också vad 

de klarar av. Vars de ligger” (lärare 1).  

 

Lärare 2 uppger att läsläxan inte ska vara för lätt för eleverna och menar att man, som lärare, 

måste hitta en nivå som är utmanande för eleven. Lärare 3 hänvisar till skolverkets 

kartläggningsmaterial och menar att hen bland annat använt det för att bestämma vilken bok 

varje enskild elev ska ha. Samtliga lärare hävdar även att elever själva brukar kunna säga om 

de vill ha svårare eller lättare läsebok. 

 

För att sammanfatta finns det en lättare och en svårare läsebok i varje årskurs. En A–bok som 

är lättare och en B–bok som är lite svårare. Även en påväg–bok som endast innehåller korta 

meningar, men har samma handling som de andra läseböckerna. Lärarna hävdar att 

svårighetsgrad bestäms när de vet ungefär var eleven ligger i sin läsutveckling. Lärarna 

upplever även att elever själva kan säga om de vill ha svårare eller lättare läsebok. 

 

5.2 Elever och läsläxan 
Totalt sex elever intervjuades för denna undersökning. Två elever från varje årskurs. Elev 1 och 

2 går i årskurs 1. Elev 3 och 4 går i årskurs 2 och elev 5 och 6 går i årskurs 3. Vid ett tillfälle 

när en elev intervjuades blev vi avbrutna av en lärare precis när intervjun skulle avrundas. Detta 

var dock den enda gången som jag och en informant blev störda och eftersom intervjun precis 

skulle avslutas upplevde jag inte att detta förstörde resultatet på något sätt. 

 

5.2.1 Uppfattning om lärarens avsikt med läsläxan 
Samtliga elever uppger att läraren ger dem läsläxa för att de ska lära sig läsa. Elev 2 uttrycker 

sig lite annorlunda än de andra eleverna och menar att hen tror de får läsläxa för att de ska 

kunna läsa bättre “i framtiden”. Elev 3 menar att lärarens avsikt med läsläxan är att läraren 
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tycker att de ska bli bättre på att läsa och elev 4 menar även att avsikten är att hen ska lära sig 

både läsning och skrivning. När elev 6 får frågan om varför läraren ger dem läsläxa berättar 

denne att det beror på att: “de vill lära mig att läsa”. Ingen av eleverna tycks vara ovetande om 

lärarens avsikt med läsläxa. 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att samtliga 6 intervjuade elever uppger att lärarens 

avsikt med läsläxa är de ska lära sig läsa. Dock uttrycker de sig aningen olika. 

5.2.2 Arbetet med läsläxan 
Eleverna som intervjuades fick frågan vad de tyckte om att ha läsläxa. Här varierade svaren. 

Elev 1 uppgav att det var “kul och mittemellan lite” och när frågan om läsläxan är svår ställdes 

till elev 1 blev svaret: “lätt”. Elev 2 uppgav att läsläxan är “lätt och jobbig”. Elev 3 och elev 5 

tycker det är roligt, men ibland tråkigt. Frågan ställdes om varför det ibland är tråkigt. Elev 3 

svarade att det beror på att läraren sagt att de måste läsa texten tre gånger. Elev 4 uppger att det 

är bra med läsläxa för då lär man sig läsa. Elev 6 svarar att hen tycker det är “lite bra och lite 

dåligt” med läsläxa eftersom denne gärna vill göra annat än att läsa läsläxan. 

 

När frågan ställs om hur eleverna jobbar med läsläxan i skolan svarar elev 2 att de läser både 

för läraren och ibland för en kamrat. Vid frågan om varför de ska svara på frågor i sina 

arbetsböcker gällande läsläxan visste elev 2 inte svaret. Elev 1 förklarar att de får läsa läsläxan 

innan de tar med den hem och att de då läser tyst eller högt. Elev 1 menar även att de ska svara 

på frågorna i arbetsboken för att lärarna ska veta att de läst och att “man har lyssnat och läst 

själv”. Både elev 1 och elev 2 uppger att de även gör läsläxan hemma och då tillsammans med 

föräldrar. Elev 1 uppger ärligt att denne inte alltid gör läsläxan när den ska göras eftersom elev 

1 ibland läst i förväg för att ta reda på vad som händer i boken. 

 

När frågan ställs till elev 3 om hur de jobbar med läsläxan i skolan berättar denne att de har en 

bok som heter Diamantjakten och att de brukar jobba i den. Elev 3 förklarar att man kan rita 

och skriva i den. Frågan ställdes om vad det är de ska göra i arbetsboken. Svaret blev att man 

ska skriva vad som händer i läseboken varje vecka (elev 3). Frågan ställdes om varför elev 3 

tror de ska svara på dessa frågor. Detta visste elev 3 inte svaret på. Efter en liten stunds 

funderande säger elev 3: “så att man kan komma ihåg kanske”. Elev 4 förklarar att läraren 

brukar läsa kapitlet de ska få i läxa den dagen de ska ta hem läxan. De läser även i skolan och 

då brukar elev 4 läsa med en kamrat. I den tillhörande arbetsboken menar elev 4 att de ska 

sammanfatta vad som händer i kapitlet. Dock säger elev 4 att hen inte vet varför de ska göra 

detta. Frågan ställs om vad elev 4 tror de ska lära sig genom att skriva i arbetsboken. Elev 4 

svarar “hur man skriver och så”. Läsläxan läses hemma för föräldrar. 

