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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föräldrar beskriver sina upplevelser av läsningen av 

läsläxan tillsammans med sitt barn i år 1. Detta undersöktes genom kvalitativa intervjuer med 

16 föräldrar på tre olika skolor. Tematisk analys har använts för att analysera det empiriska 

materialet och resultatet presenteras i två större huvudteman; kommunikation- och 

motivationsfaktorer, med flera underteman. De teoretiska perspektiv som har använts i 

studien är the Simple view of Reading, proximala utvecklingszonen och det kompensatoriska 

perspektivet. Resultatet visar att föräldrarna tycker att läsläxan är bra, men att de  som 

föräldrar är osäkra i sin roll. De eftersöker mer information och vägledning i hur de ska hjälpa 

sina barn med läsningen av läsläxan. Studien visar vidare att kommunikationen mellan skola 

och hemmet kan utvecklas för att på bättre sätt kunna stötta föräldrarna. Som det är nu tar 

föräldrarna till sig en information som är konkret och tydlig för dem, exempelvis att läsa 

texten tre gånger. För elevernas del visade studiens resultat att innehållet i läsläxan är av 

yttersta vikt för att den ska motivera eleverna i sin läsning av läxan, även nivån på texterna 

har betydelse för om eleven, enligt föräldrarna ska tycka att det är roligt att läsa läsläxan. 

Eleverna behöver texter och som ligger inom den proximala utvecklingszonen gällande både 

nivå och innehåll. 

 
 
 

Nyckelord 
Föräldrar, lågstadiet, lärare, läsläxa, läsning, läxa. 
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Inledning 
I den värld vi lever idag så finns den skrivna texten överallt och behovet av att kunna läsa är 

stort, men i den senaste Pisa-undersökningen visade det sig att de svenska elevernas resultat i 

läsförståelse sjönk1. Det hörs på nyheterna och i andra medier att svenska barn läser allt 

mindre. För att de barn som växer upp i dagens samhälle ska klara av att ställa sig kritiskt till 

all information som väller över dem krävs det en god läsförståelse och skolan har nu en stor 

uppgift, att tillsammans med föräldrarna vända trenden och åter få barn som tycker om att läsa 

och som förstår vad de läser. I lgr 112 står det att läsa: Genom rika möjligheter att samtala, 

läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få 

tilltro till sin språkliga förmåga. Som speciallärare kommer jag ju bland annat att ha som 

uppgift att se till att de eleverna i behov av särskilt stöd får den hjälp och anpassning i 

läsundervisningen för att de ska utveckla sin läsning på bästa sätt. Detta gäller ju även genom 

att anpassa läsläxorna efter elevens behov och familjesituation. 

 

Under mina år som lärare har jag träffat på många barn, både de som haft väldigt lätt för att 

läsa men även de som haft stora svårigheter långt upp i åldrarna med att ljuda sig igenom ord 

med tre bokstäver. Jag har erfarit att både elever och föräldrar har haft väldigt olika 

förhållanden till läsläxan. Jag har arbetat tillsammans med flera olika lärare och speciallärare 

och nästa alla har haft olika åsikter om hur läxan ska se ut och vad föräldrarnas roll bör vara. 

 

Jag har varit med på föräldramöten där specialläraren pratat om vikten av att läsa med och för 

sina barn. På dessa möten sitter föräldrar till barn som redan älskar att läsa och som läser 

mycket, men där finns även föräldrar som kämpar med läsningen tillsammans med sitt barn. 

Informationen kan bli väldigt allmän och det är otydligt vem den riktar sig till. Till de 

föräldrar som kan ”luta sig tillbaka” och känna att mitt barn kan redan läsa. Eller till de 

svagare läsarnas föräldrar som kanske får dåligt samvete och undrar om de inte läst tillräckligt 

för sitt barn? Läsning ska vara roligt och lustfyllt och detta vill jag förmedla både till föräldrar 

och elever! I Lgr113 står det att Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för 

barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmet. I mitt 

kommande arbete som speciallärare är det mycket troligt att jag kommer att arbeta med de 

svaga läsarnas läsläxor som en del i det förebyggande arbetet. Genom denna undersökning får 
 

 

1           http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/pisa-2012-1.167616 
2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2013). Stockholm: Skolverket. s.9 
3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2013). Stockholm: Skolverket. s.9 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa/pisa-2012-1.167616
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jag en inblick i föräldrarnas syn på läsläxan. Jag tror att denna studie kan ge mig en större 

förståelse för hur föräldrarna ser på läsläxan och hur jag kan tänka kring detta i mitt fortsatta 

speciallärararbete. 

