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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka uppfattningar lärare respektive föräldrar har om 

läsläxan i årskurs 1-2 på en utvald skola. Detta undersöktes genom att fyra lärare intervjuades och 

69 enkäter besvarades av föräldrar. Resultatet visade att lärarnas pedagogiska syften inte var helt 

samstämmiga med föräldrarnas uppfattningar av dem. Resultatet visade också att lärarna hade en 

tanke med läsläxans utformning, men eftersom att den skedde i hemmet hade lärarna inte 

möjlighet att styra över läsläxan som helhet. Detta berodde på att flera faktorer avgjorde hur 

läsläxstunderna såg ut, såsom valet av plats, med vem den lästes och miljön runt omkring. En 

annan slutsats var att majoriteten av föräldrarna använde strategier vid läsläxstunden för att 

uppmuntra och utveckla sitt barns läsning, men de flesta strategierna var inte förmedlade från 

lärarna. De två mest använda strategierna var att ljuda och läsa ordet högt. Att föräldrarna läste 

ordet högt kunde vara en tillfällig lösning, men inte hållbar i ett långsiktigt perspektiv.  Barnen 

fick inte chans att tänka efter hur de skulle kunna lösa problemet på egen hand när denna strategi 

användes.  
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Inledning 

I dagens samhälle är det av stor vikt att vara en god läsare.  Människor behöver ha en god 

läsförståelse för att kunna ta emot och hantera den stora mängd av tryckt information som våra 

ögon dagligen möter. Skolan behöver skapa goda läsare, men frågan är hur detta ska göras på 

bästa sätt?  

Traditionen att ha läsläxa i skolan är stark och lärarna använder sig ofta av den i de tidiga 

skolåren som ett redskap för att hinna med att utveckla elevernas läsförmåga. Utformningen av 

läsläxan kan se väldigt olika ut, beroende på vad läraren har tagit sig an för arbetssätt och metod. 

Eftersom att det är otroligt viktigt att vara en god läsare behöver eleverna träna på att läsa, och de 

är beroende av både lärarnas och föräldrarnas hjälp. Föräldrarna ses som självklara hjälpmedel 

under läsläxstunden och ombeds att avvara tid för att lyssna och vara ett allmänt stöd. Är det 

familjens eller skolans ansvar att se till att barnen tidigt blir goda läsare? 

De flesta som har gått i svensk skola på senare tid har minnen av läsläxa på lågstadiet. Den 

upplevdes som positiv eller negativ. Vi som genomförde denna studie har båda positiva minnen 

från läsläxan och var riktiga bokslukare redan från tidig ålder. Dock vet vi att denna syn inte delas 

av alla, och därför är vi intresserade av att ta reda på hur läsläxan som fenomen uppfattas i både 

skolan och hemmets värld. 

I våra kommande arbeten som lågstadielärare behöver vi reflektera över denna problematik 

och genom denna studie får vi en grund att stå på när vi motiverar valet av att ha eller inte ha 

läsläxa i vår undervisning. 
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Bakgrund 

Läxans historik i styrdokumenten 

Läxor är ett fenomen som inte nämns idag i varken styrdokument, skollag eller 

grundskoleförordning (Horgby, 2004). I läroplanen för grundskolan som kom 1962, Lgr 62, 

nämns inte ordet läxor, men däremot skrivs det om hemuppgifter. Dessa är till för att eleverna 

ska tillägna sig kunskaper och färdigheter, men är också en del i deras arbetsfostran. Skolarbetet 

bör dock till största del genomföras inom skolans tidsram (Utbildningsdepartementet, 1962, s. 

57). I läroplanen för grundskolan som kom 1969, Lgr 69, skall hemuppgifter till största del vara 

frivilliga (Utbildningsdepartementet, 1969, s. 69, 71). Skillnaden mellan Lgr 62 och Lgr 69 är att i 

den senare är ordet bör utbytt till skall. Läroplanen för grundskolan som kom 1980, Lgr 80, 

förespråkar däremot läxor som anses vara viktiga i skolans arbetssätt (Utbildningsdepartementet, 

1980, s. 50). I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna som 

kom 1994, Lpo 94, och läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet som kom 

2011, Lgr 11, står det ingenting om läxor (Utbildningsdepartementet, 1994; Skolverket, 2011). 

Tidigare fanns det en lag som sade att lärare inte fick ge läxor till måndagar eller dag efter lovdag 

och att skolarbetet helst skulle ske under skoltid. Denna lag fanns i Skolförordningens kapitel 4, 

§15, men togs bort 1995 (Hellsten 1997, s. 207).  

Läxan ett störningsmoment 

Läxor är ett störningsmoment i många familjers vardag. Det skapar konflikter och upplevs som 

något påtvingat från skolan. Dock inser de flesta föräldrarna vikten av läxans roll och tjatar därför 

på barnen. Föräldrarna antas från skolans sida vara ett stöd vid läxläsningen och upplever ett krav 

från samhället att vara engagerade i sina barns skolgång för att känna sig som bra föräldrar. Detta 

bidrar till en konflikt mellan barnens önskan om frigörelse och föräldrarnas önskan om 

engagemang. Diskussionen om läxorna i hemmet handlar till stor del om att beordra barnen att 

göra dem istället för att prata om dess innehåll. På grund av detta ständiga tjat ses inte läxläsning 

som kvalitetstid för föräldrarna och barnen, utan som ett hinder som de behöver ta sig över 

innan de kan ha kvalitetstid tillsammans. Detta menar Lucas Gottzén (före detta Forsberg), 

forskare på Linköpings universitet, i en artikel i Sydsvenskan som utgår ifrån hans avhandling om 

medelklassföräldrars engagemang i sitt barns skolgång. I samma artikel berättar Ingrid Westlund, 

docent på Linköpings universitet, om ett vanligt argument för läxor som är att de kan bidra till en 

samverkan mellan hem och skola. Detta argument verkar inte betyda så mycket för en del 

föräldrar, eftersom att det har blivit allt vanligare att betala för läxhjälp (Leijnse 2011-10-12).  
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Tid och pengar 

Företag som erbjuder läxhjälp till familjer har växt de senaste åren. Från att tjänsten har setts som 

ett pigjobb utformat för de rika, har det blivit tillgängligt för fler familjer. Läxhjälparen ses som 

en personlig coach och har blivit populärt bland ungdomarna. I och med rutavdraget är 

läxhjälpen tillgänglig för fler, då föräldrar kan göra avdrag för halva kostnaden. Företagen säljer 

läxhjälp som barnpassning med fokus på pedagogik. Detta för att gå runt Skatteverkets regler. 

Majoriteten som använder sig av läxhjälp är de som behöver hjälp att komma ikapp för att 

uppfylla målen och de som behöver stimuleras och höja betygen. Det finns även ideella 

organisationer såsom Röda korset, Rädda barnen och Stiftelsen läxhjälpen som erbjuder gratis 

läxhjälp. Röda korset och Rädda barnen startar läxhjälpsgrupper när behovet finns, men vill 

poängtera att de inte är ett sparalternativ när kommuner gör nedskärningar i skolor. Det finns 

även skolor som har börjat med att köpa läxhjälp till sina elever, dessa är främst friskolor (Leijnse 

2011-10-10).  

En läxfri skola? 

En friskola i Västerås startade med utgångspunkt att den skulle vara läxfri, och för att kunna 

genomföra detta blev skoldagarna 45 minuter längre. Eleverna får även ett visst antal timmar i 

veckan för att arbeta med skoluppgifter som de inte hinner färdigställa under lektionstiden. 

Under dessa studietidtimmar finns alltid lärare på plats. Rektorn på skolan är kritisk mot läxor 

eftersom att alla föräldrar inte har möjlighet att hjälpa sina barn med läxorna. Rektorn menar att 

skolan ökar de sociala skillnaderna mellan eleverna genom att skicka hem läxor, som bidrar till ett 

orättvist lärande. Rektorn menar även att eleverna ska få vara lediga när de kommer hem utan att 

behöva stressa över läxor. Biträdande rektorn anser att en bra skola är en skola där eleverna får 

möjlighet att klara av skolarbetet under skoltid. Biträdande rektorn påpekar vikten av att inte 

lämna över läraruppdraget på föräldrarna, utan att skolan ska ta hela uppdraget själv (Leijnse 

2011-10-17). En friskola i Göteborg har en annan syn på läxor. En av skolans rektorer anser att 

läxor är ett bra sätt för eleverna att få stöd av vuxna utanför skolan, samt att de får tid till egen 

reflektion. Det är dock viktigt att läxan har ett syfte och inte bara ges av ren tradition. I skolan 

diskuteras ständigt utformningen av läxan, men de flesta av lärarna är överens om att läxan ska 

finnas (Sundström 2008-05-07).  

Läsning i hemmet 

Det finns alltså många sätt att se på läxa som fenomen. Däremot är det svårare att hitta debatter 

om läsläxan även om den ingår i begreppet läxa.  

För att bli en god läsare behövs minst 5000 timmars träning. Vilken färdighet som än ska 

utvecklas kräver denna mängdträning, oavsett om det handlar om till exempel idrott, musik eller 
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läsning. Skolan kan inte ge eleverna möjligheten att utveckla färdigheter i alla ämnen då det helt 

enkelt inte finns tid till det. Eleverna måste därför läsa mycket hemma för att komma upp i 5000 

timmar (Lundberg, Herlin 2005, s. 16-17).  Elish-Piper menar att föräldrarna spelar en stor roll i 

barnens läsutveckling, då barnen med hjälp av föräldrarna ska utveckla ett intresse för det 

livslånga läsandet. På samma sätt som regelbunden motion och bra kost bidrar till ett hälsosamt 

liv, är det lika viktigt att föräldrarna bidrar till en god läshälsa hos barnen. Med god läshälsa 

menas att vara en entusiastisk och motiverad läsare. Om läshälsan är välutvecklad har barnen 

både strategier och viljan att läsa, vilka är viktiga delar på vägen till att bli en god läsare. De barn 

som har det svårt med läsningen undviker ofta att läsa då viljan saknas. Detta leder till en ond 

cirkel som bidrar till att ”the rich get richer and the poor get poorer as readers” (Elish-Piper 

2011, s. 52). Det innebär att de rika läsarna bara blir rikare och de svaga bara blir svagare läsare. 

Därför är det viktigt att alla elever oavsett hur långt de har kommit i sin läsning fortsätter att läsa 

både i skolan och i hemmet (Elish-Piper 2011, s. 52). Det är få som har forskat om läxan i 

Sverige, men en av dessa är Jan-Olof Hellsten. Han lyfter fram vikten av en fortsatt forskning och 

betonar det med nedanstående citat:  

”Läxor är ju det arbetsredskap som alla lärare använder i väldigt hög grad och som anses 

oumbärligt. Borde man inte utveckla tekniken då? Minsta kökskniv du använder har massor av 

forskning bakom sig. Men läxor förväntas alla automatiskt veta vad det är, kunna hantera och 

arbeta med på ett effektivt sätt” (Sundström 2008-05-07). 

PIRLS, Progress in Reading Literacy Study, är en internationell studie som genomförs vart femte 

år och undersöker elevers läsförmåga i fjärde klass (Skolverket, 2007, s. 3). I PIRLS-rapporten 

från 2006 framkommer det att läsförmågan för elever i den svenska skolan har blivit mycket lägre 

sedan 1991. PIRLS lyfter fram att starka läsare ofta har goda förebilder i hemmet som är aktiva 

läsare, men antalet starka läsare minskar. En av anledningarna tros vara mediers ökade 

popularitet, som till exempel TV och internet, vilket kan påverka både barns och föräldrars 

läsvanor (Skolverket, 2007, s. 114). Förr i tiden var behovet av att kunna läsa längre texter större 

än vad det är idag, och därför har motivationen till att läsa minskat. Skolan har därför en viktig 

roll i dagens samhälle att se till att eleverna får den lästräning de behöver för framtiden 

(Skolverket, 2007, s. 15). I lästräningen bör även förmedling av lässtrategier ingå, vilket är mindre 

vanligt i den svenska undervisningen än internationellt sett (Skolverket, 2007, s.14).  

Vi anser att läsläxan som är ett väl använt fenomen på lågstadiet borde lyftas fram mer i 

forskningen. Vår avsikt med denna studie är därför att undersöka läsläxan ur ett föräldra- och 

lärarperspektiv, genom att ta reda på deras uppfattningar om den.  
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Litteraturöversikt 

I valet av litteraturen gjordes en källkritisk analys för att avgöra tillförlitligheten. I och med de 

förutsättningar för studien användes primärkällor i största möjliga mån, som innebar att 

ursprungsförfattare användes till begrepp och teorier i studien. Sekundärkällor användes i vissa 

fall och där sammanfattade författaren tidigare studier (Hellspong, s. 2). För att vara säkra på att 

litteraturen höll en hög nivå bedömdes den utifrån bland annat författarens kompetens och 

eftersom vetenskaplig litteratur användes kunde detta säkerställas (Hellspong, s. 6).  

Tidigare forskning  

Läxa 

Enligt Nationalencyklopedin innebär begreppet läxa ”avgränsad skoluppgift för hemarbete” (NE, 

2011). Forskare Jan-Olof Hellsten (2000, 119-120) försöker att definiera begreppet läxa, men 

anser det vara svårt då han utgår ifrån att en läxa är något som eleverna gör efter skoldagens slut.  

Han ser också skolan som ett arbete och då uppstår det en paradox eftersom eleverna då borde 

vara lediga efter skolans slut. Eleverna får inte övertidsersättning för att göra läxan på sin lediga 

tid. Cooper (2007, s. 4) anser att läxan är en uppgift som eleven får av sin lärare och är avsedd att 

göras efter skoltid. Denna studie utgick ifrån Coopers definition, alltså att läsläxan skulle göras i 

hemmet. Hellsten (1997 s. 211-214) har sammanfattat sju innebörder av läxan som begrepp.  

 Förberedelse: vilket innebär att eleverna ska lära sig att tänka själva, ta ansvar och i och 

med detta förbereda sig för framtiden..  

 Tidstruktur: vilket innebär att familjen måste strukturera sitt liv utifrån läxorna.  

 Kontroll och styrning: vilket innebär att läxorna ger lärarna möjlighet till kontroll av 

eleven och detta kan vara både positivt och negativt. Läraren kan även lämna över 

ansvaret till eleverna så att de får kontrollera varandras läxor. Genom detta kan eleverna 

lära sig självkontroll och så småningom inse att läxan är till för dem själva.  