 

Elev 5 uppger att de läser läsläxan i skolan när de får den för att sedan använda den till 

arbetsböckerna. Elev 5 menar även att frågorna som finns i arbetsboken hör ihop med läsläxan. 

Dessa frågor menar elev 5 att de ska svara på för att “vi ska veta vad det handlar om och så”. 

Elev 6 uppger att de i arbetsboken ska “klura ut alla frågor”. Vid frågan om vad frågorna i 

arbetsboken handlar om svarade elev 6 att de handlar om vad som hänt i kapitlet. Medan elev 

5 tror dessa frågor ska besvaras med syftet att de ska veta vad kapitlet handlar om, tror elev 6 

att de ska besvaras för att de ska komma ihåg vad de lärt sig. Elev 5 gör läsläxan tillsammans 

med en förälder hemma och det gör även elev 6. 

 

Resultatet visar alltså att endast en av eleverna upplever att läsläxan som någon enbart positivt 

eftersom man lär sig läsa. Övriga elever upplever läsläxan som både bra och dålig. Dålig för att 

det kan vara tråkigt att läsa flera gånger och för att det är roligare att göra annat. Syftet med 
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frågorna i arbetsböckerna verkar inte vara helt tydligt för eleverna. Elev 2 och elev 4 vet inte 

syftet med att de ska besvara frågorna. Elev 1 uppger att det är för att lärarna ska veta att de läst 

kapitlet och elev 5 för att de ska veta vad kapitlet handlar om. Elev 3 är osäker på syftet med 

frågorna, men uppger tillslut att det möjligtvis är för att de ska komma ihåg vad som hänt i 

kapitlet. Detta är något som även elev 6 anser vara syftet.  

5.2.3 Elevers uppfattning om vem som bestämmer om de ska ha läsläxa eller ej 
Elev 4 är den enda av de sex elever som intervjuades som uppger ett annat svar när denne får 

frågan om vem det är som bestämt att eleverna ska ha läsläxa. Elev 4 menar att det är 

statsministern och kommunen som bestämmer detta medan de andra eleverna som intervjuades 

menar att det är rektorn på skolan som avgör läsläxans vara eller icke vara. Elev 5 menar dock 

att det är skolstyrelsen som avgör detta, men uppger i samma mening att det är rektorn. ”Ehm, 

det är väl skolstyrelsen. Rektorn.” (elev 5). Det är oklart om elev 5 menar att skolstyrelsen är 

en sak för sig och rektorn en annan, om skolstyrelsen består av endast rektorn eller om 

skolstyrelsen bara är ett ord eleven tycker låter bra. Alltså uppger fem av sex intervjuade elever 

att det är rektorn som avgör om de ska ha läsläxa eller inte. 

  

6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
Med utgångspunkt i den fenomenografiska metodansatsen planerade jag att genomföra 

intervjuer med tolv elever och tre lärare. Efter diskussion tillsammans med min handledargrupp 

insåg jag att det vore klokt att minska antalet informanter eftersom jag planerat att transkribera 

alla intervjuer. Att transkribera tolv elevintervjuer och tre lärarintervjuer föreföll väldigt 

ansträngande och tidskrävande. Därför minskades antalet elevintervjuer till sex. Detta påverkar 

inte resultatet av studien nämnvärt eftersom jag ville undersöka enskilda personers 

uppfattningar och då har det egentligen ingen större betydelse hur många personer som 

intervjuas. Även Trosts (2010) åsikt om att begränsa antalet intervjuer eftersom materialet 

annars kan bli svårt att mäkta med påverkade mig. Jag fick med hjälp av intervjuerna svar på 

frågeställningarna. Om mer tid funnits till för att göra denna studie skulle det varit intressant att 

ändå intervjua fler elever för att se om svaren varierat och om någon eller några elever inte alls 

förstod syftet med läsläxa. Eftersom en fenomenografisk analysmetod användes hade det 

möjligen varit fördelaktigt med fler informanter eftersom en sådan analysmetod syftar till att se 

skillnader och likheter i svar från informanter (Dahlgren & Johansson, 2006) och resultaten för 

denna undersökning hade möjligen blivit bredare. Dock användes, som tidigare nämnts, en 

kvalitativ metod för undersökningen och fler intervjuer skulle tagit för mycket tid.  