 

Min önskan med denna studie är att föräldrarnas syn och åsikter på läsläxan ska få komma 

fram och kanske ge oss lärare/speciallärare en öppning för diskussion om hur vi ska göra med 

läsläxorna för att kunna anpassa dem efter elevernas behov. 

 
 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föräldrar beskriver sina upplevelser av läsningen av 

läsläxan tillsammans med sitt barn i år 1. Detta för att få en klarare bild över hur läsläxan tas 

emot av hemmet och hur skolan kan arbeta och anpassa den för att på bästa sätt kunna arbeta 

tillsammans med hemmet på ett förebyggande sätt med läsningen. 

Frågeställningar 
 

x Hur beskriver föräldrarna kommunikationen och informationen kring läsläxan? 

x Vilka faktorer i läsläxan anser föräldrarna påverkar elevens motivation till att läsa? 

x Vilka faktorer påverkar föräldrarna vid läsläxan med sina barn? 
 
 
Litteraturgenomgång 

Det finns väldigt lite forskning som specifikt tar upp läsläxan som fenomen, istället har jag 

valt att ta upp tre områden som har betydelse för arbetet med läsläxan, förutsättningar för 

läsning, motivation och läxor i stort. Jag börjar min litteraturgenomgång med de teoretiska 

perspektiv jag kan koppla till denna studie. Sedan tar jag upp olika förutsättningar för läsning. 

Jag börjar med en beskrivning om olika stadier i läsinlärningen och läsundervisning. Jag går 

sedan vidare till motivationens betydelse i läsning och avslutar med att ta upp forskning kring 

läxor och lite pedagogiska implikationer av denna forskning. 

Teoretiska perspektiv 
Jag har valt att välja tre teoretiska perspektiv att utgå ifrån i mitt arbete, the Simple View of 

Reading och den Proximala utvecklingszonen och det Kompensatoriska perspektivet. För att 

ha god nytta av läsläxan behöver man kunna båda delar i the Simple View of Reading och 

genom att läxan ligger inom den proxiamla utvecklingszonen vet man att den är på en lagom 
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nivå för eleven. Det kompensatoriska perspektivet har betydelse för hur man lägger upp 

läsningen av läxan utifrån vad eleven kan/inte kan. 

Simple view of reading 
I början när man lär sig läsa så går mycket av kraften åt till att avkoda texten och arbetet med 
det kräver så mycket uppmärksamhet att det inte finns mycket kvar till att verkligen förstå vad 
som står. Ju mer man tränar avkodning, desto bättre flyt får man i sin läsning och man kan då 

skifta uppmärksamheten från avkodningen till innehållet i texten istället4. För att kunna läsa 

behöver man alltså kunna avkoda orden, men även förstå vad där står. Gough och Tunmer5
 

har beskrivit läsningen som the Simple View of Reading, , där de menar att 
 
 

Läsfärdighet = Avkodning * Språkförståelse. 
 
 
I all läsning är detta av betydelse, man kan inte få ut något av en text enbart genom att avkoda 

alla ord på ett korrekt sätt, när man inte förstår vad som står. Produkten av läsningen blir noll 

om avkodningen eller förståelsen är noll6. I arbetet med läsläxor i åk1 så arbetar man ofta med 

att man ska avkoda en text och läsa den flera gånger för att få upp flytet, men man behöver 

även få övning i att förstå texten. I första klass finns det även barn som redan kan läsa 

flytande och som inte behöver träna avkodning, utan som måste ta ett nästa steg i sin läsning 

genom att eftersträva djupare förståelse av texter. 
 

Den Proximala utvecklingszonen 
I arbetet med läsläxor bör eleven befinna sig i det som Vygotskij kallar den Proximala 

utvecklingszonen. I Elevens värld7 kan man läsa om hur Imsen beskriver Vygotsikjs teori om 

den proximala utvecklingszonen. Ett barn har förmågan att lösa ett problem självständigt till 

en viss gräns, men tillsammans med en vuxens hjälp och stöd kan hen lösa svårare problem. 