 Kärlek och omsorg: som innebär att läxstunden kan bidra till en starkare relation mellan 

barn och föräldrar. I Gustavssons (1991) studie som återges i Hellsten (1997) intervjuades 

en lågstadielärare som menar att föräldrarna kan ge barnen tid, lugn och ro, genom att ha 

tålamod vid läxstunden. Om föräldrarna inte lägger den tiden på läxstunden med barnen 

märker skolan det, och föräldrarna kan uppleva det som ett krav från skolans sida att visa 

ett engagemang för barnens läxor.  
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 Identitet och status: som bland annat kan innebära att läxorna ger eleverna en bekräftelse 

på att de har lämnat förskoleklassen och tagit steget in i skolans värld.  

 Gemenskap och kontakt: vilket innebär att läxan kan skapa en kommunikation mellan 

lärare och skola, genom till exempel läsprotokoll där föräldrarna ska skriva under när 

läxan är gjord. På så sätt måste föräldrarna sitta tillsammans med barnen och göra läxan.  

 Arbetsprestation: som innebär att läxan ses som ett arbete som görs på övertid. 

Läsflyt 

”Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och 

omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och 

förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är 

resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning 

och förståelse fungerar väl” (Ne, 2011-11-08). 

Avkodning och språkförståelse ingår i läsprocessen (Elbro, 2004, s. 27) och de båda är viktiga 

komponenter för att utveckla en god läsfärdighet (Ne, 2011). När avkodning sker avläses ordets 

grammatiska egenskaper och utifrån detta kan rätt uttal och förståelse för ordets innebörd 

uppnås. Språkförståelsen används både vid tal och läsning. Vid tal innebär denna förståelse att 

mottagaren kan skapa inre bilder, och göra egna tolkningar av den information som ges. Vid 

läsning innebär det att läsaren även kan uppfatta olika textgenrer, textvärldar samt skapa sig en 

bild av författarens tankar. Allt detta kan bidra till att mottagaren eller läsaren kan rekonstruera 

innehållet i det som sades eller lästes och en förståelse för språket uppnås (Elbro, 2004, s. 27).  

Läsflyt handlar bland annat om att läsaren håller ett så pass högt tempo att läsförståelse är 

möjligt (Kuhn, 2005, s. 129). För att få en god läsförståelse behöver automatiseringsteorin och 

prosodin vara utvecklade (Kuhn, 2010, s. 231). Automatiseringsteorin innebär att eleven är 

begränsad i sin förmåga att koncentrera sig vid kognitiva aktiviteter som till exempel läsning 

(Kuhn, 2005, s. 130-131). Den handlar om att gå från att traggla sig genom texter till att ha ett flyt 

i läsningen och på så sätt göra läsningen mer njutningsfull. För att nå dit krävs att eleven får 

individanpassade texter, som antingen är på elevens aktuella nivå eller något mer utmanande. De 

mer utmanande texterna kräver att eleven får stöd av en vuxen vid läsningen (Kuhn & Stahl, 

2003, s. 17-18). Den andra teorin grundar sig på automatiseringsteorin, men består också av 

prosodi som innebär att eleven använder rätt rytm, tempo, intonation och betoning. Om eleven 

använder dessa faktorer är det ett tecken på att eleven har en god läsfärdighet (Kuhn, 2005, s. 

128; Kuhn, 2010, s. 234; Ne, 2011) 

Ett effektivt sätt att utveckla läsflytet  och ordförståelsen är att utöva upprepad läsning. Eleven 

får då läsa ett stycke flera gånger tills den bemästrar det och kan läsa med ett flyt (Samuels, 1997, 

s. 377 – 378).   Detta istället för att eleven möter nya texter hela tiden (Kuhn, 2005, s. 131). 

Upprepad läsning är ett komplement till andra läsinlärningsmetoder, och ska inte enbart användas 
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som metod (Samuels, 1997, s. 377). Vid upprepad läsning läser eleven alltid upp stycket för någon 

annan (Samuels, 1997, s. 377) till exempel lärare, föräldrar eller klasskamrater (Samuels, 1997, s. 

379). Ett annat effektivt sätt att utveckla läsflytet är icke upprepad läsning, som innebär att eleven 

läser nya textstycken utan att upprepa dem. Studier har visat att dessa metoder fungerar lika bra, 

det viktiga är den tid som läggs ner på att läsa en text, inte hur många gånger den upprepas (Kuhn 

& Stahl, 2003, s. 17).  

Läromedel 

Förr i tiden innehöll undervisningsmaterialet till exempel psalmböcker, biblar, läroböcker, 

affischer, uppstoppade djur och laborationsmaterial. Termen undervisningsmaterial slutade att 

användas när lärobokspaketen kom och ersattes då av termen läromedel. I och med 

lärobokspaketen kom det lärarhandledningar som instruerade lärarna att använda fler metoder i 

undervisningen till exempel att visa filmer. Lärobokspaketen lyfte fram vikten av att låta eleverna 

söka kunskap på egen hand. Idag har läroboken fortfarande en viktig roll i undervisningen även 

om den konkurerar med en stor mängd av annat material. Under läroplanen för grundskolan 

1962, Lgr 62, var de flesta läseböckerna syntetiska, vilket innebär att de har en ökande 

svårighetsgrad. En del läseböcker fokuserade på både läs- och skrivträning och till exempel 

orienteringsbegrepp såsom över, under och så vidare (Kullberg, 2006, s. 165). När läroplanen för 

grundskolan 1969, Lgr 69, reviderades fick skriftspråksutvecklingen utifrån skrivandet en större 

roll (Kullberg, 2006, s. 178).  Läroplanen för grundskolan som kom 1980, Lgr 80, förknippas med 

läromedelspaket, i dessa böcker fick eleverna möjlighet att göra annat än att enbart läsa och 

skriva, till exempel rita (Kullberg, 2006, s. 185). I och med läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet och de frivilliga skolformerna 1994, Lpo 94, började läseböckerna kallas för läsläror. 

Materialet kan individanpassas utifrån olika svårighetsgrader och stimulera till användning av tal, 

skrift, kroppsspråk och motorik (Kullberg, 2006, s. 203). 

Föräldrarollen och strategier 

Daly (2001, s. 290) argumenterar för att föräldrarna har svårt att hinna med att ge sina barn 

kvalitetstid. Hur mycket kvalitetstid en familj har tillsammans är ett mått på familjens välmående. 

Bilden av kvalitetstid är ofta romantiserad och ger föräldrarna dåligt samvete om de inte lyckas ge 

barnen den tiden. 

Kullberg (2006, s. 298 – 299) menar att föräldrarna har en stor roll i barnens tidiga läsinlärning 

och eftersom att det är krävande för barnen att lära sig läsa behöver föräldrarna finnas där som 

ett stöd. Kvaliteten i kommunikationen mellan föräldrarna och läraren kan påverka barnens 

läsutveckling. För att bli en god läsare behöver barnen läsa en stor mängd böcker och texter, och 

därför behöver föräldrarna hjälpa barnen genom att engagera sig i barnens skolarbete. Cooper 

(2007, s. 59 – 60) menar att föräldrars engagemang kan påverka hur effektiv läxan blir. 
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Engagemanget kan vara både positivt och negativt, föräldrarna kan både skynda på eller störa 

barnens lärande. Om föräldrarna inte känner sig bekväma i rollen som handledare eller använder 

andra strategier än de som lärarna förespråkar, kan det störa barnens lärande. I de flesta fall har 

dock föräldrarnas engagemang i läxan en positiv inverkan. I Forsbergs studie framkom det att 

mödrarna var mer involverade i skolarbetet än fäderna (Forsberg, 2009, 167 – 168). I studien 

framkom det även att både lärare och föräldrar är överens om att det är lärarna som ska ha 

huvudansvaret för barnens lärande. De ska också instruera föräldrarna i hur de kan hjälpa sina 

barn med till exempel läxor. Föräldrarna ska inte bara se till att läxan blir gjord utan de förväntas 

även följa samma didaktiska metoder som läraren använder (Forsberg, 2009, s. 163). Enligt 

Cooper (2007, s. 64 – 65) intar föräldrarna fyra olika roller under läxstunden. Dessa är 

självständigt stöd, direkt föräldraengagemang, bestämmelse av struktur och inblandning. 

Självständigt stöd definierades utifrån hur mycket föräldrarna värderade och använde strategier 

som a) uppmuntra deras barn att lösa problem självständigt, b) ge barnen valmöjligheter och 

utifrån det besluta på egen hand och c) att barnen var delaktiga i beslut om läxor. Direkt 

föräldraengagemang innebär att föräldrarna tog en aktiv roll i barnens läxarbete på de områden 

där de var intresserade eller hade kunskap av. Bestämmelse av struktur innebär att föräldrarna ger 

riktlinjer och struktur för hur barnen ska genomföra läxorna. Inblandning innebär att föräldrarnas 

hjälp vid läxor kan ibland göra det svårare för barnen, och det kan bero på att föräldrarna är 

svaga handledare eller har andra tankesätt jämfört med läraren.  

I Frank (2009, s. 102) går det att läsa om en studie gjord av Leach och Sidell, där de ville få 

föräldrarna att vara handledare åt sina barn vid högläsning. Föräldrarna fick träning i olika 

metoder och i de familjer som tog till sig metoderna och deltog aktivt vid högläsningen, kunde ett 

positivt resultat på barnens läsutveckling ses. Detta till skillnad från de familjer där föräldrarna 

intog en passiv roll under högläsningen. Frank (2009, s. 102) tar även upp en studie av Hewisson 

och Tizard som visar att hälften av de deltagande föräldrarna deltog aktivt och engagerat vid 

högläsning, även om de inte hade fått någon metodträning av läraren. Vid metodträning kan 

läraren förmedla strategier som föräldrarna kan använda för att hjälpa barnen i sin läsning. Keene 

och Zimmermann (2003, s. 75) förespråkar strategierna där läsaren gör kopplingarna text-till-

själv, text-till-text och text-till-världen. Text-till-själv innebär att läsaren kopplar samman textens 

innehåll med något den själv har varit med om (Keene & Zimmermann, 2003, s. 77). Text-till-text 

innebär att läsaren kopplar textens innehåll till en bok eller text de läst tidigare och text-till-

världen innebär att koppla texten som läses till händelser i världen (Keene & Zimmermann, 2003, 

s. 79-80).  Dessa strategier kan användas under hela lässtunden för att utveckla läsförståelsen. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Fenomenologi 

Fenomenologi är ”läran om det som visar sig för medvetandet” (NE, 2011-12-07). 

Fenomenologin var ursprungligen en filosofisk deldisciplin som undersöker det overkliga i 

relation till det sanna och verkliga. Ett fenomenologiskt förhållningssätt handlar om att se på 

olika typer av objekt i människors livsvärld som fenomen som visar sig för mänskliga subjekt och 

tillskriver dem mening, snarare än ting som finns oberoende av ett subjekt som erfar det och gör 

det meningsfullt.  Detta kräver att fenomenet kan visa sig för människor. Denna syn har idag 

gjort att den moderna fenomenologin har blivit en av de största traditionerna inom filosofin (NE, 

2011-12-07). I fenomenlogin är det viktigt att beskriva innehållet i uppfattningarna så som de ser 

ut, utan att vara fördomsfull (Lübcke, 1991, s. 47). I den moderna fenomenologin betraktas den 

som en filosofisk forskningsansats, med vilken det går att undersöka alla delområden inom 

filosofin. Fenomenologin spred sig därefter till fler forskningsfält såsom samhällsvetenskaplig och 

humanistisk forskning och skapar olika forskningsansatser (NE, 2011-12-07).  

Fenomenografi 

Ett av de forskningsområden som har skapats utifrån fenomenologi är fenomenologisk 

pedagogik som utgår ifrån elevernas livsvärld (NE, 2011-12-07). Utifrån detta har 

forskningsansatsen fenomenografi utvecklats i Sverige (NE, 2011-12-07). Begreppet 

fenomenografi kommer från de grekiska begreppen fenomen och grafia. Begreppet fenomen 

betyder ”det som visar sig” (Kroksmark, 2007, s. 6). Begreppet grafia betyder ”beskriva i ord eller 

bild” (Kroksmark, 2007, s. 35). Fenomenografi handlar om att beskriva, analysera och förstå 

erfarenheter (Marton, 1981, s.4) utifrån människors olika uppfattningar (Kroksmark, 2007, s. 4). 

Marton (1981) beskriver det på detta sätt: 

By investigating people’s experience of political power, for instance, the phenomenologist would 

aim at learning about political power, the psychologist would aim at learning about how people 

experience things, taking “phenomenography” as a point of departure we would aim at learning 

about people’s experience of political power (s. 180). 

Marton (1981) skiljer i fenomenografin på första och andra ordningens perspektiv. Första 

ordningens perspektiv innebär att människor orienterar sig runt världen och gör uttalanden om 

den (Marton, 1981, s. 178), utifrån ett objektivt synsätt på världen.  Andra ordningens perspektiv 

innebär en subjektiv syn på världen (Kroksmark, 2007 s.7) och att orientera mot människors egna 

uppfattningar om världen, för att sedan göra uttalanden om deras uppfattningar om den (Marton, 

1981, s. 178) . Människorna handlar, förstår och orienterar sig på kvalitativt olika sätt utifrån sina 
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skilda uppfattningar om världen. Genom att acceptera detta möjliggörs att människor får ha olika 

uppfattningar om vad som är sant eller falskt enligt dem själva istället för att deras uppfattningar 

betraktas som antingen sanna eller falska. Andra ordningens perspektiv är central i 

fenomenografin (Kroksmark, 2007, s. 7 – 8).  

 I fenomenografin skapas beskrivningskategorier utifrån de skillnader och likheter som 

upptäcks i analysen av de olika uppfattningarna. Uppfattningarna organiseras i 

beskrivningskategorier som är relaterade till varandra utifrån till exempel innehållet. 

Beskrivningskategorierna förs sedan samman till en helhet som utgör ett utfallsrum, vilket består 

av utsagor och beskrivningskategorier. Utfallsrummen skildrar hur människor i största allmänhet 

uppfattar det aktuella fenomenet (Kroksmark, 2007, s. 35). Anledningen till att människor 

uppfattar fenomen på kvalitativt olika sätt beror på deras olika erfarenheter och uppfattningar om 

objekt. Människor tilltalas av objektet på olika sätt utifrån detta, och fenomenografin ska inte 

användas för att ta reda på vad själva objektet är utan hur det uppfattas (Kroksmark, 2007, s. 32). 