 

Enligt Dahlgren och Johansson (2006) kan man i en undersökning aldrig vara helt säker på att 

alla tänkbara sätt att uppfatta något upptäcks. Författarna menar vidare att antalet upptäckta 

uppfattningar givetvis kan utökas om man har fler försökspersoner. Jag anser att två elever från 

varje årskurs och tre lärare från varje årskurs räcker väl för att ta reda på det som 

undersökningen går ut på att undersöka eftersom samtliga frågeställningar besvarades. 

 

Att intervjua personer var inte enkelt. Som ovan intervjuare var jag obekväm i situationen, 

speciellt när okända elever skulle intervjuas. Lärarna var bekanta för mig sedan tidigare, även 

två av eleverna, men fyra av eleverna var för mig okända och detta kan ha gjort att vissa 

intervjuer blev aningen stela och inte gick på djupet. Eleverna var själva aningen obekväma i 

situationen vilket ledde till att intervjuerna blev fåordiga och hastiga. Både lärare och elever 

hade innan intervjuerna informerats om att de skulle vara inspelade, dock märktes ett obehag 
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eller en nervositet hos samtliga lärare när de fick se mobiltelefonen som användes till att spela 

in ljud på, på bordet framför oss. Vissa gånger talade informanterna mer till mobiltelefonen 

framför dem än till mig som intervjuare. Om det varit möjligt hade mobiltelefonen lagts utom 

synhåll för informanterna eftersom de då möjligtvis skulle ha glömt bort att de spelades in och 

då kanske samtalen kommit mer naturligt, men på grund av dålig ljudupptagning var det 

nödvändigt att ha mobiltelefonen väldigt nära de som talade.  

 

Trots känslan av att samtalen var aningen uppstyrda och onaturliga var det både roligt, men 

även svårt att intervjua. I efterhand inser jag att det varit klokt att göra testintervjuer för att öva 

på själva intervjusituationen. Efter varje intervju föddes nämligen en ny insikt i hur jag kunde 

gjort istället eller hur en fråga kunnat formuleras. Samma frågor ställdes till samtliga 

informanter, med undantag för vissa följdfrågor som passade in just då. Dock skulle det varit 

bra om fler följdfrågor ställts till informanterna för att dyka djupare i ämnet som diskuterades. 

Att fördjupa ett samtal, exempelvis genom följdfrågor, kallas enligt fenomenografin för probing 

(se 4.6 Fenomenografi som analysmetod). Detta var alltså inte något jag bemästrade. Det 

förekom i mitt fall mer av icke–verbal probing (Dahlgren & Johansson, 2006), genom 

nickningar och hummanden. Det var endast några få gånger jag lyckades åstadkomma vettiga 

följdfrågor. 

 

Trots att själva intervjusituationerna var aningen obekväma och ovana för såväl mig som 

informanterna blev studiens frågeställningar besvarade. När olika individers uppfattning av 

något ska undersökas är intervjuer bättre lämpade än enkätundersökningar (Trost, 2010). Jag 

hade mycket väl kunnat skicka ut en enkät till alla elever på skolan som de fick fylla i och svara 

på frågorna med ja, nej eller vet inte som svarsalternativ, men då hade andra intressanta åsikter 

fallit bort. Exempelvis att en elev trodde det var statsministern som beslutat att de ska ha läsläxa 

(elev 4) eller att en elev tyckte det var mycket tråkigt att läsa samma text flera gånger (elev 3). 

Därför ansåg jag att intervjuer bäst lämpade sig för syftet med studie. I efterhand inser jag dock 

att det möjligtvis varit till min fördel om intervjuerna varit aningen mer strukturerade. När en 

intervju är strukturerad i hög grad används, enligt Stukát (2011) ett intervjuschema, där 

ordningsföljden för frågorna och formulering är bestämda. Frågorna är slutna och allt är 

likadant för alla. Stukát (2011) menar även att dessa typer av intervjuer även brukar kallas för 

enkätintervjuer eller standardiserad forskningsintervju, men att skillnaden mellan en 

strukturerad intervju och en enkät är att intervjuer ger mindre bortfall. Stukát (2011) anser att 

fördelen med strukturerade intervjuer är att det går snabbt att intervjua många personer och att 

intervjuaren inte behöver vara särskilt erfaren när det kommer till intervjuteknik. Stukát (2011) 

kan även se ytterligare en fördel och det är att resultatet blir lätt att behandla och bearbeta. För 

bekvämlighetens skull hade det möjligtvis varit bra med strukturerade intervjuer i hög grad, 

men precis som med enkäter blir det svårt att lyfta fram människors uppfattning kring något om 

frågorna är allt för styrda och om alla informanter behandlas exakt likadant. I de mer 

ostrukturerade intervjuerna är intervjuaren medveten om vad som bör besvaras, alltså vilket 

område som ska täckas in, men frågorna ställs i den ordning som passar situationen. Utifrån 

några huvudfrågor som ställs likadant till alla informanter, följer intervjuaren upp svaren på ett 

individualiserat sätt och denna metod gör det möjligt att nå djupare menar Stukát (2011). 