Zonen som är mellan den gräns för vad eleven klarar själv och den gräns för vad eleven klarar 

med hjälp är det som Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen. Det är inom detta 

område som undervisningen skall ske för att eleven skall utvecklas på bästa sätt enligt 

honom8. Det gäller för skolan att skicka hem läsläxor som ligger inom barnets proximala 
utvecklingszon och som föräldrarna kan hjälpa barnet med. 

 
 
 

 

4 Bråten, Ivar. (2008). Läsförståelse- komponenter, svårigheter och åtgärder. I Ivar, Bråten. Läsförståelse i teori och praktik. (s. 47-81). 
Lund: Studentlitteratur. 
5 Gough, Philip. & Tunmer, William. (1986). Decodning, reading and reading disability. Remedial and Special Education, Vol. 7, pp. 6-10.     
6 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). Dyslexi: från teori till praktik. (2., [uppdaterade och omarb.] utg.) Stockholm: Natur & kultur.   
7 Imsen, Gun. (2006). Elevens värld: introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur. 
8 Imsen, Gun. (2006). 
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Kompensatoriska perspektivet 
Inom det kompensatoriska perspektivet så lägger man problemet på eleven och 

specialpedagogikens roll blir att kompensera de brister som eleven uppvisar9. Man ger hjälp 

som är direkt relaterat till elevens svårigheter10. Det kompensatoriska perspektivet har haft en 
stor roll inom specialpedagogiken och har till viss del fortfarande detta. Inom dyslexiområdet 

är det ofta inom detta perspektiv man har på problemet med att läsa11. Nilholm menar att man 
inom detta perspektiv vill definiera vilka elever som har samma problem, exempelvis 

lässvårigheter och hitta kompensatoriska sätt att arbeta med detta12. När det gäller arbetet med 
läsläxor måste man se till varje elevs behov och vad de behöver träna på. 

 
 
Förutsättningar för läsning 
Det finns många olika saker som påverkar läsning och läsutveckling. Jag kommer här att ta 

upp några olika faktorer som har betydelse för läsning och som därmed även har betydelse för 

läsning av läsläxan. 

Läsutvecklingens olika steg 
När man lär sig att läsa går man igenom ett antal olika stadier för att till slut kunna läsa med 

flyt och förståelse. Här kommer jag att ta upp några av dessa stadier som de flesta barn går 

igenom. I ettan kan det finnas barn inom alla dessa stadier och de behöver mötas på sin nivå 

för att få mesta möjliga utveckling. 

Språkligmedvetenhet 
Som ett första steg i läsutvecklingen behöver eleven vara språkligt medveten. Är man det så 

kan man bortse från ordets betydelse (ex tåg) och istället se till ordets form (tåg är ett kort ord 

även om ett fysiskt tåg är långt)13 . Det finns olika delar i den språkliga medvetenheten, 
pragmatisk, semantisk,  syntaktisk,  morfologisk  och fonologisk  medvetenhet.  Men  det är 

framför allt den fonologiska medvetenheten som utgör en viktig grund i avkodningen14. När 
man är fonologisk medveten är man medveten om språkets ljudmässiga struktur och att man 

kan urskilja de minsta betydelseskiljande ljuden i språket, fonemen 15 . När man förstått 
kopplingen fonem-gramfem kan man gå vidare till att lära sig att avkoda ord. En bokstav är 

alltid  ett  grafem,  medan  ett  grafem  även  kan  vara  flera  bokstäver  tillsammans,  som 

 
 

9 Nilholm, Claes. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund : Studentlitteratur, 2007. 
10 Persson, Bengt. (2007). Elevers olikheter- och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. 
11 Nilholm, Claes. (2007). 
12 Nilholm, Claes. (2007). 
13 Herrlin, Katarina & Frank, Elisabeth. (2016). Fonologisk medvetenhet. Tarja, Alatalo (red.) Läsundervisningens grunder. (1. uppl.) (s.41- 

53). Malmö: Gleerups. 
14 Herrlin, Katarina & Frank, Elisabeth. (2016). 
15 Lundberg, Ingvar. (2007). Bornholmsmodellen: vägen till läsning: språklekar i förskoleklass. Stockholm: Natur & kultur. 
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representerar ett språkljud (fonem), t ex skj, ng osv. Fonem är alltså det samma som ett 

språkljud16. Hur många fonem och grafem ett barn kan när det börjar skolan, kan visa på hur 

lätt eller svårt eleven kommer att ha med sin läsutveckling17. Är man säker och snabbt kan 
”plocka fram” bokstavsljuden när man börjar med läsinlärningen har det ett starkt samband 

med hur det går med den fortsatta läsinlärningen18. 