Begreppet uppfattning står i centrum i fenomenografin (Kroksmark, 2007, s. 7).  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar lärare respektive föräldrar har om 

läsläxan i årskurs 1-2 på en utvald skola. 

Frågeställningar 

- Har lärarna ett pedagogiskt syfte med läsläxan och så fall vilket eller vilka? Hur har det 

syftet i så fall uppfattats av föräldrarna? 

- Hur ser lärarna och föräldrarna på utformningen av läsläxan i hemmet? 

- Har lärarna förmedlat strategier till föräldrarna för att de ska kunna uppmuntra och 

utveckla sina barns läsning och i så fall vilka? Vilken uppfattning har föräldrarna om sina 

egna strategier för att uppmuntra och utveckla sina barns läsning? 
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Metod 

Denna studie var både kvalitativ och kvantitativ, eftersom att både intervju- och 

enkätundersökningar utfördes. Intervjuundersökningar anses ofta vara kvalitativa då de används 

för att förstå ett fenomen eller för att hitta mönster (Denscombe, 2000, s. 243; Trost, 2007, s. 23). 

Enkätundersökningar ger en mer kvantitativ data eftersom de ofta handlar om att ta reda på 

frekvensen av en viss företeelse (Trost, 2007, s.23). För att ge enkätundersökningen ett kvalitativt 

djup användes öppna frågor (Denscombe, 2000, s. 277). Studien var en respondentundersökning 

eftersom att vi var intresserade av lärarna och föräldrarnas egna uppfattningar om läsläxan, och 

ingen absolut fakta. Om vi däremot hade velat ta reda på hur till exempel läsläxan förändrats över 

tid hade vi valt en informantundersökning där fokus istället ligger på att ta reda på fakta 

(Esaiasson, 2010, s. 257 – 258).  

Intervjuerna genomfördes med fyra lärare i årskurs 1-2 på en skola i Mellansverige och 89 

enkäter delades ut till föräldrarna i dessa klasser. Ida Alexandersson ansvarade för 

intervjuundersökningarna och Emelie Johansson ansvarade för enkätundersökningarna.  

Fenomenografisk ansats 

För studien valdes en fenomenografisk ansats eftersom syftet med studien var att ta reda på hur 

deltagarna uppfattade läsläxor. Denna ansats valdes eftersom att den stämde överens med sättet 

vi ville ta oss an studien, det vill säga att vi ville undersöka lärares och föräldrars uppfattningar av 

läsläxan. Lärarnas och föräldrarnas uppfattningar togs på allvar och med hjälp av fenomenografin 

försökte vi beskriva verkligheten utifrån deras uppfattningar på ett rättvist sätt (Kroksmark, 2007, 

s. 5). Den fenomenografiska ansatsen gjorde det möjligt att göra en kvalitativ analys av 

datamaterialet. Den fenomenografiska ansatsen används traditionellt inom pedagogisk forskning 

(Kroksmark, 2007, s. 4) och studerar i vårt fall hur undervisningsinnehållet läsläxa hanterades av 

lärarna och föräldrarna (Kroksmark, 2007, s. 41).  

Urval 

Intervju 

För att ta reda på lärarnas uppfattningar användes intervju som metod och skolan valdes utifrån 

att vi hade tillgång till den. På skolan där undersökningen genomfördes fanns det totalt fyra lärare 

i årskurs 1-2.  Vi ville intervjua dessa lärare eftersom att läsläxan var mest central i dessa 

årskurser, och därför uteslöts lärarna i årskurs 3-5. På grund av detta blev valet icke-slumpmässigt 

(Denscombe, 2000, s. 142), men däremot tillämpades principen om intensitet i urvalet. Det vill 
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säga att vi valde de personer som för tillfället använde läsläxan aktivt i undervisningen (Esaiasson, 

2010, s. 293). Vi intervjuade ett litet antal för att kunna gå till djupet med våra frågeställningar 

(Denscombe, 2000, s. 142; Esaiasson, 2010, s. 292). När vi hade intervjuat de fyra lärarna hade 

teoretisk mättnad uppstått, eftersom att vi hade intervjuat alla berörda lärare och de talade om 

ungefär samma saker. En annan viktig aspekt att förhålla sig till gällande intervjuer är att ha en 

vetenskaplig distans till intervjupersonerna. Eftersom att vi hade tillgång till skolan behövde vi 

vara extra noggranna med detta för att inte missa att ställa någon viktig fråga (Esaiasson, 2010, 

s.292). 

Enkät 

Det föll sig naturligt att skicka ut enkäter till samtliga föräldrarna i de intervjuade lärarnas klasser, 

för att kunna koppla resultaten från intervjuerna till enkäterna. Vi ville ta reda på deras 

uppfattningar om läsläxan. Föräldrarnas uppfattningar var intressanta eftersom att det var de som 

hade ett stort ansvar för att läsläxan genomfördes i hemmet. Föräldrarna har i tidigare forskning 

om läsläxan lämnats utanför trots att de har en central roll i dess genomförande. Därför utgick vi 

från ett icke-slumpmässigt urval även här (Denscombe, 2000, s. 142). Ett så stort urval som 

möjligt är att föredra för att få en hög svarsfrekvens (Denscombe, 2000, s. 267; Esaiasson 2010, s. 

37). Vi skickade ut enkäter till samtliga 89 föräldrar vilket bidrog till att det blev en 

totalundersökning. Vi valde att skicka ut enkäter eftersom det inte skulle vara möjligt att intervjua 

det stora antalet under våra förutsättningar för studiens genomförande.  

 

Design och datainsamling 

Intervju 

Vid intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide (se bilaga 1) som var tematiskt uppbyggd 

utifrån våra frågeställningar. Intervjuguiden hjälpte oss att hålla intervjun levande genom att den 

fungerade som ett stöd, och vi kunde anpassa våra frågor efter intervjupersonernas svar. 

Intervjuguiden inleddes med uppvärmningsfrågor, som till exempel bakgrundsinformation om 

intervjupersonen, för att skapa en god relation. Dessa frågor följdes sedan av tematiska frågor 

som hade en öppen karaktär och gav intervjupersonerna möjlighet att fritt berätta om sina 

uppfattningar om läsläxan. För att utveckla intervjupersonernas resonemang användes 

uppföljningsfrågor (Esaiasson, 2010, s. 298). Till sist innehöll intervjuguiden tolkande frågor där 

vi kunde göra en avstämning om innehållet i intervjun hade förståtts på rätt sätt (Esaiasson, 2010, 

s. 299). Våra frågor i intervjuguiden var inte för långa och hade ett relativt lätt språk, de hade även 
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en beskrivande form som till exempel: Hur utformar du läsläxan? Detta istället för en förhörande 

form med många varför – frågor (Esaiasson, 2010, s. 298).  

Under intervjuerna var vi båda närvarande även om Ida Alexandersson hade huvudansvaret 

för att ställa frågorna. Emelie Johansson tog en neutral roll och ansvarade för ljudinspelningen av 

intervjuerna. Vi valde den här uppdelningen för att kunna hålla den vetenskapliga distansen till 

respondenterna (Esaiasson, 2010, s. 292). Intervjuerna genomfördes i lärarnas klassrum efter 

skoltid, för att det är viktigt att sitta på en lugn plats utan störningsmoment (Denscombe, 2000, s. 

143). Vi valde plats utifrån att lärarna skulle känna sig bekväma (Esaiasson, 2010, s. 302). Under 

intervjun tänkte vi också på hur vi satt i förhållande till varandra, då placeringen ska uppmuntra 

till en god interaktion (Denscombe, 2000, s. 143). Vi dokumenterade intervjusamtalet genom att 

spela in ljudet med en diktafon, för att vid ett senare tillfälle kunna transkribera intervjuerna utan 

att tolka det som sagts (Denscombe, 2000, s.144 – 145). Enligt fenomenografin ska intervjuerna 

alltid spelas in för att kunna transkriberas ordagrant (Kroksmark, 2007, s. 34). Det mänskliga 

minnet har inte kapacitet nog att ordagrant komma ihåg ett samtal, vilket en diktafon hjälpte oss 

med (Denscombe, 2000, s.144 – 145). Intervjun skulle vara som ett samtal och kunde därför få en 

personlig prägel (Kroksmark, 2007, s. 33). Under intervjun behövde vi förhålla oss till att vara 

lyhörda för vad intervjupersonerna ville berätta (Denscombe, 2000, s. 152) utan att tappa tråden 

(Denscombe, 2000, s. 149). Vi behövde även vara uppmärksamma på motsägelser och skryt, samt 

ha en lagom ögonkontakt med intervjupersonen (Denscombe, 2000, s. 152). Vi behövde också ta 

det lugnt och låta det vara tyst ibland, för att ge intervjupersonen tid att tänka efter (Denscombe, 

2000, s. 149). Innan intervjun avslutades fick intervjupersonerna möjlighet att tillägga något som 

den eventuellt ville ta upp (Denscombe, 2000, s. 153).   

Enkät 

När vi utformade enkäten (se bilaga 3) lade vi ner mycket tid på designen eftersom den har stor 

betydelse för svarsfrekvensen. En enkel och tydlig design ger ett professionellt intryck. Vi gjorde 

en tematisk indelning av frågorna i enkäten, för att ha en god ordning. Frågorna numrerades och 

hade en väl genomtänkt ordningsföljd. Antalet frågor kontrollerades genom en sista utgallring för 

att enkäten inte skulle bli för lång (Esaiasson, 2010, s. 271). Frågorna konstruerades på ett 

genomtänkt sätt. Vi använde ett enkelt språk, ställde en fråga i taget, undvek känsliga frågor samt 

svåra ord och långa frågor (Esaiasson, 2010, s. 275 – 276; Trost, 2007, s. 82 – 93). Vi valde att 

konstruera några av frågorna som attitydfrågor, där svarsalternativen bland annat var ofta, sällan 

eller aldrig (Trost, 2007, s. 71). Dessa svarsalternativ ska användas med försiktighet, då de kan 

vara tvetydiga i sin betydelse för olika personer men också vara krävande att fylla i (Trost, 2007, s. 

73). I enkäten försökte vi undvika vet-inte-alternativ eftersom risken fanns att föräldrarna skulle 

välja det alternativet för att slippa ta ställning (Esaiasson, 2010, s. 278). I de flesta enkäter används 

till största del  frågor med fasta svarsalternativ, men det går även att använda öppna frågor där 

svarspersonerna får formulera sina svar med egna ord (Esaiasson, 2010, s. 277). Detta 
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rekommenderas att undvika i största möjliga mån eftersom att det tar mycket tid att analysera och 

tolka. Bortfallet på dessa frågor kan bli väldigt stort, då många inte har vanan att uttrycka sig med 

text (Trost, 2007, s. 74, 76). Vi valde att använda några öppna frågor trots detta, eftersom vi ville 

komma åt föräldrarnas uppfattningar och det skulle vara svårt med fasta svarsalternativ. Att 

använda öppna frågor bidrog till ett mer kvalitativt inslag på enkätstudien och det underlättade 

för oss att jämföra lärarna och föräldrarnas svar med varandra.  

Databearbetning 

Intervju 

Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades dem med hjälp av diktafonen vi använde 

för att spela in intervjuerna. Vi skrev ut dem ordagrant oavsett vilken meningsbyggnad som 

användes (Denscombe, 2000, s. 153-155), detta i enlighet med den fenomenografiska 

forskningsmetodiken. Den krävde att resultatet skulle kunna återföras direkt till vår 

transkriberade data (Uljens, 1989, s. 44). I analysen av datamaterialet krävdes även att vi läste 

igenom det ett flertal gånger för att kunna tolka och finna gemensamma nämnare kring 

innehållet. De gemensamma nämnarna var grunden för de beskrivningskategorier som trädde 

fram i ett senare skede av analysen. För att kunna upptäcka lärarnas och föräldrarnas 

uppfattningar, behövde vi utgå ifrån helheten i analysen för att finna de skillnader och likheter 

som sedan utgjorde beskrivningskategorierna, enligt fenomenografin (Kroksmark, 2007, s. 35). 

Lärarnas och föräldrarnas skillnader och likheter av deras uppfattningar om läsläxan fördes sedan 

samman i beskrivningskategorier eftersom att de endast var intressanta när de ställdes i relation 

till varandra (Uljens, 1989, s. 42).  För att tydliggöra beskrivningskategorierna i resultatet 

användes citat från lärarna och föräldrarna som exemplifierade deras uppfattningar i 

beskrivningskategorierna. Beskrivningskategorierna blev en produkt utifrån vår analys av 

datamaterialet (Uljens, 1989, s. 45) och de kan skapas utifrån olika system. Vi valde att använda 

horisontala system, eftersom att våra beskrivningskategorier var likvärdiga i relation till varandra, 

det vill säga att ingen var viktigare än den andra (Uljens, 1989, s. 47). De gemensamma 

beskrivningskategorier som vi fann i analysen utgjorde våra utfallsrum, och utifrån andra 

ordningens perspektiv kunde vi uttala oss om hur lärarnas och föräldrarnas uppfattningar kring 

läsläxan såg ut på den aktuella skolan (Kroksmark, 2007, s.35).  

Enkät 

De öppna frågorna i enkäten analyserade vi på samma sätt som utsagorna i intervjuerna för att 

kunna hitta likheter och skillnader mellan lärarnas och föräldrarnas uppfattningar. Vi skickade ut 

89 enkäter till föräldrarna i de fyra klasserna och fick tillbaka 69 stycken. Vi förde sedan in alla 
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enkätsvar i Microsoft Office Excel för att kunna jämföra dem mot varandra och utifrån det 

skapade vi tabeller för att undersöka likheter och skillnader (Trost, 2007, 144). Vi valde sedan ut 

de tabeller som var mest intressanta för vårt resultat.  

Etiska överväganden 

I arbetet med studien har vi utifrån forskningskravet tagit hänsyn till moral och etiska skäl. Ett 

etiskt skäl innebär att visa respekt och omtanke för andra människor och sig själv. Ett etiskt skäl 

innebär också att det finns en gräns för hur långt egenintresset får drivas i forskning (SOU, 

1999:4, s. 26). Moral innebär uppfattningar om vad som är rätt och fel, vilket kan leda till att 

forskaren är tvungen att avstå från viss forskning om det moraliskt fel enligt forskningskravet. 