 

Resultatet var inte svårbehandlat utan enkelt att se. Eftersom transkribering av intervjuerna 

genomfördes blev det lätt att med överstrykningspenna markera de frågor och svar som var 

centrala för studien. Alla transkriberingar skrevs ut så att de fanns tillgängliga på papper. 

Ytterligare fördel med att transkribera intervjuerna var att det var okomplicerat att gå tillbaka 

och läsa om det var något som jag funderade över när resultatet skrevs ner. När alla intervjuer 

var genomförda och transkriberingen skulle ta sin början var jag nöjd över mitt beslut att minska 
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antalet intervjuer från femton personer till nio. Stukát (2011) påpekar att transkribering är 

mycket tidsödande och det kan bli väldigt många sidor att skriva ut och bläddra igenom. 

 

I denna undersökning förekom inget bortfall. Dock hade det kunnat ske eftersom jag förlitade 

mig på att de tre lärare jag hade för avsikt att intervjua skulle acceptera förfrågan. Om någon 

av lärarna avböjt inbjudan att medverka undersökningen hade jag inte haft informanter från 

varje årskurs, vilket jag själv ansåg viktigt. Vad gäller de tillfrågade eleverna fanns det fler att 

välja mellan. Hade någon av de framlottade eleverna eller elevernas vårdnadshavare tackat nej 

till elevens medverkan i undersökningen hade det varit relativt lätt att lotta fram en ny. Dock 

skulle det varit tidskrävande och medfört att det tagit längre tid att få fram ett resultat. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Lärares syfte med läsläxan  
Resultatet av denna studie visar att samtliga intervjuade lärare ansåg att syftet med läsläxan är 

att eleverna ska utveckla ett läsflyt. Lärarna menade att läsflyt är något som behövs för att bli 

en god läsare och för att eleverna ska ha möjlighet att uppnå detta läsflyt, krävs övning. Lärarna 

menade att tiden i skolan inte räcker till för att öva läsning med alla elever. På grund av detta 

skickas därför läseboken hem så att eleverna ska ha möjlighet att öva även hemma. Forskning 

kring läsning stödjer lärarnas åsikter. Som nämnts i avsnittet för tidigare forskning, menade 

Gough och Tunmer (1986) att avkodningen inte får ta för mycket kraft eftersom förståelsen då 

blir lidande, men att det inte bara är avkodningen, läsflytet, som är viktigt för att bli en god 

läsare. I ekvationen Gough och Tunmer (1986) tog fram kan man utläsa att även förståelse 

spelar en viktig roll. Dock verkar det främsta syftet, med just läsläxa, vara att eleverna utvecklar 

ett läsflyt. Det är vad lärarna framhåller när de får frågan om varför de ger sina elever läsläxa. 

Det kan dock inte, efter avslutad undersökning, fastställas om eleverna i fråga faktiskt utvecklar 

sin läsning genom att lärarna ger ut läsläxa. För att ta reda på detta krävs ytterligare forskning. 

Däremot anses frågeställningen för denna undersökning vara besvarad. Syftet var trots allt inte 

att synliggöra elevers läsutveckling. 

 

Castles, Rastle och Nation (2018) anser det viktigt att elever motiveras att läsa. Frågan är då 

om läsläxa är det rätta verktyget för detta. Elev 6 menade att denne hellre gör annat än läsläxan 

när hen är hemma och elev 3 uppgav att det var tråkigt att läsa samma text flera gånger. Värt 

att komma ihåg är att forskaren Cooper (2001) menar att yngre barns koncentrationsförmåga är 

sämre och att de därav inte kan koncentrera sig på läxor hemma. “Alltså man vill ju som göra 

andra grejer än att göra en läsläxa” (elev 6). Utifrån mina resultat kan det konstateras att ingen 

av de sex eleverna upplevde läsläxan som något enbart positivt. De svarade att det var både bra 

och dåligt. Det kvarstår dock att lärarnas syfte med läsläxa är att främja positiva vanor, läsflyt, 

och utan läsläxa skulle vissa barn inte läsa hemma överhuvudtaget.  

 

Det kunde vara intressant att undersöka om det finns andra sätt att motivera elever att läsa. 

Möjligen kunde läsläxan anpassas på så sätt att alla elever får olika böcker att läsa. Då menas 

olika böcker i både handling och svårighetsgrad. Dock skulle detta försvåra lärarnas 

undervisning eftersom läsläxan de använder sig av i nuläget är gemensamt för alla elever, 

oavsett läsförmåga. Det kan tänkas att det är lättare att undervisa i litteratur om samtliga elever 

i klassen följer samma berättelse än om exempelvis tjugofem elever har varsin. Det skulle bli, 

enligt min mening, mycket ansträngande att hålla reda på vad alla elever läste. Detta är förstås 

bara spekulationer och jag anser att forskning kring ett sådant arbetssätt skulle vara mycket 
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intressant att följa. Detta skulle däremot behöva forskas kring en längre tid än den tid som 

tilldelats för denna undersökning. 