Logografisk strategi 

Det finns olika strategier för att avkoda ett ord. Barn som precis börjat läsa använder sig ofta 

av en logografisk läsning, men de har ännu inte knäckt den alfabetiska koden19. Läsaren 
känner igen ett mindre antal ord genom hur ordet ser ut visuellt. På detta sätt kan man inte 

fortsätta att läsa, då det inte är möjligt att känna igen och komma ihåg hur många ord som 

helst. När man läser logografiskt har man ingen eller liten förståelse för att det finns en 

koppling mellan grafem och fonem. Man har inte förstått den alfabetiska principen20. 

Fonologisk strategi 

I det fonologiska stadiet ljudar man enskilda bokstäver eller bokstavskombinationer som man 

sedan för samman till en helhet21. När eleven förstått att de ska avkoda bokstäverna för att 
sedan omkoda dem till språkljud är de på väg att förstå det de läser och man säger att barnet 

har ”knäckt koden”22. Denna strategi är viktig även fortsättningsvis när man ska avkoda ett 
okänt ord. 

 
Ortografisk strategi 

När elever läser ortografisk känner de igen ord på ett snabbt och lätt sätt utan att först behöva 

ljuda sig igenom det. För varje gång man läser ett ord stärker man minnesbilden av det och 

tillslut kan man känna igen det snabbt och enkelt, man har då lagrat det ortografiska mönstret 

i långtidsminnet. När man använder sig av den ortografiska strategin i sin läsning läser man 

både helord och morfem för att avkoda. Morfem är den minsta delen som har en betydelse i 

ett ord eller som har en grammatisk funktion. Exempelvis har ordet ”solstol” två morfem, 

”sol” och ”stol”. Men även ”stolen” har två morfem, ”stol” och ”en”23. Men även om man 

avkodar på detta sätt är man ännu inte en fullgod läsare, utan man måste nu gå vidare till att 
 
 
 

 

16 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). 
17 Cain, Kate. (2010). Reading development and difficulties. Chichester, West Sussex, U.K. : BPS Blackwell. 
18 Westlund, Barbro. (2012). Att undervisa i läsförståelse: lässtrategier och studieteknik. Stockholm: Natur & kultur. 
19 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). 
20 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). 
21 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). 
22 Herrlin, Katarina & Frank, Elisabeth. (2016). 
23 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). 
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bland annat kunna tolka, analysera och anpassa sin läsning till olika texter24. När man kan det 

och förstår textens innebörd har man uppnått läsförståelse25. 

Flyt i läsningen 
Läsning är inte någonting som är en naturlig färdighet hos människan och man kan därför inte 
säga att alla som lär sig läsa verkligen går igenom alla stadier och hur länge man stannar på 

varje stadie26. Men för att få flyt i läsningen måste man behärska både den fonologiska och 
ortografiska strategin. Fonologisk strategi gör att man kan läsa nya ord, men det är ett 

tidsödande sätt att läsa på och det belastar arbetsminnet som i sin tur hindrar läsförståelsen27. 
Har man en god fonologisk medvetenhet gynnar det ordavkodningen, men ordavkodningen 
har på samma gång en positiv inverkan på både den fonologiska medvetenheten  och 

läsflytet 28 . Nästa steg är att läsa ortografiskt och det kallar man ibland även för 

helordsläsning. Att läsa ortografiskt är en nödvändighet för att få ett bra flyt i sin läsning29. 

Läsundervisning 
Det vanligaste sättet att lära barn att läsa i Sverige är att använda sig av ljudningsmetoden, 

men bland annat helordsträning förekommer också30. Under denna rubrik kommer jag att ta 
upp lite om förståelse av text och framgångsfaktorer för läsning. 

 
Hattie har gjort en syntes av mer än 800 metaanalyser och han menar att det finns fem 

grundstenar för bra läsundervisning som det finns stort stöd för i forskningen fonemisk 

medvetenhet, ljudning, flyt, ordförråd och förståelse. I hans studie har det framkommit att de 

lärare som använder sig av helordsmetoden i läsinlärningen måste jobba 10 gånger mer 

effektivt för att eleverna ska uppnå samma resultat i ordförråd, färdigheter och förståelse som 

en som använder sig av ljudningsmetoden. Men bäst lyckas den lärare som bygger sin 

undervisning på ordförråd, ljudning och förståelse31. 
 