Om det sker har forskaren tagit ett moraliskt ansvar (SOU, 1999:4, s. 24 – 25). Under 

datainsamlingen tog vi hänsyn till detta genom att inte ställa kränkande frågor till våra 

respondenter och att vi inte värderade det som togs upp i resultatet. Målet med forskning är 

bland annat att skapa ny kunskap som bidrar till en djupare förståelse av vår värld (SOU, 1999:4, 

s. 23). För att uppnå det behöver forskare få möjlighet att fritt konstruera sina frågor, men ändå 

ta hänsyn till ansvaret gentemot forskningsetiken. Vi konstruerade våra frågeställningar men 

utgick ifrån tidigare forskning, för att undvika oredlighet i vår studie och för att uppnå 

vetenskaplig trovärdighet (SOU, 1999:4, s. 25, 46). För att undvika oredlighet i vår studie tog vi 

hänsyn till att inte fabricera, utelämna, övertolka, förstöra eller på annat sätt förändra vid 

hanteringen av datamaterialet (SOU, 1999:4, s. 47 – 48).  

Förutom forskningskravet måste forskaren även ta hänsyn till och informera respondenterna 

om individskyddskravet, som består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). Informationskravet 

innebär att respondenten ska informeras om att deltagandet i undersökningen är frivilligt och när 

som helst kan avbrytas (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Samtyckeskravet innebär att respondenten 

avgör om den vill lämna sitt samtycke till att delta i studien. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). 

Konfidentialitetskravet innebär att respondenternas personuppgifter och svar ska behandlas 

konfidentiellt, samt att ingen obehörig ska kunna ta del av detta (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

Nyttjandekravet innebär att respondenternas personuppgifter och svar inte ska vidarebefordras 

till tredje part, såsom reklam, utan enbart ska nyttjas i forskningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). 

Vi informerade våra respondenter i intervjuerna muntligt om detta och skriftligt till våra 

respondenter i enkäterna via ett missivbrev (se bilaga 2). Missivbrevet var ett medföljande brev till 

enkäten som förutom informationen ovan även innehöll kontaktuppgifter till oss för eventuella 

frågor (Trost, 2007, s 98). Eftersom att vi spelade in intervjuerna bad vi samtliga lärare om deras 

tillåtelse innan vi började själva intervjun (Denscombe, 2000, s. 151).  

Respondenterna i vår studie lovades anonymitet och detta förhöll vi oss till i enkäterna genom 

att föräldrarna lämnade tillbaka enkäten i ett igenklistrat kuvert, och på det sättet kunde ingen 

identifiera vilket kuvert som var vems. Vi samlade inte heller in deras personuppgifter, eftersom 
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enkäterna skickades ut i barnens ryggsäckar behövde vi inte ha några adressuppgifter eller 

liknande. Vi gjorde detta val för att skydda våra respondenters integritet. Respondenterna i 

intervjuerna var också anonyma, men det var dock svårt att garantera full anonymitet om studien 

läses av lärarna emellan eftersom de kände varandra. Då är det viktigt att se till att inte lägga 

någon värdering i resultatet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). 

Reflektion över metoden 

För att säkerställa att vår studie hade hög validitet, det vill säga att den mätte det vi avsåg att mäta, 

(Trost, 2007, s. 65) valde vi empiri och analysmetoder med potential att besvara våra 

forskningsfrågor. Vi såg även till att våra frågeställningar formulerades utifrån den teoretiska 

nivån för att sedan översättas till den operationella nivån. Det vill säga att vi skapade våra 

frågeställningar utifrån den teori som låg till grund för läsläxa och sedan tillämpades dessa i 

empirin och lämpliga metoder valdes ut (Esaiasson, 2010, s. 63). För att få en hög reliabilitet, det 

vill säga en hög tillförlitlighet, använde vi oss av ljudinspelning vid intervjuerna, för att undvika 

missförstånd på grund av slarviga anteckningar. Efter intervjuernas genomförande transkriberade 

vi dem noggrant för att kunna utföra en korrekt analys (Esaiasson, 2010, s. 70). Under 

intervjutillfällena såg vi till att frågorna hade ett vardagligt språk och att de ställdes på liknande 

sätt, för att öka möjligheterna att intervjupersonerna förstod frågorna på samma sätt (Esaiasson, 

2010, s. 275; Trost, 2000, s. 65). Det var dock svårt att ställa frågorna på exakt samma sätt då 

intervjuerna var av samtalskaraktär, vilket innebar att de såg väldigt olika ut beroende på vad 

intervjupersonerna ville dela med sig av. Detta var viktigt att tänka på eftersom vår studie utgick 

från fenomenografi (Kroksmark, 2007, s. 33). Gällande enkäterna var detta inget problem 

eftersom att frågorna automatiskt var ställda likadant. I enkätsituationer fanns det dock andra 

faktorer som kunde spela in för hur svarspersonerna uppfattade frågorna. Vilket humör de var på 

kunde till exempel påverka hur frågorna uppfattades (Trost, 2007, s. 64). När frågorna hade ställts 

på liknande sätt bidrog det till att studien skulle kunna genomföras igen och uppnå liknande 

resultat. Detta ledde till en ökad reliabilitet, det ville säga tillförlitligheten för vår studie 

(Esaiasson, 2010, s. 70-71). Vi hade en hög validitet i vår studie eftersom att frågeställningarna 

stämde väl överens med teorin. Vi hade även en hög reliabilitet eftersom att undersökningen var 

systematisk genomförd.  Detta eftersom att datan var systematiskt insamlad och belyste våra 

frågeställningar (Esaiasson, 2010, s. 63, 70). Inom fenomenografin är det viktigt att relationen 

mellan datamaterialet och tolkningen står i fokus för att kunna få en bra validitet i 

undersökningen. Beroende på hur bra resultatet kan avspeglas i datamaterialet får studien en hög 

eller låg reliabilitet (Uljens, 1989, s. 53 – 54). Vi förhöll oss till detta genom att vi lade ner mycket 

tid på datamaterialet och tolkningen av det, för att det sedan skulle kunna avspeglas i resultatet på 

ett trovärdigt sätt.  

Vår utgångspunkt var att vi ville undersöka lärarnas och föräldrarnas uppfattningar om 

läsläxan. För att göra detta var intervju den mest lämpliga metoden och vi valde att intervjua de 
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fyra lärare som arbetade aktivt med läsläxa vid den tidpunkt som studien genomfördes. Däremot 

hade vi inte möjlighet att intervjua 89 föräldrar och valde därför att skicka ut enkäter till dem 

(Denscombe, 2000, s. 132-133). För ändå ta del av föräldrarnas uppfattningar valde vi att ha ett 

antal öppna frågor med i enkäten, där föräldrarna fick berätta med egna ord. Nackdelen med 

öppna frågor var att det är tidskrävande, svårtolkat och risken för bortfall var stor (Esaiasson, 

2010, s. 277; Trost, 2007, 78). Däremot kunde svaren vara innehållsrika och till stor hjälp i 

analysen (Trost, 2007, s. 78). De svar vi fick på de öppna frågorna gav oss en större förståelse av 

föräldrarnas uppfattningar. Enkäten blev på detta sätt mer kvalitativ och kunde därför sättas i 

relation till lärarnas svar. Vid konstruktionen av enkäten valde vi medvetet att inte ha med allt för 

många vet-inte-svar, eftersom att det öppnade upp för föräldrarna att kryssa i alternativet utan att 

reflektera (Esaiasson, 2010, s. 278; Trost, 2007, s.78). Vi upptäckte dock vid databearbetningen 

att några frågor hade behövt ett vet-inte-alternativ, då några föräldrar själva hade ritat dit en ruta 

och skrivit vet-inte. När vi ansåg oss vara klara med enkätkonstruktionen testade vi den dels på 

oss själva och dels på personer som inte hade någon kunskap om detta område. Vi gjorde det för 

att se om våra frågor var tillräckligt tydliga eller behövde ytterligare finslipning (Esaiasson, 2010, 

s. 273). Innan vi skickade ut enkäten kände vi en oro över ett stort bortfall, då detta är vanligt vid 

enkätundersökningar. Det rekommenderades att skicka med en belöning i form av till exempel en 

penna, men vi valde bort detta. Dock fick vi en relativt stor svarsfrekvens, 69 av 89, som kunde 

bero på att detta var en viktig fråga för föräldrarna. Läsläxan tog upp en stor del av familjens tid i 

hemmet, men de fick sällan möjlighet att uttrycka sina åsikter kring den.  

Under intervjuerna med lärarna kan de ha påverkats av vår personliga identitet, såsom vår 

unga ålder och ringa erfarenhet. Svaren hade eventuellt varit annorlunda om intervjuaren varit en 

professor i läsinlärning (Denscombe, 2000, s. 139). Samtliga intervjuer spelades in för att 

underlätta vid analysen, däremot fångades inte kroppsspråket upp och det rekommenderades 

därför att även föra anteckningar över det. Vi valde emellertid bort det eftersom ljudinspelningen 

i sig kunde vara hämmande och vi ansåg att även föra anteckningar under tiden skulle kunna 

förstärka detta (Denscombe, 2000, s. 145-146).  
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Resultat 

Resultatdisposition 

Resultatet delades upp i tre delar vilka var de utfallsrum som framkom utifrån 

beskrivningskategorierna. Beskrivningskategorierna som lyfts fram i utfallsrummen benämndes 

med bokstäver i alfabetisk ordning, till exempel A, B, C. Antalet beskrivningskategorier varierade 

beroende på hur många som framkom i analysen av datamaterialet. Varje beskrivningskategori 

följdes av ett antal citat för att exemplifiera beskrivningskategorin och därefter följde en 

sammanfattning av samtliga utsagor. Citaten var ordagrant utskrivna men i resultatet redovisades 

kortare delar med hjälp av hakparenteser, för att inte förändra det som sades.  

I varje utfallsrum redovisades resultatet på samma sätt. Först kom lärarnas 

beskrivningskategorier och sedan föräldrarnas. I samband med föräldrarnas kategorier 

redovisades en del data i tabeller för att förtydliga resultatet. Lärarnas beskrivningskategorier 

utgick från intervjuerna som Ida Alexandersson ansvarade för och föräldrarnas 

beskrivningskategorier och tabeller utgick från enkäterna som Emelie Johansson ansvarade för.  

Vi valde denna uppdelning av resultatet för att underlätta för läsaren att följa med i vårt 

resultat och se de skillnader och likheter som framträdde mellan lärarna och föräldrarna.  

I resultat och resterande delar av studien benämnde vi elever som barn, eftersom att en stor 

del utgår från föräldrarnas perspektiv och det skulle bli otydligt att benämna barnen som elever. 

 

Del 1 handlade om lärarnas motiveringar till att ge läsläxa och föräldrarnas uppfattningar av dem. 

De beskrivningskategorier som vi fann i analysen av intervjuerna med lärarna var: 

 A: Läsläxan gavs för att eleverna behövde mängdträning i läsning. 

 B: Läsläxan gavs för att lärarna inte hann ge eleverna den tid som krävdes för att bli en 

god läsare. 

 C: Läsläxan gavs för att föräldrarna skulle träna tillsammans med sitt barn och på så sätt 

få inblick i sitt barns läsning.  

 D: Läsläxan gavs för att barnen skulle lära sig läsa och få ett bättre läsflyt. 

 E: Läsläxan gavs för att läsningen var grunden till allt skolarbete. 

 

De beskrivningskategorier som vi fann i analysen av enkäterna med föräldrarna var: 

 A: Läsläxan gavs för att barnen skulle träna på att läsa. 

 B: Läsläxan gavs för att tiden i skolan inte räckte till. 

 C: Läsläxan gavs för att involvera föräldrarna i skolarbetet. 

 D: Läsläxan gavs för att barnen skulle lära sig läsa och få ett bättre läsflyt. 



 

24 

 

 E: Läsläxan gavs för att läsningen var grunden till allt skolarbete. 

 F: Läsläxan gavs för att barnen skulle få ett bättre ordförråd. 

 G: Läsläxan gavs för att hemmet var en lugnare miljö än skolan och det gynnade 

inlärningen. 

 

Del 2 handlade om utformningen av läsläxan i hemmet och de faktorer som påverkade 

läsläxstunden. De beskrivningskategorier som vi fann i analysen av intervjuerna med lärarna var: 

 A: Lärarna ansåg att läsläxstunden i hemmet skulle ske i lugn och ro. 

 B: Lärarna ansåg att läsläxstunden i hemmet skulle vara en trevlig stund. 

 C: Lärarna ansåg att läsläxstunden i hemmet skulle utformas i samspråk mellan föräldrar 

och barn.  

 D: Lärarna ansåg att läsläxstunden i hemmet skulle dokumenteras i ett läskort. 

 

De beskrivningskategorier som vi fann i analysen av enkäterna med föräldrarna var: 

 A: Läsläxan lästes under mysiga förhållanden. 

 B: Läsläxan lästes under röriga förhållanden. 

 C: Läsläxan lästes med någon i familjen.  

 D: Läsläxan lästes utan föräldrar eller annan person. 

 E: Läsläxan lästes i sängen. 

 F: Läsläxan lästes vid köksbordet. 

 G: Läsläxan lästes i soffan.  

 

Del 3 handlade om strategier som lärarna ville att föräldrarna skulle använda och de som 

föräldrarna faktiskt använde under läsläxstunden. De beskrivningskategorier som vi fann i 

analysen av intervjuerna med lärarna var: 

 A: Föräldrarna kunde använda strategin att ta det lugnt. 

 B: Föräldrarna kunde använda strategin att titta på bilderna. 

 C: Föräldrarna kunde använda strategin att prata om ordet. 

 D: Föräldrarna kunde använda strategin att ljuda. 

 E: Föräldrarna kunde använda strategin att läsa om ordet. 

 

De beskrivningskategorier som vi fann i analysen av enkäterna med föräldrarna var: 

 A: Föräldrarna använde strategin att ta det lugnt. 

 B: Föräldrarna använde strategin att prata om texten. 

 C: Föräldrarna använde strategin att uppmuntra. 