6.2.2 Elevers uppfattning av lärarnas syfte med läsläxan 
Resultatet visar att samtliga elever som intervjuades för denna studie förstår att lärarna ger dem 

läsläxa med syftet att de ska lära sig läsa. Efter att intervjuerna var genomförda och resultatet 

var sammanställt insåg jag att det även hade varit intressant att fråga eleverna vad det innebär 

att kunna läsa. Svaren hade möjligtvis varierat och gett en djupare förståelse. Trots att en elev 

i årskurs 3 kan läsa behöver det inte betyda att denne besitter läsflyt eller läsförståelse. Det är 

många faktorer som ingår i begreppet läsning. Forskning visar att det, för att vara en god läsare, 

krävs språklig kunskap, exempelvis ett gott ordförråd och grammatisk kunskap. Även viktiga 

processer som automatisk avkodning och ordigenkänning. Arbetsminne och kognitiv 

flexibilitet är också viktiga aspekter (Perfetti och Stafura, 2014). Enligt resultatet arbetar 

samtliga lärare med nya ord och begrepp tillsammans med eleverna varje vecka. Ord och 

begrepp som förekommer i läsebokens kapitel.  

6.2.3 En länk mellan skolan och hem 
I enlighet med Cooper (2001) menade samtliga intervjuade lärare att läsläxan kan fungera som 

en länk mellan skola och hem. Lärare 3 uttryckte att ytterligare ett syfte hen kunde se med 

läsläxan var att vårdnadshavare blir mer involverade i sina barns läsning och att det är bra för 

att läraren då kan ha ett annat samtal med vårdnadshavarna kring elevens läsning. Det framgick 

inte vad lärare 3 menade med “ett annat samtal”. Möjligtvis syftade lärare 3 på ett djupare eller 

mer meningsfullt samtal kring elevens läsförmåga. Här borde det alltså ställts en följdfråga. 

 

Lärare 3 uppgav även att en motivation kan, för vissa elever, vara att läsa läsläxan med sina 

vårdnadshavare och därmed visa vad de kan. Detta gäller förstås de elever som har 

vårdnadshavare som engagerar sig i sina barns skolgång. Även forskningen visar att 

vårdnadshavares hjälp kan ha positiv effekt på elevers lärande, men att läxorna ska vara tydligt 

avgränsade och eleverna måste få återkoppling regelbundet av sin lärare (Hattie, 2009; 2012). 

Har en elev på något sätt frånvarande vårdnadshavare är motivationen att läsa läsläxan hemma 

förmodligen inte speciellt stor. Coopers (2001) forskning visar dock att yngre barn kan ha svårt 

att koncentrera sig på läxor hemma och resultaten i min studie styrker detta. Lärare 3 uppgav 

att läxan inte alltid var gjord eftersom en del elever har många fritidsaktiviteter efter skolan och 

därför inte prioriterar läsläxan. Detta styrks av elev 6 som menade att hen gärna gör andra saker 

än läsläxan när hen är hemma. 

6.2.4 Olika förutsättningar 
Sandström Kjellins (2002) forskning visar att vårdnadshavare anser att skolan i vissa fall 

förväntar sig att föräldrar ska lära sina barn att läsa. Detta gällde vårdnadshavare till barn med 

lässvårigheter. Samtliga lärare har i min undersökning konstaterat att en positiv effekt av läsläxa 

är att vårdnadshavare får ta del av sina barns läsutveckling och att lärare 3 då upplever att hen 

kan ha ett annat samtal med vårdnadshavarna. Fungerar det inte för en elev med läsläxan 

hemma, av olika anledningar, blir det orättvist menar lärare 1. Dock använder sig lärare 1 av 

läsläxa, men har anpassat det på så sätt att hen lagt in ett extra läspass i skolan med anledning 

att de ska bli en aning mer rättvist för vissa elever. Enligt lärare 3 är det svårare för vissa elever 

att jobba med läsläxan hemma och detta kan bero på koncentrationssvårigheter, 

andraspråkselever med föräldrar som inte kan svenska och andra prioriteringar, som 

fritidsaktiviteter. Lärare 2 ansåg det problematiskt när läsläxan inte var gjord och att hen då 

känner sig otillräcklig. Speciellt om en elev inte bemästrar det svenska språket. Westlund 

(2013) förklarar att elever utan vilja att läsa böcker eller utan läsförmåga faktiskt inte drar 
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fördelar av att läsa tyst. Resultatet i min studie visar att två av lärarna lagt till extra läspass till 

förmån för eleverna, dock kan man undra om det gynnar dem så som lärarna tänkt eftersom 

eleverna då får ägna sig åt tyst läsning. Däremot menade lärare 1 att en anledning till detta extra 

läspass var att hen inte hann läsa tillsammans med alla elever på fredagar och genom detta 

ytterligare läspass fanns det möjlighet till det. Alltså kan man konstatera att det inte enbart 

förekommer tyst läsning under läspassen. 