Förståelse av text 
För att kunna läsa behöver man kunna båda delar i the Simple View of Reading, avkoda och 

ha språkförståelse. Men för att ytterligare underlätta läsande är förförståelsen av texten viktig 

för att komma ihåg vad man läst. Man måste innan man börjar läsa en text få information om 

 
 

24 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). 
25 Miniscalco, Carmela (2009). Inte bara sen språkutveckling. I Bjar, L., & Frylmark, A. Barn läser och skriver: specialpedagogiska 
perspektiv. (s.149-165) Lund: Studentlitteratur. 
26 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). 
27 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). 
28 Herrlin, Katarina & Frank, Elisabeth. (2016). 
29 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). 
30 Elbro, Carsten. (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber. 
31 Hattie, John. (2014). Synligt lärande: en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som påverkar elevers skolresultat. Stockholm: Natur 
& Kultur. 
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vad texten ska handla om. För att få en bra förståelse för textens innehåll är det exempelvis 
viktigt att läsa rubriken på en text och titta på illustrationer för att kunna ”hänga upp” texten 
på dessa. Läser man först texten och sedan rubriken är det mycket svårare att ta till sig texten 

än om man gör tvärtom.32 Att få förförståelse till textens innehåll gynnar de svaga läsarnas 

förmåga att ta sig igenom en text med behållning.33  Många av eleverna i åk 1 har inte kommit 

så långt i sin läsutveckling och borde på samma vis som en svag läsare ha hjälp av rubriker 

och illustrationer för att få en större förståelse för vad texten de ska läsa handlar om. 

Framgångsfaktorer för framgångsrik läsning 
Elbro34 har skrivit en bok om läsning och läsundervisning utifrån forskning. Han menar att det 

är väldigt viktigt att varje elev i klassen får så mycket lästräning som bara är möjligt. En god 

läsare hinner igenom massor av böcker under ett år, medan en svag läsare knappt hinner med 

läseboken. Detta leder till att det blir stora skillnader även i fortsättningen mellan elevernas 

läsning35. För att läraren skall kunna hjälpa eleven att hitta texter som ligger på en lagom nivå 

är det av yttersta vikt att läraren har kunskaper om hur långt eleven kommit i sin 

läsutveckling36. Det är även viktigt att både hem och skola hjälps åt att få eleven att upptäcka 

glädjen i att läsa. Tillsammans måste man hitta texter och böcker som lockar eleven till 

läsning37. Enligt Lundberg38 behöver man träna på någonting i 5000 timmar för att bli bra på 

det och det kan gälla tennis, blockflöjt eller läsning. Han menar att eleven inte hinner läsa alla 

dessa timmar i skolan, utan skolan, med hemmets hjälp måste se till att eleverna får tillräcklig 

lästräning. 

 
Høien och Lundberg39 har tittat på forskning kring dyslexi i sin bok och skriver om vikten av 
att fokusera på inlärningen av bokstäverna i läsundervisningen. Hur läraren lägger upp 
undervisningen har betydelse för om det går bättre eller sämre för eleverna att lära sig att läsa 

enligt dem40. De menar att skolan bör ha ett nära samarbete med föräldrarna, samt att se över 

om läsundervisningen främjar elevens lust att läsa 41 . Att träna läsning med hjälp av 
memoryspel har visat sig vara framgångsrikt vid träning av ordbilder enligt Høien och 

Lundberg och de menar att detta är en bra uppgift för eleverna att göra hemma för att få extra 
 

 

32 Elbro, Carsten. (2004). 
33 Elbro, Carsten. (2004). 
34 Elbro, Carsten. (2004). 
35 Elbro, Carsten. (2004). 
36 Taube, Karin. (2009). Läs- och skrivförmåga, självbild och motivation. I Louise, Bjar., & Astrid, Frylmark. (red) Barn läser och skriver: 
specialpedagogiska perspektiv. (s. 65-81). Lund: Studentlitteratur. 
37 Taube, Karin. (2009). 
38  Lundberg, Ingvar. & Herrlin, Katarina. (2014). God läsutveckling: kartläggning och övningar. Stockholm: Natur & Kultur. 
39 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). 
40 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). 
41 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). 
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träning 42 . Även växelläsning och körläsning är bra sätt att träna läsning hemma, men 
föräldrarna bör få konkreta råd och tips om hur man ska göra. De menar även att det är ytterst 
viktigt att man skapar meningsfulla lässituationer och att det pedagogiska arbetet måste ske på 

alla plan43. Elbro skriver om att upprepad läsning är en strategi som är bra för långsamma 
läsare att använda sig av för att automatisera sin avkodning. Man läser då texten tre-fyra 

gånger, har man fortfarande inte flyt efter fyra genomläsningar läser man en för svår text44. 