 D: Föräldrarna använde strategin att prata om betoning. 
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Del 1: Motiveringar till att lärarna gav läsläxa och föräldrarnas uppfattningar av dem. 

Lärarnas pedagogiska syften med läsläxan 

Beskrivningskategori A: Läsläxan gavs för att eleverna behövde mängdträning i läsning. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

Det är ju mängd man behöver ju verkligen träna mycket läsning. (L2) 

 

Anledningen är att dels mängdträning […] (L3) 

 

[…] de behöver träna hemma för läsningen behöver man träna mycket och ofta och det räcker inte 

två gånger i veckan utan man behöver göra det varje dag i början. (L1) 

 

Men det är, det är ju nötning, träning, som behövs, speciellt inledningsvis då. (L4) 

I den första beskrivningskategorin talade lärarna om vikten av mycket träning för att bli en god 

läsare. Några av lärarna lyfte fram hur viktigt det var att läsa många böcker för att utveckla 

läsningen, och för att alla elever skulle göra detta behöver de få läsläxa. För elever med läs- och 

skrivsvårigheter var det extra viktigt att få träna och nöta ofta, eftersom att det inte skulle ha hänt 

så mycket i deras utveckling annars. Detta gällde även de barn som inte riktigt hade kommit igång 

med läsningen i början av ettan. 

 

Beskrivningskategori B: Läsläxan gavs för att lärarna inte hann ge eleverna den tid som krävdes 

för att bli en god läsare. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

Därför att jag känner att de hinner inte få den lästräning de behöver i skolan under veckan utan 

man behöver läsa mera. (L2) 

 

[…] vi skulle aldrig hinna lära dem läsa så bra så mycket som de behöver om vi bara skulle göra det 

i skolan […] (L1) 

 

[…] vi skulle aldrig hinna med det om vi enbart skulle göra det i skolan. Det skulle ta väldigt lång 

tid och så skulle man inte hinna med alla målen så därför har man ju läsläxa och för att det skulle 

behövas göras så pass mycket och så pass ofta för att det ska ge resultat […] (L1) 

En lärare menade att läsläxan var den allra viktigaste läxan och om det bara fanns utrymme för en 

så hade läraren valt den. Några lärare sade att skolan inte kunde ge eleverna den tid som krävdes 

för att bli goda läsare. En lärare sade att det var svårt att hinna med alla målen, om barnen inte 

hade läsläxa. Barnen behövde därför ta hem läsläxan och läsa för att få den tid som krävdes.  
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Beskrivningskategori C: Läsläxan gavs för att föräldrarna skulle träna tillsammans med sitt barn 

och på så sätt få inblick i sitt barns läsning.  

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

[…] samtidigt som det ger en inblick för föräldrarna hur pass, vart deras barn ligger […] hur pass 

mycket de kan och så. (L3) 

Genom att eleven tog hem läsläxan och läste med föräldrarna fick de en uppfattning om hur 

deras barn låg till i sin läsutveckling, hur mycket de kunde och vilken nivå de var på.  

 

Beskrivningskategori D: Läsläxan gavs för att eleverna skulle lära sig läsa och få ett bättre läsflyt.  

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

[…] lära sig läsa […] det är ju liksom perspektiv i ettan, knäcka få lite mer det här flyt, lära sig 

ordbilder […] (L3) 

Läsläxan var en viktig del för att eleverna skulle knäcka koden och lära sig läsa, men också för att 

få ett läsflyt. 

 

Beskrivningskategori E: Läsläxan gavs för att eleverna skulle lära sig att ta eget ansvar och bli 

självständiga.  

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

[…] men att de är med och styr, får träna på att ta eget ansvar och det känns nog mer lustfyllt för 

dem tror jag. (L1) 

 

[…] det är ju en vits att få igång de här duktiga barnen ganska snabbt då så att de blir ganska 

självständiga. (L4) 

En lärare berättade om hur eleverna fick vara med och välja vilka böcker de ville ha som läsläxa. 

Det gjorde att det kändes mer lustfyllt att läsa, samtidigt som det bidrog till att de tränade på att ta 

eget ansvar. En annan lärare försökte få alla elever att bli självständiga läsare så fort som möjligt. 

De elever som snabbt kom igång med läsningen fick då bara läsa ett kort stycke för läraren eller 

för en klasskamrat, så att läraren kunde ägna mer tid åt de elever som behövde extra hjälp.  

Föräldrarnas uppfattningar av syftet: 

Beskrivningskategori A: Läsläxan gavs för att barnen skulle träna på att läsa. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

Mycket träning ger färdighet helt enkelt! 

 

För att barnen ska öva och repetera text så att det lättare tas in. 

 

Träna, traggla, få ett läsflyt 
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Föräldrarna betonade vikten av att barnen behövde mycket träning för att utveckla läsförmågan. 

Det var även bra att läsa varje dag för att få kontinuitet och en vana att läsa. Läsläxan bidrog till 

att alla barn skulle läsa, vilket inte var säkert att alla skulle göra annars. Barnen behövde läsa 

mycket text för att bli goda läsare och genom läsläxan gavs den möjligheten. 

 

Beskrivningskategori B: Läsläxan gavs för att tiden i skolan inte räckte till. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

Barnen ligger på olika nivå och svårt att få tid att hjälpa alla till bra läsindivider och läsningen 

behöver få ta mycket tid. 

Tiden i klassrummet var begränsad och detta var några föräldrar medvetna om. För att hinna 

med att hjälpa alla barn med lästräningen måste barnen läsa hemma med stöd av föräldrarna. 

Eftersom att barnen låg på olika nivåer i sin läsutveckling behövde de olika mycket stöd och 

träning och läraren hann inte med att ge barnen allt de behövde för att bli duktiga läsare, menade 

föräldrarna. 

 

Beskrivningskategori C: Läsläxan gavs för att involvera föräldrarna i skolarbetet. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

För att vi föräldrar ska bli delaktiga i barnets skolgång. 

 

[…] även vi föräldrar måste hjälpa våra barn med läsningen, inte bara skolan. 

 

Att lära sig läsa kräver mycket handledning och här kan vi föräldrar hjälpa till.  

En del föräldrar upplevde läsläxan som ett bra sätt för föräldrarna att bli involverade och 

engagerade i barnens skolarbete och i detta fall läsutvecklingen. Det gav en inblick om hur barnen 

låg till, hur långt de hade kommit med läsningen. En förälder poängterade att läsläxan ger 

möjlighet att få en stund tillsammans med sitt barn. En till aspekt som lyfts fram är att om 

föräldrarna var intresserade och visade att det är viktigt att läsa, överfördes denna syn till barnen.  

 

Beskrivningskategori D: Läsläxan gavs för att barnen skulle lära sig läsa och få ett bättre läsflyt. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

För att barnen ska lära sig läsa. 

 

För att få ett flyt i läsningen […] 

Föräldrarna lyfte fram att läsläxan gavs för att barnen skulle lära sig att läsa. De ansåg att barnen 

skulle lära sig läsa och öka läsförmågan för att bli en bättre läsare. Genom att barnen blev bättre 

läsare fick de också ett ökat läsflyt i läsningen. Det var viktigt att ha ett bra läsflyt för att barnen 
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skulle kunna betona och uttala orden på rätt sätt. Om barnen uppnådde detta hade de en bra 

språkmelodi, som ledde till en ökad förståelse för den lästa texten.  

 

Beskrivningskategori E: Läsläxan gavs för att läsningen var grunden till allt skolarbete. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

Läsningen är grunden till allt övrigt lärande. 

 

[…] underlätta för framtida årskurser. 

 

För att barn ska vänja sig vid hemläxa. 

Föräldrarna ansåg att läsning var grunden till allt skolarbete och läsläxan var viktig för att barnen 

skulle kunna delta och ta tills sig all kunskap som förmedlades i undervisningen. Några föräldrar 

uttryckte det som att läsning var nyckeln till lärande. Läsningen var mycket viktig för fortsatta 

studier i skolan och för framtiden, men även för att barnen skulle bli vana vid att ha läxa.  

 

Beskrivningskategori F: Läsläxan gavs för att barnen skulle få ett bättre ordförråd.  

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

Läsa ger barnet lättare att känna igen ord och att förstå dom i ett sammanhang. Och inte bara läsa 

orden. Lära sig olika uttal och stavning. 

Genom att läsa lärde barnen sig automatiskt nya ord, menade föräldrarna. Barnen lärde sig hur 

orden uttalades och stavades och fick även kunskap om bokstäverna. I och med detta fick de ett 

ökat ordförråd och en större kunskap om meningsuppbyggnad.  

 

Beskrivningskategori G: Läsläxan gavs för att hemmet var en lugnare miljö än skolan och det 

gynnade inlärningen. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

För att det är lättare med övning här hemma istället för i grupp. 

Några av föräldrarna såg det som positivt att träna läsningen i hemmet. De lyfte fram den lugna 

miljön som en bra plats att lära sig på. Träningen skedde med fokus på varje aktuellt barn, utan 

att de behöva dela den värdefulla tiden med en hel klass. 
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Tabell 1. Resultat från enkät. Hade läraren vid något tillfälle berättat varför denne hade läsläxa i ditt barns 

klass? 

              

    Ja Nej Ej svar Totalt   

 
Kvinnor 36 16 5 57 

 

 
Män 6 5 1 12 

   Totalt 42 21 6 69   
 

I enkäten framkom det att 42 av 64 föräldrar hade hört läraren tala om vilket syfte denne hade med läsläxan. Det 

blev ett bortfall på sex föräldrar som valde att lägga till ett vet-inte-alternativ, dessa togs därför bort (ej svar i tabell). 

 

Tabell 1.1. Resultat från enkät. Var hade lärarna förmedlat syftet till föräldrarna? 

 

  Informationskälla Kvinnor Män Total 

 Föräldramöte 18 4 22 

 Föräldramöte, utvecklingssamtal 7 0 7 

 Föräldramöte, utvecklingssamtal, veckobrev 3 0 3 

 Föräldramöte, veckobrev 4 0 4 

 Utvecklingssamtal 1 0 1 

 Utvecklingssamtal, veckobrev 0 1 1 

 Veckobrev 2 1 3 

 Veckobrev, utvecklingssamtal 1 0 1 

  Total 36 6 42 

 

De 42 föräldrar som hade uppfattat ett syfte från lärarna har i enkäten angett var detta syfte har 

förmedlats. Föräldrarna uppfattade syftet från olika informationskällor, en del angav fler än en. 

Majoriteten av föräldrarna angav föräldramöten som den primära informationskällan till syftet. 

Del 2: Utformningen av läsläxan i hemmet och de faktorer som påverkade läsläxstunden. 

Utformning av läsläxa i hemmet enligt lärarna 

Beskrivningskategori A: Lärarna ansåg att läsläxstunden i hemmet skulle ske i lugn och ro. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

Ta det lugnt […] och så sitter vi här bara du och jag och ingen får störa oss. (L1) 

 

[…] så att det blir eran stund så att det finns lugn och ro runt omkring, inte att det ligger syskon på 

golvet bredvid och skriker och mamma står och diskar samtidigt det är inte det optimala. (L1) 

 

[…] träning i lung och ro, träning ihop med att föräldrarna får, meningen är ju att det ska inte vara 

en strid. (L3) 

 

Sen vill jag ju inte att det ska vara någon konflikt hemma eller något bråk hemma […] (L4) 
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För att läsläxstunden skulle fungera bra var det viktigt att det var lugn och ro på den plats som 

föräldrarna och barnen hade valt. Läsläxstunden skulle inte heller vara en strid för då hade den 

ingen funktion enligt en av lärarna. För att läsläxstunden skulle fungera optimalt, var det även bra 

om föräldern som skulle lyssna på läsläxan satt bredvid sitt barn när det läste, och inte var 

sysselsatt med annat under tiden. Annars var risken att alla barn inte fick det stöd som behövdes 

vid den tidiga läsningen. 

 

Beskrivningskategori B: Lärarna ansåg att läsläxstunden i hemmet skulle vara en trevlig stund. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

[...] göra det till en mysig stund, nu har du och jag bara en kvart, tjugo minuter tillsammans […] 

(L1) 

 

[…] utan det ska vara en trevlig stund där föräldrar och barn läser tillsammans […] (L3) 

 

[…] det ska vara en god stund […] (L4) 

Läsläxstunden i hemmet skulle vara mysig och trevlig menar lärarna. De ville även att föräldrarna 

skulle se på läsläxstunden som en möjlighet att ha kvalitetstid tillsammans med barnen, genom att 

föräldrarna skulle avvara några minuter och sätta sig ned med barnen.  Istället för att se det som 

en kravfyllt moment.  

 

Beskrivningskategori C: Lärarna ansåg att läsläxstunden i hemmet skulle utformas i samspråk 

mellan föräldrar och barn.  

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

[…] vi har den här dagen och den dagen efter maten eller före maten. När tycker du att det passar 

bäst? Man frågar barnet så och då har de liksom avgjort och då vet man att då gör vi så. (L3) 

 

[…] hitta en stund när är det bäst är det före maten eller efter maten eller är det när ni ska gå och 

lägga er, så att det blir eran stund […] (L1) 

Ett sätt att undvika konflikter vid läsläxstunden var att föräldrarna och barnen bestämde 

tillsammans när den skulle genomföras. Föräldrarna kunde fråga barnen vilka dagar och 

tidpunkter som fungerade bäst för barnen. På så sätt slapp det bli konflikter när föräldrarna till 

exempel behövde avbryta barnens lek för att de kom på att läsläxan var till morgondagen. Om 

föräldrarna och barnen redan hade bestämt vilka dagar och tider som läsläxan skulle tränas var 

risken mindre att det glömdes bort.  
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Beskrivningskategori D: Lärarna ansåg att läsläxstunden i hemmet skulle dokumenteras i ett 

läskort. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

Jag har läskort, där jag skriver upp till exempel att det är till torsdag 27 oktober och vilken bok, hur 

många sidor och så finns det en ruta då där föräldrarna, det står läst hemma och då får föräldrarna 

signera när de har tränat färdigt på läxan […] (L1) 

 

[…] men att de hela tiden liksom får skriva kommentarer, den här läxan var tråkig eller passar inte, 

eller vi var, det var, vi var för trötta igår eller vi gjorde bara så och så många sidor […](L4) 

 

[…] ett sånt där läskort där de ska fylla i kommentar och man kanske skriver en liten till 

föräldrarna att nu ska de få läsläxa, nu ska ni lyssna och ni ska skriva en kommentar […] (L2) 

 

[…] vi skriver till vilken dag, vilka sidor och så vem som lyssnade, och sen så, kommenterar 

föräldrarna. (L3) 

 

Samtliga lärare använde sig av ett läskort som alltid följde med läsläxan hem. På läskortet stod 

information om vilka sidor som skulle läsas, till vilket datum och föräldrarna skulle även skriva 

sin underskrift när de hade lyssnat på barnen. Föräldrarna kunde även skriva en kommentar om 

hur det hade gått, till exempel att barnen var duktigt eller att boken var för svår. En lärare 

påpekade att sidantalet inte var lag, utan att barnen kunde få läsa mer eller mindre i boken 

beroende på dagsformen. Läraren betonade att det skulle vara en öppen kommunikation mellan 

föräldrarna och läraren om läsläxan.  