 

Enligt Sandström Kjellins (2002) studie om barns läsutveckling förväntade sig skolan att 

vårdnadshavare skulle hjälpa till med läsläxan och läsa med sina barn. Utifrån resultaten i min 

studie kan det konstateras att de intervjuade lärarna förväntar sig att vårdnadshavare ska hjälpa 

till, dock inte alla vårdnadshavare. Lärarna i fråga är medvetna om att vissa elever har 

vårdnadshavare som inte är engagerade i sina barns läsläxa och detta är ytterligare en av 

anledningarna till att lärare 1 och lärare 2 satt in extra läspass under skoltid. 

 

Cooper (2001) menar att syftet med läxor för yngre elever bör vara att främja positiva attityder 

och vanor. Dock är det inte självklart att alla elever har en positiv attityd gentemot läsläxan. 

Enligt lärarna som intervjuades har inte alla elever förutsättningar att arbeta med läsläxan 

hemma. Det kan vara att vårdnadshavare inte kan det svenska språket och då blir det exempelvis 

svårt för eleven att tillsammans med vårdnadshavaren föra ett samtal kring den lästa texten. En 

annan orsak är att vissa elever kan ha för många fritidsaktiviteter och inte prioriterar läxan 

(lärare 3). Lärarna vill att det ska vara så likvärdigt som möjligt och de extra läspassen under 

skoltid ger alla elever en möjlighet att få läsa sin läsläxa tillsammans med en vuxen. Detta 

passar väl in i skolans värdegrund och uppdrag. I läroplanen för grundskola, förskoleklass och 

fritidshemmen (Skolverket, 2017), i fortsättningen kallad Lgr11 finns att läsa: “Hänsyn ska tas 

till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan 

har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen.” (s.8). 

6.2.5 Elevers förståelse för läsförståelse 
Resultaten i denna studie visar att det råder osäkerhet kring varför eleverna ska svara på 

läsförståelsefrågor i sina arbetsböcker som hör till läseboken. Med anledning av detta bör syftet 

regelbundet tydliggöras för eleverna. Westlund (2013) menar att det ger en positiv effekt på 

elevers läsförståelse om de får sammanfatta en läst text. I effektiv läsundervisning ingår bland 

annat att elever får lära sig att sammanfatta en text i flera steg (se 3.1.2 Läsläxa). Vidare menar 

Westlund (2013) att läraren inte bara ska förklara varje steg, utan också syftet med dessa. Elev 

1 svarar att hen ska svara på frågorna i arbetsboken för att läraren ska kunna se att eleven har 

lyssnat och även läst kapitlet själv. Det är dock svårt att tolka detta svar. Man kan undra om 

eleverna förstår att de ska svara på dessa frågor för sin egen läsutvecklings skull eller om de 

tror att de gör det för lärarens skull. Att sammanfatta det lästa är något som eleverna, i det här 

fallet, får göra efter varje läst kapitel i läseboken. Elev 4 framhåller att de i arbetsboken ska 

sammanfatta vad som händer i kapitlet, dock visste eleven inte varför. Det är tydligt att eleverna 

svarar på frågorna i arbetsboken eftersom det förväntas av dem. Att de inte förstår varför de 

svarar på dem är en brist i undervisningen. 

6.2.6 Elevernas uppfattning om vem som avgör att de ska ha läsläxa 
När jag inledde denna studie var jag tämligen säker på att samtliga elever skulle ha den 

uppfattningen att det är läraren som avgör om de ska ha läsläxa eller ej. Resultatet gör det tydligt 

att elevernas uppfattning är att det är rektorn som avgör detta, inte läraren. Det var en elev som 

hade uppfattningen att det var statsministern och kommunens beslut. Det kvarstår dock att min 
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föreställning om att eleverna skulle tro att det var läraren som bestämde detta var felaktig. 

Resultatet visar även att det trots allt är läraren som avgör detta. Om lärarna inte vill använda 

sig av läsläxa i sin läsundervisning, måste de inte det. I denna studie var samtliga lärare överens 

om att läsläxan är ett bra verktyg i läsundervisningen eftersom tiden i skolan inte räcker till för 

att få läsningen automatiserad. 

6.2.7 Slutord  
Frågeställningarna i denna studie anser jag har besvarats. Den första frågan var: 

• Vilken avsikt har läraren med läsläxan? 