 
Elbro skriver även om vikten av att ha kunskaper om skriftens principer, det räcker inte med 

att man kan läsa själv för att vara till hjälp för någon som ska lära sig eller träna på att läsa45. 

Detta är viktigt att tänka på i arbetet med läsläxor. Föräldrarna är inte utbildade i läsinlärning 

och det bör man från skolans sida ha förståelse för. 
 
 

Motivation 
Motivation är en stark drivkraft för barn när de ska göra någonting. Under denna rubrik 

kommer jag att ta upp ämnet motivation kopplat till läsning och läsläxa. Enligt 

Nationalencyklopedin är motivation en psykologisk term för de faktorer hos individen som 

väcker, formar och riktar beteendet mot olika mål 46 . För att man ska kunna ta in ny 

information behövs motivation att göra det. Motivation skapas genom den energi som lust och 

glädje skapar47. Eleven behöver alltså känna lust och glädje i samband med sin läsläxa och 

inte frustration och tristess. 

 

Bååth har utifrån sin egen erfarenhet och olika forskningsresultat kommit fram till att lärare 

behöver ha kunskap om hur man motiverar elever både enskilt och i grupp för att utveckla 

deras intresse för skriftspråket. Hon har även utvecklat formeln för the Simple View of 

Reading med 

Läsning= Avkodning x Förståelse + Motivation + Aktivitet48
 

 
 
 
 
 
 
 

 

42 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). 
43 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). 
44 Elbro, Carsten. (2004). 
45 Elbro, Carsten. (2004). 
46 NE.se 
47 Heiman, Mikael & Gustafsson, Stefan. (2009). Lärande, Läsning och multimodalitet. I Louise, Bjar, & Astrid, Frylmark. A. Barn läser och 
skriver: specialpedagogiska perspektiv.(s.193-208). Lund: Studentlitteratur. 
48 Bååt, Carina. (2016). Läsundervisning utifrån ett diagnostiskt synsätt. I Tarja, Alatalo (red.) Läsundervisningens grunder. (s.17-39). 

Malmö: Gleerups. 
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Hon menar att det är viktigt att ta detta i beaktande när man planerar sin undervisning och att 

ha med sig frågorna Vad ska läras och varför? Hur, med vem och när ska det ske49? Detta har 
även betydelse för när man planerar för läsläxan. 

 

Herrlin och Frank sammanfattar olika forskning och menar att läsintresse, motivation och 

engagemang är mycket viktigt för att komma igång med läsningen, men att dessa delar även 

har betydelse i den vidare läsutvecklingen genom att underhålla och utmana läsningen50 . 

Alatalo skriver om olika faktorer kring läsflyt och menar att en av skolans största utmaningar 

är att få eleverna att intressera sig för läsning. Hon menar vidare att det är viktigt att skolan 

och skolbiblioteket hjälper eleverna att hitta lättlästa och intressanta böcker även till de elever 

som inte fått något flyt i sin läsning än. Även de som har svårigheter behöver läsa 

sammanhängande texter för att inte helt fastna i avkodningsfasen. För att eleven ska utvecklas 

och tränas på bästa möjliga sätt så behöver läraren hjälpa eleven att välja böcker som ligger 

inom den proximala utvecklingszonen51. 

 
Morgan och Fuchs 52 har sammanställt 15 forsknings studier om motivationens roll för 

läsförmågan. I sin artikel tar de bland annat upp vad Wigfield and Guthrie53 rapporterat om att 
läsmotiverade barn läser tre gånger så mycket på fritiden än de som inte är läsmotiverade. De 

har kommit fram till att motivation för läsning är den starkaste prediktorn för hur frekvent 

eleven kommer att läsa i fortsättningen. De svagare läsarna i undersökningen hade en mer 

negativ attityd till läsning än de starkare läsarna. Morgan och Fuchs54 har även funnit att det i 

10 av 11 studier att det finns en dubbelriktad relation mellan tidig läsning och motivation. 

Vilket betyder att om man kan läsa tidigt blir man motiverad att läsa. Men det betyder även att 

de som är motiverade till att lära sig läsa börjar läsa tidigt. 