Utformning av läsläxa i hemmet enligt föräldrarna 

Beskrivningskategori A: Läsläxan lästes under mysiga förhållanden. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

[…] sitter i mysfåtöljen med barnet, ensamma i lugn och ro. 

En del föräldrar betonade att de försökte göra läsläxan till en mysig stund där barnen och 

föräldrarna satt på en plats i lugn och ro där barnen trivdes. Till exempel i mysfåtöljen eller i 

sängen.  Några föräldrar skev att de brukade tända ljus för att göra stunden extra mysig och en 

annan förälder poängterade att det var viktigt att läsläxan inte gjordes för sent på kvällen. 

 

Beskrivningskategori B: Läsläxan lästes under röriga förhållanden. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

[…] ibland är det jobbigt. 

 

Lite stojigt på grund av syskon […] 
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Några föräldrar upplevde läsläxstunden som en rörig stund. Det berodde till exempel på att 

syskon störde barnen samtidigt som det försökte läsa, eller att det behövdes mycket tjat och bråk 

från föräldrarna innan barnen gick med på att göra läsläxan. En förälder skrev att det var svårt att 

finna tid till att sitta bredvid sitt barn eftersom föräldern ibland behövde göra något annat 

samtidigt. 

 

Beskrivningskategori C: Läsläxan lästes med någon i familjen.  

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

Vi brukar turas om, Mamma, pappa och storasyster […] 

Läsläxan lästes oftast med mamman eller pappan i familjen, men ibland var även ett syskon med 

eller lyssnade ensam. En förälder skrev att dennes barn först fick läsa högt för ett syskon när 

mamman eller pappan lagade mat och därefter fick det läsa för föräldrarna. På så sätt blev hela 

familjen engagerad. I resultatet av de öppna frågorna på enkäten framkom att mamman var med 

och lyssnade på läsläxan i något större utsträckning än pappan. 

 

Beskrivningskategori D: Läsläxan lästes utan föräldrar eller annan person. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

Hon vill helst läsa tyst själv […] 

I vissa fall läste barnen aldrig eller bara i enstaka fall för föräldern. Det var självvalt från barnens 

sida och föräldrarna accepterade det, eftersom att barnen hade läst flytande länge. De var 

bokslukare, som en förälder uttryckte det. De elever som läste själva hade kapitelböcker i läxa och 

hade därför inte ett visst antal sidor i läsläxa, utan bestämde själva hur mycket de skulle läsa. En 

del barn läste även läxan tyst för sig själv några gånger innan de läste för föräldrarna. 

 

Beskrivningskategori E: Läsläxan lästes i sängen. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

Vi läser läxan vid nattningen i sängen […] 

 

Tyvärr blir det ofta vid sänggåendet. 

Föräldrarna menade även att en vanlig plats att läsa läsläxan på var i sängen innan läggdags. 

Somliga började med att barnen läste läsläxan högt och därefter läste föräldrarna en godnattsaga. 

På så vis blev det en mysig stund. En förälder menar att läsläxan tyvärr oftast skedde vid 

läggdags. 
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Beskrivningskategori F: Läsläxan lästes vid köksbordet. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

[…] sitter ner vid köksbordet och barnet läser högt. 

En vanligt förekommande plats att läsa på var i köket vid köksbordet där det var bra belysning, 

enligt föräldrarna.  

 

Beskrivningskategori G: Läsläxan lästes i soffan.  

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

Vi brukar sitta hopkurade i soffan och läsa […] 

En annan plats som var vanligt förekommande för läsläxstunden var soffan. Många föräldrar 

skrev om att de gärna valde att sitta i den tillsammans med sitt barn när de läste läsläxan. En 

förälder skrev om att de gärna satt hopkurade i soffan för att göra det till en trevlig stund. 

 

Tabell 2. Resultat från enkät. Tyckte barnen läsläxan var rolig enligt föräldrarna? 

 

    Alltid Ibland Aldrig Totalsumma 

 Kvinnor 23 30 4 57 

 Män 5 6 1 12 

  Totalt 28 36 5 69 

 

Enligt föräldrarna tyckte 28 barn att det alltid var roligt att läsa läsläxan, 36 barn tyckte att det var 

roligt ibland och 5 tyckte aldrig det var roligt att läsa läsläxan. 

 

Tabell 2.1. Resultat från enkät. Upplevde föräldrarna att det var lätt att hinna med läsläxan? 

 

  Alltid Ibland Aldrig Totalsumma 

 Kvinnor 23 29 5 57 

 Män 7 5 0 12 

 Totalt 30 34 5 69 

 

30 föräldrar upplevde att de alltid fann tiden att hinna med läsläxan, 34 upplevde att de ibland 

hann med och 5 föräldrar att de aldrig hann med läsläxan.  
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Del 3: Strategier som lärarna ville att föräldrarna skulle använda och de som föräldrarna 

faktiskt använde. 

Lärarnas förmedlade strategier  

Beskrivningskategori A: Föräldrarna kunde använda strategin att ta det lugnt. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

[…] ta det väldigt lugnt och inte lägga sig i för mycket.  För då tror jag barn blir stressade, och 

gissar sig fram […] (L1) 

Det var viktigt att föräldrarna tog det lugnt vid läsläxstunden, så att barnen fick chansen att tänka 

efter när de stötte på problem. Annars fanns det en risk att barnen inte lärde sig hur den skulle 

lösa problem vid läsningen, om föräldrarna alltid läste ordet högt innan barnen hade fått 

möjlighet att försöka själv. 

 

Beskrivningskategori B: Föräldrarna kunde använda strategin att titta på bilderna. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

Det kanske är mest det här att man tittar på bilderna […] (L2) 

Föräldrarna kunde även uppmuntra barnen att titta på bilderna i boken om barnen hade svårt att 

läsa ut ett ord eller en mening. De kunde även använda bilderna för att gissa sig fram till vilket 

ord som stod på sidan.  

 

Beskrivningskategori C: Föräldrarna kunde använda strategin att prata om ordet. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

[…] kanske pratar litegrann om det man ser att det är ett svårt ord att man då pratar om det ordet 

[…] (L2) 

En strategi som kunde användas av föräldrarna var att prata om ordet tillsammans med barnen, 

för att till exempel förklara vad ordet betydde eller fundera över om det finns liknande ord som 

barnen redan kunde.  

 

Beskrivningskategori D: Föräldrarna kunde använda strategin att ljuda. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

[…] annars så det där med att de ska försöka ljuda ut […] (L2) 

 

[…] och så ljudar ni litegrann med barnet. (L3) 
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[…] utan låta litegrann i början av ordet och sedan vänta […] (L1) 

En strategi som lärarna anser att föräldrarna kunde använda sig av för att hjälpa sitt barn att 

utveckla läsningen, var att ljuda ut ordet. Det fanns tre aspekter i den här strategin och de är att 

barnen försökte ljuda ordet på egen hand, att föräldrarna ljudade första bokstaven i ordet och att 

föräldrarna ljudade ordet tillsammans med barnen.  

 

Beskrivningskategori E: Föräldrarna kunde använda strategin att läsa om ordet. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

[…] läsa om och så att till meningen går bra. (L2) 

 

Eller att man kan säga att man tar försöker om igen […] (L3) 

Om barnen fastnade vid ett ord, och stakade sig fram kunde föräldrarna be barnen att läsa om 

ordet eller meningen för att få ett flyt och förstå vad de har läst. Föräldrarna kunde även läsa 

ordet eller meningen samtidigt med barnen så att de fick känna hur det ska låta.  

Föräldrarnas användning av strategier 

Beskrivningskategori A: Föräldrarna använde strategin att ta det lugnt. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

[…] inte tala om så snabbt om något ljud blir fel för han upptäcker det själv. 

Föräldrarna lyfte fram vikten av att ta det lugnt när barnen läste läsläxan så att barnen fick chans 

att tänka efter och lösa problemet på egen hand. Det var viktigt att barnen fick ta det lugnt under 

läsningen och inte kände sig stressade av föräldrarna. 

 

Beskrivningskategori B: Föräldrarna använde strategin att prata om texten. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

Vi brukar prata om texten och bilderna […] 

 

[…] man kanske säger undrar vad som kommer att hända […] 

En del föräldrar pratade ibland om textens innehåll under läsläxstunden för att vara säkra på att 

barnen förstod vad de läste och detta kunde göras på olika sätt. En förälder skrev att tillsammans 

med sitt barn brukade de berätta egna sagor utifrån läsläxans innehåll. En annan förälder nämnde 

att de brukade fråga sitt barn vad det trodde kommer att hända för att öka spänningen och 

motivera till fortsatt läsning. Somliga föräldrar reflekterade över textens innehåll tillsammans med 

barnen, till exempel genom att de skrev bokrecension eller ritade kring innehållet.  
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Beskrivningskategori C: Föräldrarna använde strategin att uppmuntra. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

[…] jag ger uppmuntran och säger hur duktig hon är. 

 

Berömma och säga att han är duktig. 

Den mest förekommande strategin som föräldrarna använde under läsläxstunden var att 

uppmuntra och berömma. Föräldrarna sade till exempel att barnen var duktiga och gav exempel 

på deras framsteg. Andra sätt som föräldrarna använde för att uppmuntra var att ge barnen en 

kram efteråt, eller att uppmuntra dem till att ta en svårare bok nästa gång. Föräldrarna försökte 

även att locka till skratt för att läsläxstunden inte skulle kännas alltför jobbig för barnen. En 

förälder lät sitt barn bestämma vad som skulle stå i den rutan där föräldrarna skulle kommentera 

hur det hade gått med lästräningen i läskortet och det ville ofta ha en stjärna. 

 

Beskrivningskategori D: Föräldrarna använde strategin att prata om betoning. 

Följande citat exemplifierade denna kategori: 

Prata om sådana saker som betoning, pausa och hastighet. 

Föräldrarna pratade om betoning, inlevelse och språkmelodi med barnen under läsläxstunden, för 

att de skulle förstå att berättelsen blev roligare och mer spännande genom att använda dessa 

redskap i läsningen.   

 

Tabell 3. Resultat från enkät. Vilka strategier använde föräldrarna vid läsläxstunden? 

 

  Strategier Ja Nej Total   

 Vi tittar på bilderna 21 48 69  

 Vi ljudar oss igenom ordet 52 17 69  

 Vi hoppar över ordet 2 67 69  

 Vi delar upp ordet 20 49 69  

 Jag läser ordet högt 48 21 69  

 Koppla innehållet till andra texter 4 65 69  

 Koppla innehållet till barnets erfarenheter 14 55 69  

 Koppla innehållet till världen 3 66 69  

 Vi ställer frågor till texten 17 52 69  

  Vi går tillbaka i texten för att få hjälp 19 50 69   

 

De två vanligaste strategierna som föräldrarna använde var att ljuda eller läsa ordet högt. Cirka 50 

av 69 föräldrar använde dessa strategier under läsläxstunderna tillsammans med barnen. I enkäten 

svarade 57 av föräldrarna nej på frågan om de hade fått någon av de ovan nämnda strategierna 
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från läraren. Tio stycken av föräldrarna svarade ja och två svarade inte på frågan. 15 stycken 

svarade ja på frågan att de ville ha fler strategier av läraren.  
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Analys av resultat 

För att underlätta läsningen av analysen kan resultatdispositionen (se s. 23-24) användas som ett 

kompletterande stöd. 

Del 1. Motiveringar till att lärarna att gav läsläxa och föräldrarnas uppfattningar av dem. 

Lärarna skickade hem läsläxan med barnen och den var avsedd att göras i hemmet tillsammans 

med föräldrarna. Detta stämde överens med Coopers (2007) definition av begreppet läxa då han 

menar att läxan är en uppgift som eleven får av sin lärare och är avsedd att göras efter skoltid. Vi 

frågade lärare och föräldrar om läsläxans syfte. I enkäten svarade 42 av 69 föräldrar ja på frågan 

om de hade uppfattat att läraren hade berättat om syftet med läsläxan (se tabell 1). Följdfrågan 

var vid vilket tillfälle läraren berättade det. På detta svarade majoriteten av föräldrarna att de hade 

fått informationen vid ett föräldramöte (se tabell 1.1). På en öppen fråga om varför föräldrarna 

trodde att läraren gav läsläxa svarade 64 av 69 stycken. Det var alltså ytterligare 22 stycken som 

svarade på den öppna frågan.  

De beskrivningskategorier som behandlades i resultatet är baserade på lärarnas och 

föräldrarnas utsagor från intervjuer respektive enkäter. I kategori A hade lärarna som syfte med 

läsläxan att barnen behövde mängdträna sin läsning. I föräldrarnas kategori A uppgav de att 

barnen skulle träna på att läsa. Både lärarna och föräldrarna ansåg att det krävdes mycket träning 

för att bli en god läsare och genom läsläxan kunde detta ske. Läsläxan beskrivs här som en form 

av upprepad läsning vilket tangerar vad Samuels (1997) förespråkar. Det innebär att barnen får 

läsa samma textstycke flera gånger tills de får ett flyt. När barnen har blivit goda läsare och har ett 

läsflyt övergår de till icke upprepad läsning, som innebär att de läser nya texter utan att upprepa 

dem, vilket Kuhn (2003) skriver om.  

I kategori B gav lärarna läsläxa i skolan för att de inte hann ge barnen den tid som krävdes för 

att bli goda läsare. Föräldrarna lyfte även fram detta syfte i kategori B och var alltså medvetna om 

att all läsinlärning inte hinns med i skolan. Lärarna sade att de inte hann med att uppnå alla mål 

utan läsläxa och föräldrarna förstod detta.  