Svaret på denna fråga blev i min studie att lärarna vill att eleverna ska utveckla ett läsflyt. För 

att eleverna skall ha möjlighet till detta måste de ha läsläxa, vilket innebär att de har en läsebok 

och ett läxhäfte de tar hem varje måndag. Under veckan läser de tillsammans med sina 

vårdnadshavare för att på fredag tar tillbaka läseboken och läxhäftet till skolan där eleverna får 

läsa för läraren eller resursperson. Samtliga lärare var överens om att tiden i skolan inte räcker 

till för att eleverna ska ha möjlighet att utveckla ett läsflyt och därför ger de eleverna läsläxa. 

Den andra frågan löd: 

• Vad anser eleverna att lärarens avsikt med läsläxa är? 

Enligt resultatet i denna studie verkar eleverna förstå att syftet med att deras lärare ger dem 

läsläxa är att de ska lära sig läsa. Dock är jag osäker på om alla elever har samma uppfattning 

om vad läsning är. Läsning handlar inte bara om läsflyt utan även om förståelse. 

Avslutningsvis har jag, i och med denna undersökning, funderat mycket kring om jag i mitt 

framtida yrke kommer använda mig av läsläxa. Svaret på denna fråga blir mest troligt ja. 

Lärarna jag intervjuat för denna undersökning har övertygat mig om att läsläxa är ett bra sätt 

att bygga en bro mellan hem och skola, samt att elever behöver öva på sin läsning även hemma 

om läsflytet ska utvecklas. Det finns både för– och nackdelar med att använda läsläxa i sin 

undervisning, men jag anser att fördelarna väger tyngre. 

• Förstår eleverna syftet med läsförståelsefrågorna i arbetsböckerna? 

Resultaten visar tydligt att syftet med att eleverna ska besvara läsförståelsefrågor i sina 

arbetsböcker är oklart. ”För att vi ska veta vad det handlar om och så?” (elev 5), är svaret en 

elev ger vid frågan om denne förstår syftet med frågorna. Elev 3 uttrycker att dessa frågor finns 

till för att ”man kan komma ihåg kanske”. Syftet bör tydliggöras för eleverna regelbundet 

eftersom det i Lgr11 (Skolverket, 2017) framgår att läraren ska organisera och genomföra 

arbetet så att eleven ”upplever att kunskap är meningsfull och att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt” (s. 14). 

6.3 Fortsatt forskning  
Något jag ångrar nu efter avslutad undersökning är att jag inte frågade eleverna vad det innebär 

att kunna läsa. Det hade varit mycket intressant att ta reda på om de ansåg att läsning betyder 

att man kan läsa bokstäver och vet hur de låter och ser ut, eller om de faktiskt förstår att läsning 

även innebär att man ska förstå det lästa. Alltså, som fortsatt forskning föreslår jag att man tar 

reda på vad elever i lågstadiet anser att läsning är. Även äldre elevers uppfattningar kring detta 

hade varit intressant att ta del av. 
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Ett intressant resultat som framkom i denna undersökning var att ingen av de intervjuade 

eleverna visste syftet med att svara på arbetsbokens läsförståelsefrågor. Syftet var oklart för 

dem. Förslagsvis kunde en större undersökning göras kring detta, på en annan skola, och se om 

det bara är på denna skola eleverna inte vet det. Givetvis bör den som gör undersökningen i 

förväg ta reda på om skolan använder sig av läsläxa eftersom det inte är självklart att alla skolor 

gör det. 

Som tidigare nämnts (6.2.1 Lärares syfte med läsläxan) skulle forskning kring olika sätt att 

motivera elever att läsa vara mycket intressant. Förslagsvis kunde ett test genomföras under 

exempelvis ett läsår tillsammans med läraren där eleverna tillåts läsa böcker de själva är 

intresserade av och i enlighet med deras läsförmåga. Detta skulle förstås kräva mycket planering 

av både forskaren och läraren. Även det faktum att det i denna undersökning inte framgick om 

elever faktiskt utvecklar sin läsning genom läsläxa kunde vara intressant som fortsatt forskning. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Emma Bergbäck och har börjat min sista termin på grundlärarutbildningen för 

årskurserna F–3 vid Luleå Tekniska Universitet. Det är nu dags för mig att inleda mitt 

examensarbete.  

Mitt examensarbete handlar om lärares avsikter med läsläxa samt elevers uppfattning om 

lärarnas avsikt med läsläxa. Syftet är att ta reda på om lärares avsikter med läsläxa matchar 

elevers uppfattning av dessa avsikter och att med denna kunskap bidra till meningsskapande 

läsundervisning.  

Jag vill undersöka detta genom intervjuer tillsammans med lärare i svenska i årskurserna 1–3 

och elever. Det är därför för mig intressant att ta del av dina åsikter kring dina avsikter med 

läsläxa. Jag kommer att använda mig av kvalitativa individuella intervjuer och jag föreslår att 

intervjun sker på din arbetsplats. Om detta inte skulle fungera för dig har jag även möjlighet 

att mötas över telefon eller internet till exempel via Skype eller Zoom. Jag kommer att spela 

in vårt samtal och detta kommer bara avlyssnas av mig, kursens examinator och min 

handledare. Dina svar kommer inte att användas för något annat än mitt examensarbete. Din 

identitet kommer inte att röjas vare sig vid intervjutillfället eller i undersökningens resultat. 