 
 

Läxa 

Det står ingenstans i styrdokumenten att man ska ha läxor i skolan, ändå är detta något som 

förekommer i de allra flesta skolor i Sverige och har alltid gjort. Här kommer jag att ta upp 
 
 
 

 

49 Bååt, Carina. (2016). 
50 Herrlin, Katarina & Frank, Elisabeth. (2016). 
51Alatalo, Tarja. Läsflyt- en komponent som möjliggör läsförståelseförmågan. I Tarja, Alatalo (red.) (2016). Läsundervisningens grunder. 
(s.71-82). Malmö: Gleerups. 
52 Morgan, Paul. L, & Fuchs, Douglas. (2007). There a Bidirectional Relationship between Children´s Reading Skills and Reading 
Motivation?. Exceptional Children, Vol. 73, No. 2, pp 165-183. 
53 Wigfield and Guthrie I Morgan, Paul. L, & Fuchs, Douglas. (2007). 
54 Morgan, Paul. L, & Fuchs, Douglas. (2007). 



59 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2013). Stockholm: Skolverket 
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forskning kring läxor i allmänhet och vad man som lärare bör tänka på i arbetet med läxor 

enligt forskningen. 

 
Cooper55 har forskat mycket kring läxans vara eller icke vara och hans forskning refereras det 

ofta till när man pratar om läxor. Han har kommit fram till att läxor har större betydelse ju 

äldre eleverna är. Hans forskning gäller alla läxor och inte enbart läsläxor. Därför kan man 

inte helt överföra hans resultat till läsläxan i år ett. Men något av vad han menar är viktigt att 

tänka på gällande läxor i allmänhet är att ju yngre barnen är, desto effektivare är det att sprida 

ut läxan. Det är bättre med en kort stunds läxläsning alla dagar i veckan, än få längre pass ett 

par dagar. 

Samarbete mellan hem och skola 
I mycket av den forskning som finns kring läxor är det samarbetet mellan hem och skola som 

visat sig vara en viktig faktor i ett lyckat arbete med läxor. 

 
Patall m.fl.56 har gjort en meta-analys kring föräldrars betydelse i läxläsning. Undersökningen 

gäller all typ av läxor och inte bara läsning, men även detta område finns med som en del i 

undersökningen. Där har han kommit fram till att föräldrarnas medverkan i arbetet med läxor 

är viktigare ju yngre eleverna är. I en studie gjord av Dipeolu, Storlie, Hargrave och Cook57 

framkom det att ett nära samarbete mellan skola och föräldrar underlättar för föräldrarna när 

de ska hjälpa sina barn hemma. Skolverket har gett ut ett stödmaterial kring läxor. Även detta 

material gäller läxor generellt och inte något specifikt om läsläxor. Men de tar bland annat 

upp hemmets roll. De menar att det är viktigt att man från skolans håll inte lägger för stort 

ansvar på föräldrarna så det blir de som är lärarna. Vidare skriver de att skolan måste vara 

lyhörd när elever eller föräldrar signalerar att läxorna skapar konflikter i hemmet. Vad är det 

som skapar konflikterna? Är läxorna för svåra och för många? Vad kan skolan förändra för att 

minska konflikterna? 58 I Lgr1159står det om skolan och hemmets gemensamma ansvar för 

elevernas skolgång. Tillsammans ska skolan och hemmet skapa de bästa förutsättningarna för 

att eleverna ska lära sig på bästa sätt. Lärarna ska hålla föräldrarna informerade om 

skolsituationen, samtidigt som de ska hålla sig informerade om hemsituationen, samtidigt som 
 
 

55 Cooper, Harris. M. (2001). The battle over homework: common ground for administrators, teachers, and parents. Thousand Oaks, Calif.: 
Corwin Press. 
56 Patall, E. A., Cooper, H., Civey Robinson, J,. (2008). Parent Involvment in Homework: A Reasearch Synthesis. Review of Educational 
Research, Vol. 78, No. 4, pp. 1039-1101. 
57 Dipeolu, A., Storlie, C., Hargrave, S. J., & Cook, R. (2015) A Qualitative Analysis of Parents With Children Diagnosed With Reading 
Disabilities: Insights for Working With Families. The Family Journal: Counseling and Therapy for Couples and Families, Vol. 23, pp. 74-81  
58 Skolverket (2014) Läxor i praktiken- ett stödmaterial om läxor i skolan. Stockholm: Skolverket. 
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de ska respektera elevens integritet60. Föräldrarnas förväntningar på eleverna har också stor 

inverkan på elevens resultat visar Hatties forskning, men han menar att det är viktigt att 

föräldrar och skola har ett bra samarbete så att föräldrarnas förväntningar på eleven blir lagom 

höga61. 