I kategori C var syftet för både lärare och föräldrar att läsläxan involverade föräldrarna i deras 

barns läsning. Denna kategori kan kopplas samman med Hellstens (1997) fjärde innebörd av 

läxans som begrepp, vilken är kärlek och omsorg som innebär att relationen mellan barn och 

föräldrar kan bli starkare genom läxan.  

I kategori D hade lärarna och föräldrarna syftet att läsläxan ges för att barnen ska lära sig läsa 

och få ett läsflyt. Kuhn (2003) skriver att läsförståelse är möjligt om läsaren har ett läsflyt. När 

läsaren går från att traggla sig igenom texter till att läsa med flyt blir läsningen mer njutningsfull. 

Läsaren behöver även vara medveten om prosodin som innebär att läsaren har rätt läsrytm, 
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tempo, intonation och betoning. När dessa faktorer uppnås är eleven en god läsare. Föräldrarna 

lyfte fram vikten av att träna på betoning, uttal och språkmelodi vid träning av läsläxan. De här 

fyra kategorierna var gemensamma gällande syftet.  

Vi fann även fler kategorier som inte var gemensamma för lärarna och föräldrarna, och dessa 

redovisas därför separat. I lärarnas kategori E framgick syftet att barnen skulle lära sig ta eget 

ansvar och bli självständiga. Detta var inget som föräldrarna nämnde, däremot är det Hellstens 

tredje innebörd av begreppet läxa, kontroll och styrning. När eleverna blev självständiga läsare 

lämnade läraren över en del av ansvaret av på eleverna så att de kunde kontrollera varandras 

läxor. Genom detta kunde eleverna på sikt inse att läxan var till för deras skull. En av lärarna 

använde detta arbetssätt och lät eleverna läsa läsläxan för varandra så fort de kom igång med 

läsningen.  

Det framkom fem syften från lärarna, vilka var kategori A-E. I föräldrarnas svar urskilde vi sju 

kategorier, A-G.  I föräldrarnas kategori E var syftet med läsläxan att läsning var grunden till allt 

skolarbete och därför något som var viktigt att träna på för att kunna delta i undervisningen fullt 

ut och även inför framtida årskurser. Denna kategori kan kopplas till Hellstens första innebörd av 

begreppet läxa som är förberedelse. Hellsten menar att läxor hjälper eleverna att lära sig tänka 

själva och ta ansvar, som de kan ha stor användning av i framtiden. I kategori F var syftet att 

barnen skulle få ett bättre ordförråd genom läsläxan och i kategori G var syftet att den gavs för 

att hemmet var en lugnare miljö och det gynnade inlärningen. Kategori G kan även denna 

kopplas till Hellstens fjärde innebörd av läxan som begrepp, kärlek och omsorg, som menar att 

föräldrarna kan ge barnen lugn och ro vid läxstunden.   

Av de gemensamma kategorierna A-D fokuserade kategori A, B och D på barnen och på vad 

de behövde för att bli goda läsare. Även föräldrarnas kategori F handlade om att bli goda läsare. 

Kategori C fokuserade däremot enbart på föräldrarna och att de kunde få en inblick i vad deras 

barn kunde. I lärarnas och föräldrarnas kategori E fanns likheten att de båda handlade om 

skolarbetet ur ett framtidsperspektiv. Kategori G fokuserade mer på utformningens vikt av att bli 

en god läsare snarare än vad barnen behövde göra för att bli detta. Lärarnas syften skiljde sig till 

viss del åt och därför har föräldrarna fått olika syften förmedlade till sig eftersom att de hade sina 

barn i enbart en av lärarnas klasser.  

Del 2. Utformningen av läsläxan i hemmet och de faktorer som påverkade läsläxstunden. 

I enkäten svarade 28 föräldrar ja på frågan om deras barn alltid tyckte det var roligt med läsläxa, 

36 svarade ibland och fem tyckte aldrig det var roligt (se tabell 2). På frågan om föräldrarna tyckte 

att det var lätt att hinna med läsläxan svarade 30 alltid, 34 ibland och fem aldrig (se tabell 2.1). 

Det innebar alltså att mindre än hälften av de tillfrågade föräldrarna ansåg att deras barn alltid 

tyckte att läsläxan var rolig och att de alltid hann med att göra den. Fem föräldrar ansåg att de 

aldrig hade tid och fem föräldrar ansåg att deras barn aldrig tyckte det var roligt och resterande 
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svarade ibland på båda frågorna. De fem föräldrarna som hade svarat aldrig på frågorna är inte 

desamma vilket framkom i tabellen (se tabell 2.1).  

I intervjuerna och enkäterna fann vi mönster som skapade beskrivningskategorierna i del 2 

under resultatet. I kategori A var både lärarna och föräldrarna överens om att läsläxans skulle ske 

under lugna omständigheter. Precis som Hellsten (1997) menar i sin fjärde innebörd av begreppet 

läxa.  En lärare menade att eventuella konflikter tar bort läsläxans funktion. I föräldrarnas 

kategori B framkom det däremot att läsläxan ibland lästes under röriga förhållanden på grund av 

det fanns många störningsmoment i hemmet såsom tidsbrist, tjat och stökiga syskon. I lärarnas 

kategori B poängterades att de ville att föräldrarna skulle se på läsläxstunden som kvalitetstid 

tillsammans med barnen. Detta var inte alltid möjligt enligt föräldrarna.  

Lärarnas kategori C handlade om att föräldrarna och barnen tillsammans skulle utforma 

läsläxstunden för att undvika konflikter, till exempel när, var och hur den skulle göras. Denna 

kategori kan kopplas ihop med Hellstens andra innebörd av begreppet läxa som är tidstruktur 

som innebär att familjerna behöver strukturera sin tid utifrån läxan. Föräldrarnas kategori C och 

D handlade om med vem läsläxan lästes, vanligtvis var det med föräldrar eller syskon, men i 

något större utsträckning lästes läsläxan med mamman. Detta stämde överens med Forsbergs 

(2009) studie. I den upprepade läsningen läser barnen alltid upp stycket för någon, detta enligt 

Samuels (1997). En del barn ville även läsa på egen hand och de hade enligt föräldrarna nått ett 

läsflyt och behövde inte samma vuxenstöd, dessa barn använde icke upprepad läsning. Kuhn 

(2003) lyfter fram att dessa två metoder fungerar lika bra för att utveckla läsflytet. Föräldrarnas 

kategorier E-G beskrev på vilken plats som läsläxan utfördes i hemmet, dessa var köket, sängen 

och soffan. Platserna valdes eftersom att föräldrarna ville skapa en trevlig stund. Lärarnas önskan 

i kategori A om att konflikter ska undvikas kunde eventuellt uppfyllas om föräldrarna lyckades 

med detta.  

I lärarnas kategori D framkom det att läsläxstunden skulle dokumenteras i ett läskort. I 

läskortet fick föräldrarna chans att skriva kommentarer om hur läsningen hade gått. Lärarnas 

tanke med detta var att försöka skapa en öppen kommunikation mellan lärare och föräldrar. 

Denna kategori kan kopplas till Hellstens sjätte innebörd av begreppet läxa som är gemenskap 

och kontakt, där läsprotokollets roll exemplifieras som ett sätt för lärare och föräldrar att 

kommunicera.  

 Lärarnas kategori A och B var gemensam med föräldrarnas kategori A, eftersom de 

fokuserade på den positiva stämning som skulle råda vid läsläxstunden. Föräldrarnas kategori B 

handlade däremot om vilka faktorer som gjorde det svårt att skapa en positiv stämning vid 

läsläxstunden. Lärarnas kategori C var gemensam med föräldrarnas kategorier C-G, eftersom att 

de fokuserade på vilken plats läsläxan skulle läsas och tillsammans med vem. Lärarnas kategori D 

fokuserade mer på dokumentation och kommunikation utifrån läsläxan. 
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Del 3. Strategier som lärarna ville att föräldrarna skulle använda och de som föräldrarna 

faktiskt använde.  

I enkäten svarade föräldrarna på frågan om vilka strategier de använde vid läsläxstunden (se tabell 

3), de två vanligaste strategierna var att ljuda eller läsa ordet högt. I Keene och Zimmermann 

(2003) lyfts strategierna text – till – själv, text – till – text och text – till – världen fram som viktiga 

för läsförståelse. Dessa strategier var inte vanligt förekommande bland föräldrarnas svar. 57 av 69 

föräldrar svarade att de inte hade fått strategierna från lärarna och 15 av 69 svarade att de 

önskade att få fler strategier från lärarna. Även om majoriteten av föräldrarna inte hade fått några 

strategier och metodträning av lärarna, använde de ändå strategier vid läsläxstunden (se tabell 3). 

En studie av Hewisson och Tizard som återges i Frank (2009) har också visat att föräldrarna ofta 

engagerar sig vid högläsning även om de inte har fått någon metodträning av lärarna. De 

strategier som användes av föräldrarna som inte var förmedlade av lärarna kunde påverka 

barnens läsinlärning negativt. Enligt Cooper (2007) kan detta bero på att barnen kan bli 

förvirrade om strategierna som lärarna och föräldrarna använder skiljer sig åt.  

Intervjuerna och enkäterna bidrog till de beskrivningskategorierna som beskrevs i resultatet. I 

lärarnas och föräldrarnas kategori A var båda överens om att en viktig strategi var att ta det lugnt 

och inte stressa på barnen när de läste. Lärarnas kategori B var att titta på bilderna för att få stöd 

till texten. Föräldrarnas kategori B var att prata om texten för att förstå innehållet, men de 

nämnde även att titta på bilderna som en strategi. I den styrda frågan svarade 21 av 69 föräldrar 

att de använde den strategin. Dessa var de gemensamma kategorier som vi fann mellan lärare och 

föräldrar. Därefter skilde sig kategorierna åt och redovisas därför separat. Lärarna förespråkade 

strategin att prata om ordet i kategori C, de menade att föräldrarna till exempel kunde förklara för 

barnen vad ordet betydde. I kategori D angav lärarna strategin att ljuda ordet. Denna kategori 

framkom inte i de öppna frågorna i föräldraenkäten, däremot svarade 52 av 69 att de använde 

den strategin i den styrda frågan (se tabell 3). Detta gjorde strategin att ljuda ordet till den mest 

använda av föräldrarna under läsläxstunden. I kategori E ville lärarna att föräldrarna skulle be 

barnen att läsa om ordet för att få ett flyt i läsningen. I föräldrarnas kategori C framkom strategin 

att uppmuntra och berömma barnen vid läsningen, till exempel genom att uppmuntra barnen att 

ta en svårare bok nästa gång. I kategori D lyfte föräldrarna fram strategin att prata med barnen 

om betoning, inlevelse och språkmelodi under läsläxstunden. Kuhn (2005; 2010) skriver om att 

dessa faktorer ingår i prosodin och behövs för att kunna bli en god läsare.  

Lärarnas kategorier C-E fokuserade enbart på de enskilda orden. Lärarnas kategori A och 

föräldrarnas kategorier A, C och D handlade om förälderns roll under läsläxstunden för att bidra 

till att barnen blev goda läsare. Lärarnas och föräldrarnas kategori B fokuserade på att ta hjälp av 

bilder och samtal för att förstå innehållet i texten.  
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Slutsats 

I analysen av resultatet framkom det att lärarna hade totalt fem pedagogiska syften med läsläxan 

där ett antal var gemensamma och några lyftes fram av enskilda lärare. Av dessa fem syften lyftes 

fyra fram av föräldrarna. Föräldrarna skrev även tre syften till i enkäten som inte framkom i 

lärarnas utsagor. Analysen visade att lärarnas pedagogiska syften inte var helt samstämmiga med 

föräldrarnas uppfattningar av dem.   

Analysen visade också att lärarna hade en tanke med hur läsläxan skulle utformas, men 

eftersom att den skedde i hemmet hade lärarna således inte möjlighet att styra över läsläxan som 

helhet, från att den lämnades ut till att den lästes upp i skolan. Detta berodde på att flera faktorer 

avgjorde hur de faktiska läsläxstunderna såg ut i hemmet såsom val av plats, med vem den lästes 

och miljön runt omkring.  

En annan slutsats som framkom i analysen var att majoriteten av föräldrarna försökte använda 

strategier vid läsläxstunden för att uppmuntra och utveckla sitt barns läsning. Dock hade enbart 

12 föräldrar fått dessa förmedlade från lärarna. De två mest använda strategierna var att ljuda och 

läsa ordet högt. Att föräldrarna läste ordet högt kunde vara en tillfällig lösning, men inte hållbar i 

ett långsiktigt perspektiv, eftersom att barnen inte fick chans att tänka efter hur de skulle kunna 

lösa problemet på egen hand. 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka uppfattningar lärare respektive föräldrar hade om 

läsläxan i årskurs 1-2 på en utvald skola. Vi belyste vad de hade för uppfattningar om läsläxan 

som fenomen och hur de uppfattade den. Läsläxan har en relativt lång historia i den svenska 

skolan, men trots detta finns det inte mycket forskning. Om läxor i allmänhet går det att finna 

något mer forskning, men i begränsad mån. Trots detta lyckades vi genomföra vår studie och 

finna intressanta slutsatser.  

I del 1 behandlades vilka motiveringar lärarna hade för att ge läsläxa och föräldrarnas 

uppfattningar av dem. Slutsatsen av del 1 visade att lärarnas pedagogiska syften inte var helt 

samstämmiga med föräldrarnas uppfattningar av dem. Eftersom att lärarna hade olika syften i 

sina klasser kunde inte samtliga av dessa syften förmedlas till alla föräldrar. Det skulle kunna ha 

påverkat resultatet eftersom att vi inte sammanförde föräldrarnas svar enbart till deras barns 

lärare utan till samtliga lärare. En annan faktor som skulle kunna ha påverkat föräldrarnas olika 

uppfattningar av syftet, kunde bero på att alla föräldrar kanske inte deltog i föräldramötet som 

uppgavs vara den främsta informationskällan. Den mänskliga faktorn kunde även ha spelat in i 

föräldrarnas uppfattningar av syftet, då minnet eventuellt svek, speciellt för föräldrarna till barnen 

i årskurs två, eftersom att det var drygt ett år sedan de fick informationen. Även lärarna hade 

problem med att minnas vad de hade sagt till föräldrarna på föräldramöten eller via andra 

informationskällor. Detta belyste vår första frågeställning vars avsikt var att undersöka om lärarna 

hade ett syfte med läsläxan och hur det i så fall uppfattades av föräldrarna.  