Det inspelade materialet kommer jag personligen att radera efter att mitt examensarbete blivit 

godkänt. 

Intervjun är planerad att ta 20–30 minuter. 

Jag hoppas att du vill delta i min undersökning, men det är givetvis frivilligt. Om det är något 

du undrar över kan du kontakta mig på telefon. Om du väljer att delta vill jag ha ett skriftligt 

samtycke från dig till denna intervju och detta går bra att lämna på intervjudagen. 
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Bilaga 2 

Jag ger mitt samtycke att delta i denna intervju och jag har fått 

information om: 

  

• att mitt deltagande är helt frivilligt. 

• syftet med undersökningen. 

• att min identitet inte kommer avslöjas i resultatet av undersökningen. 

• hur materialet från undersökningen kommer att förvaras. 

• vad som kommer hända med det inspelade materialet när undersökningen är klar. 

• att materialet inte kommer användas för något annat än denna undersökning. 

  

  

Datum: _______________________________________ 

  

Namn: ______________________________________________ 

  

Hälsningar 

Emma Bergbäck 

  

Kontaktuppgifter: 

Epost: emmabe@student.ltu.se 

Telefonnummer: 072–xxx xx xx 
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Bilaga 3 

Hej! Jag heter Emma Bergbäck och studerar vid Luleå Tekniska Universitet. Jag har börjat 

min sista termin på grundlärarprogrammet F–3 och ska nu göra mitt examensarbete. Jag 

vänder mig nu till er som vårdnadshavare eftersom jag behöver ert samtycke eftersom jag har 

för avsikt att göra intervjuer med några slumpmässigt utvalda elever från varje klass i 

årskurserna 1–3. 

Intervjun kommer handla om vad eleverna tror deras svensklärare har för avsikt med att ge 

dem läsläxa. Intervjun är planerad att ta ungefär 5–15 minuter och det är givetvis helt 

frivilligt. Jag vill även tala om att jag kommer spela in dessa intervjuer, detta för att kunna 

avlyssna senare och anteckna. När examensarbetet är godkänt raderas dessa inspelningar. De 

som kommer kunna lyssna till inspelningarna är jag, min handledare och min examinator. 

Elevernas identitet kommer inte att avslöjas i intervjuerna. Jag skulle vara mycket tacksam 

om jag fick ert samtycke.  

Jag ger mitt samtycke att delta i denna intervju och jag har fått 

information om: 

  

• att mitt deltagande är helt frivilligt. 

• syftet med undersökningen. 

• att min identitet inte kommer avslöjas i resultatet av undersökningen. 

• hur materialet från undersökningen kommer att förvaras. 

• vad som kommer hända med det inspelade materialet när undersökningen är klar. 

• att materialet inte kommer användas för något annat än denna undersökning. 

   

Datum: _______________________________________ 

  

Namn: ______________________________________________ 

  

Kontaktuppgifter:                                                       Hälsningar Emma Bergbäck 

Epost: emmabe@student.ltu.se 

Telefonnummer: 072– xxx xx xx 
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Bilaga 4 

Intervjuguide för en individuell intervju med lärare 

Inledning 

Syftet med undersökningen 

Tid: 20–30 minuter 

• Hur arbetar ni med läsläxan? 

• Vilken årskurs undervisar du? 

• Hur arbetar du och dina elever med läsläxan? 

• Vilket material använder du? 

• Hur är materialet utformat? 

• Hur bestäms svårighetsgrad för varje elev? 

• Vem har beslutat att eleverna ska ha läsläxa? Rektor, lärare, kursplanen? 

Avsikten med läsläxan 

• Vad har du för avsikt med att ge dina elever läsläxa? 

• Ser du några problem med läsläxan? 

• Gör alla elever läsläxan? 

• Använder du elevens arbete med läsläxan i din bedömning av elevens kunskaper 

kopplade till läsning? 
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Bilaga 5 

Intervjuguide för en individuell intervju med elever 

Inledning 

Syfte med intervjun 

Tid: 5 – 15 minuter 

Information om inspelning 

Uppfattning om syftet med läsläxan 

• Varför tror du att din lärare ger dig läsläxa varje vecka? 

• Vem tror du det är som bestämmer att ni ska ha läsläxa? 

• Vad tycker du om att ha läsläxa? 

• Gör du alltid läsläxan? 

• När du gör den, gör du den tillsammans med någon annan? 

• Hur jobbar du med läsläxan i skolan? 

• I arbetsboken till läsläxan finns frågor ni svarar på varje vecka. Varför tror du ni ska 

svara på dem? 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