I del 2 behandlades utformningen av läsläxan i hemmet och de faktorer som påverkade 

läsläxstunden. Slutsatsen av del 2 var att lärarna hade en tanke med hur läsläxan skulle utformas, 

men inte hade möjlighet att styra över alla faktorer som påverkade läsläxstunden i hemmet. 

Lärarna ansåg att föräldrarna skulle avsätta tid för att träna på läsläxan tillsammans med barnen 

flera gånger i veckan, men hälften av föräldrarna upplevde det som svårt att alltid hinna med 

läsläxan och behövde ibland tjata på barnen för att få den gjord. Idag har det blivit allt vanligare 

att föräldrar anlitar läxhjälpare till sina barn, och detta kan bero på att föräldrar vill undvika att 

hamna i konflikt med barnen (Leijnse, 2011-10-10). Lärarna ville att föräldrarna skulle försöka se 

läsläxstunden som kvalitetstid med barnen, men detta var inte alltid möjligt på grund av det tjat 

som behövdes (Daly, 2001; Leijnse, 2011-10-12).  Läxor upplevs som ett störningsmoment för 

många familjer och skapar ibland konflikter. Trots detta förstår föräldrarna att läxor är viktiga 

och tjatar ändå (Leijnse, 2011-10-12). Vår studie visade också att nästan hälften av föräldrarna 

ansåg att deras barn alltid tyckte det var roligt att göra läsläxan och föräldrarna försökte göra 

läsläxstunden till en mysig aktivitet. Om vi hade frågat barnen direkt om hur de upplever läsläxan 

hade det kunnat ge ett annat resultat. Det hade till exempel kunnat vara fler barn som upplevde 
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den som rolig. Detta belyste vår andra frågeställning vars avsikt var att undersöka hur lärarna och 

föräldrarna såg på utformningen av läsläxan i hemmet.  

I del 3 behandlades de strategier som lärarna ville att föräldrarna skulle använda och de som 

föräldrarna faktiskt använde. Slutsatsen av del 3 var att lärarna inte hade förmedlat så många 

strategier till föräldrarna, men föräldrarna använde ändå ett antal. Elish-Piper (2011) menar att 

barnen ska utveckla en god läshälsa med hjälp av föräldrarna och barnen behöver regelbunden 

träning samt strategier för att uppnå en god läshälsa. Det var få föräldrar som önskade sig fler 

strategier men PIRLS rapport (Skolverket, 2007) betonar att lärarna måste förmedla lässtrategier i 

lästräningen. Därför skulle det eventuellt vara bra om föräldrarna hade fått fler strategier 

förmedlade från lärarna, för att kunna uppmuntra och utveckla sitt barns läsning optimalt. Om 

föräldrarna använde andra strategier än de som lärarna förespråkade kan detta störa istället för att 

gynna barnens lärande (Cooper, 2007). Detta belyste vår tredje och fjärde frågeställning vars 

avsikt var att undersöka om lärarna hade förmedlat några strategier till föräldrarna och vilka 

uppfattningar föräldrarna hade om sina egna strategier för att uppmuntra och utveckla sina barns 

läsning.  

Vårt resultat hade kunnat se annorlunda ut om vi hade haft en etnografisk ansats i vår studie 

istället för en fenomenografisk. Utifrån en etnografisk ansats hade vi istället för att skicka ut 

enkäter till föräldrarna, åkt hem till dem under ett flertal tillfällen och studerat hur läsläxstunderna 

såg ut på riktigt. Istället för att enbart intervjua lärarna hade vi kunnat kombinera intervju med 

observation under en längre period, för att få ett mer verklighetsbaserat resultat. Om vi hade 

använt denna ansats hade vi kunnat följa läsläxan som helhet från att den lämnas ut till att den 

läses upp i skolan igen. 
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Konklusion 

PIRLS rapport om läsning visade att läsförmågan hos eleverna har blivit lägre de senaste åren. En 

viktig faktor för en god läsförmåga är att få lästräning och möjlighet att lära sig strategier. I vår 

undersökning kom vi fram till att lärarna inte lärde ut strategier i den utsträckning som PIRLS 

rekommenderar. För att förhindra att läsförmågan fortsätter att sjunka på skolor borde lärare 

lägga ner mer tid på att lägga lära ut strategier till barnen och även förmedla detta till föräldrarna. 

Vår analys visade att lärarna ansåg att föräldrarna hade en viktig roll vid lästräningen, och med 

detta som utgångspunkt borde lärarna ge föräldrarna de redskap de behöver för att kunna hjälpa 

barnen i lästräningen. Skolan behöver ha en ständig diskussion angående läsläxans utformning, 

den får inte ges av ren tradition utan bör utvecklas och förbättras för att kunna fungera på bästa 

sätt för alla inblandade. Om lärarna inte har tid att ge föräldrarna de redskap och strategier som 

behövs kan detta vara en fråga för rektorer att fundera över. Ett sätt att lösa detta är att förlägga 

all lästräning under skoltid, men nackdelarna kan vara att skoldagen behöver förlängas och att 

eleverna inte får den individuella träning som de har möjlighet till i hemmet. Däremot kan 

fördelarna vara att lästräningen sköts av utbildade lärare och att eleverna inte behöver få läxor i 

samma utsträckning. Detta arbetssätt skulle även kunna ge familjer större möjligheter till att ha 

kvalitetstid i hemmet, eftersom att de slipper stressen över att träna på läsläxan flera gånger i 

veckan.  

 I vår undersökning kom det dessutom fram att mödrarna i något större utsträckning läste 

läsläxan med barnen. Därför vore det intressant i framtida forskning att studera vilken syn fäder 

har på läsläxan. Detta skulle kunna göras med en etnografisk ansats eftersom att det är svårt att 

komma åt deras syn genom intervjuer eller enkäter. Det är enklare att få ett verklighetsbaserat 

resultat om fäderna studeras i hemmet.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Tema Fråga Teoretiskt/analytiskt syfte 

Bakgrund 1. Tidigare utbildning Studieorientering 

  1.1 Vilket universitet och    

  hur lång var utbildningen?   

  1.2 Läs- och skrivutveckling-   

  ens roll i lärarutbildningen   

  1.3 Andra ämnen under   

  lärarutbildningen.   

  2. Kompetensutveckling Studieorientering 

  2.1 Om ja, vad, och när?   

  2.2 Utvecklande?   

  2.3 Om nej, varför inte?   

  3.Tidigare anställningar Översiktlig bestämning 

  
3.1 Vilka skolor har du 
arbetat   

  på tidigare?   

  3.2 Hur länge på varje skola?   

  3.3. Varför bytte du jobb?   

  3.4 Tidigare arbete med    

  läsläxan   

  3.5 Vilka läromedel?   

Läsläxans syfte 4. Lärarnas syfte med läs- Pedagogiskt syfte 

  läxan.   

  4.1 Läsläxan som hjälp i   Läsflyt 

  elevernas läsutveckling   

  4.2 Förankring av läsläxa    

  (styrdokument, tradition)   

  4.3 Föräldrarnas medveten-    

  het om läsläxans syfte   

  5. Läsläxans utformning Arbetssätt, metoder 

  5.1 Läromedel   

  5.2 Varför dessa läromedel?   

  5.3 Hur fungerar dessa    

  läromedel jämfört med    

  tidigare?   
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Läsläxan i hemmet 6. Attityder hos föräldrarna  Förhållningssätt 

  kring läsläxan   

  6.1 Hur har du märkt dessa   

  attityder?   

  6.2 Varför tror du dessa    

  attityder finns?   

  7. Läsläxan i praktiken   

  7.1 Fungerar läsläxan i Relation skola-hem 

  praktiken?   

  7.2 Utförs läsläxan enligt  Pedagogiskt syfte 

  syftet?   

  7.3 Kontroll av att läsläxan   

  genomförs   

  7.4 Hur går du vidare med  Kommunikation 

  att läsläxan inte genomförs   

  vid upprepade tillfällen?   

Strategier 8. Föräldrarnas stöd vid Uppmuntran, strategier, 

  lässtunden förhållningssätt 

  8.1 Har du uppmärksammat    

  föräldrarna på sin roll?   

  8.2 Förmedling av strategier Textrörlighet, text-till-själv,  

  8.3 Om ja, vilka strategier? text-till-världen, text-till-text osv. 

  8.4 Om nej, hur kan du vara   

  säker på att föräldrarna    

  stödjer sina barn vid    

  lässtunden?   
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Bilaga 2. Missivbrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Uppsala universitet och vi skickar nu ut en enkät till alla 

föräldrar i årskurs 1-2 på skolan. Enkäten syftar till att ta reda på hur ni föräldrar upplever 

läsläxan i hemmet. Era barns lärare kommer även att intervjuas om läsläxan. Enkäterna och 

intervjuerna kommer att ligga till grund för vår c-uppsats inom lärarutbildningen på Uppsala 

universitet. 

 

Det är frivilligt att delta i enkätstudien och vi kommer enbart att använda dina svar i 

forskningssyfte. Svaren kommer att redovisas anonymt i vår uppsats. När du har fyllt i 

enkäten lägger du tillbaka den i kuvertet och klistrar igen det. Lägg sedan kuvertet i 

plastfickan till kontaktboken så att ditt barns lärare får kuvertet. Vi åker sedan ut till skolan 

och hämtar alla enkäter hos läraren. 

 

Din medverkan i denna enkät är väldigt viktig för vår uppsats och vi ber dig att fylla i den och 

skicka tillbaka den så fort som möjligt. Senast onsdag 16/11. 

 

Om du har några frågor om enkäten får du gärna höra av dig till oss. Tack på förhand!  

 

Hälsningar  

 

Ida Alexandersson och Emelie Johansson 

 

Studenter på lärarutbildningen, Uppsala universitet 

E-mail:  

Mobil:  
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Bilaga 3. Enkät 

Enkät om läsläxa 

        

Enkäten är ifylld av: Kvinna    

  Man    

      

Jag är född (t ex 1971): 19________    

      

Har du eftergymnasial utbildning? Ja Nej   

      

Om ja, vad har du läst?   ____________________ ________________  

      

Vilket av följande alternativ Arbetar heltid Arbetar deltid   

beskriver bäst din arbetssituation: Arbetssökande Annan   

        

 

1. Innan ditt barn började årskurs 1, hur ofta brukade du eller någon annan i hushållet göra 

något av följande med ditt barn? 

 Ofta Ibland Aldrig  

a) Läsa böcker   

b) Prata om bokens innehåll   

c) Leka med alfabetsleksaker   

(t ex bokstavsklossar)   

d) Leka ordlekar   

e) Skriva bokstäver eller ord   

f) Läsa skyltar högt (t ex ICA,   

vägskyltar)   

g) Låna böcker på biblioteket   

h) Spela spel (t ex brädspel)   

 

    
2. Hur bra kunde ditt barn göra följande när han/hon började årskurs 1? 

 Mycket bra Ganska bra  Inte särskilt bra Inte alls 

a) Känna igen bokstäver    

b) Läsa enstaka ord    

c) Läsa meningar    

d) Skriva bokstäver    

e) Skriva enstaka ord    

f) Återberätta sagor    
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3. Hade du läsläxa när du gick i skolan?  

 

 

4. Varför tror du att läraren ger läsläxa i ditt barns klass? 

 

5. Har läraren vid något tillfälle berättat varför han/hon har läsläxa i ditt barns klass? 

Ja Nej 
 

5 a. Om ja, vid vilket tillfälle har läraren berättat det? 

Föräldramöte Utvecklingssamtal 


Veckobrev Annat 
 

6. Hur viktig är läsläxan enligt dig? 

Mycket viktig Ganska viktig Inte särskilt viktig Inte alls viktig 

   
 

 
 

7. Hur bra anser du att läsläxan hjälper ditt barn i sin läsutveckling? 

Mycket bra Ganska bra  Inte särskilt bra Inte alls 

   

 

8. Anser du att ditt barn får lagom svår läsläxa? 

Ja Nej 
 

 

 

 

 

Ja Nej Vet ej 
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9. Hur ser en läsläxsstund ut för ditt barn? Berätta gärna vem som läser med barnet, var ni 

brukar sitta och så vidare.  

 

 Alltid Ibland Aldrig 

10. Tycker ditt barn det är roligt   

att läsa läsläxan?    

    

11. Upplever du att det är lätt att   

hinna med läsläxan?    
 

12. Hur ofta läser ditt barn läsläxan för dig varje vecka? _______ gånger 

 

13. Hur ofta läser ditt barn läsläxan på egen hand varje vecka? _______ gånger 

 

14. Hur ofta läser ditt barn andra böcker än läsläxan på en vecka? _______ gånger 

 

15. Hur ofta läser du eller någon annan högt för ditt barn varje vecka? _______ gånger 

 

 
16. Vem tar initiativ till att läsa läsläxan?  

Barnet själv Jag Annan_____________ 

 

 



   

17. Vem läser oftast läsläxan med ditt barn? 
 

Barnet läser själv Jag Annan_________________________ 
 

18. Ungefär hur länge brukar varje läsläxstund vara? ________ minuter 
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19. Vid problem under läsläxstunderna, brukar du använda någon av följande strategier. Kryssa för 

de alternativ som stämmer: 

Vi tittar på bilderna  Koppla innehållet till andra texter 

Vi ljudar oss igenom ordet  Koppla innehållet till barnets erfarenheter 

Vi hoppar över ordet  Koppla innehållet till världen 

Vi delar upp ordet Vi ställer frågor till texten 

Jag läser ordet högt Vi går tillbaka i texten för att få hjälp 


 

20. Har läraren gett dig någon av föregående strategier?    
 

Ja Nej 
 
 
21. Skulle du vilja ha fler strategier för att kunna stödja ditt barn under läsläxstunden? 
 

Ja Nej 
 
 
22. Brukar du göra något för att uppmuntra/utveckla ditt barn under läsläxstunderna? 

 
 
23. Har du några tankar/idéer om hur läsläxan skulle kunna utvecklas för att fungera bättre för dig 
och ditt barn? 

 
 
 

Är det något mer du skulle vilja tillägga angående läsläxan som inte har tagits upp i enkäten? 

 

Vi tackar dig för din medverkan!  