Föräldrarnas kunskap 
Sandström Kjellin62 har gjort en undersökning av fjorton barns läsutveckling under de första 

skolåren och hon drar slutsatsen att skolan har höga förväntningar på hemmet och att 

föräldrarna ska hjälpa till med barnens lästräning. Hon menar att elever med goda 

läsfärdigheter, eller barn med föräldrar som har goda pedagogiska kunskaper kan komplettera 

skolans läsning och att föräldrarnas roll är att kontrollera barnets läsning i läsläxan. Medan 

föräldrar till elever med lässvårigheter har det svårare. Där förväntas föräldrarna att träna sitt 

barn i läsning, där räcker det inte med att kontrollera barnets läsning eftersom de inte kan läsa 

och där behövs det (special) pedagogisk kompentens för att hjälpa till. Hon menar att 

föräldrarna istället ska inrikta sig på att läsa för sina barn och samtala om texten och att 

skolan istället ska utveckla sin undervisning. Hattie63 har tagit upp hemmets påverkan, han 

menar att många föräldrar inte kan hjälpa och uppmuntra sina barn på rätt sätt, då de inte kan 

eller inte förstår skolans språk och de använder fel metoder. Han tittade på undersökningar 

där skolan undervisat föräldrarna om skolan och dess språk och det visade sig att det hade 

positiva konsekvenser, bland annat så förbättrades elevernas läsresultat. 

Relationen mellan barn och föräldrar i förhållande till läxor 
Forskningen som Patall m.fl.64 tittat på kring ämnet läxor har visat både positiva och negativa 

sidor. Positiva sidor kan vara att föräldrarna visar betydelsen av skolarbete, yngre elever får 

hjälp att strukturera sin läxläsning och eleverna når högre mål. Det negativa, framförallt för 

lågpresterande elever, är att läxorna kan skapa frustration och besvikelse, vilket leder till 

spänningar mellan barnet och föräldern. 

 

Men även om läxor skapar konflikter mellan föräldrar och barn kan läxan hjälpa eleven att nå 

högre mål. Patall m.fl65 tittade även på elevens resultat i förhållande till om föräldrarna fått 
någon träning i hur man ska göra med läxläsning. Om föräldrarna fått utbildning i detta visade 

 
 

 

60 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2011). Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
61 Hattie, John. (2014). 
62 Sandström Kjellin, Margareta. (2002). Läsutveckling i ett helhetsperspektiv: fjorton barns läsutveckling under första och andra skolåret. 
Stockholm: Pedagogiska institutionen. 
63 Hattie, John. (2014). 
64 Patall, E. A., Cooper, H., Civey Robinson, J,. (2008). 
65 Patall, E. A., Cooper, H., Civey Robinson, J (2008). 
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det sig ha en signifikant positiv inverkan på läxläsningen, barnen bråkade mindre om läxan, 

klagade mindre och vägrade i mindre utsträckning att göra läxan de tagit med hem. 

 
Cooper66 skriver utifrån sina forskningsresultat att föräldrarnas roll är att finnas till hands, att 

skapa en lugn och bra miljö att läsa läxan i och att komma ihåg att det är barnet som ska göra 

läxan och inte de själva. En annan studie som gjorts handlar om hur det påverkar familjerna 

när ett barn får diagnosen dyslexi. Studien är ganska liten och författarna själva menar att 

familjerna som ingått inte är representativa för alla familjer eftersom detta är familjer som 

engagerar sig mycket i sina barn, så mycket att några mammor har gått ner i arbetstid för att 

hinna sitta med barnen och deras läxor. Men i artikeln framkommer det att läxorna ofta är 

orsaken till konflikter mellan barn och föräldrar och att de tar väldigt mycket tid och kraft. 

 
 

Metod 

Datainsamling 

Jag bestämde mig tidigt att jag ville göra en undersökning kring fenomenet läsläxa. Det fanns 

tre olika perspektiv att titta på läsläxan, läraren, elevens eller föräldrarnas syn på den. Efter 

mycket funderande valde jag att se den ur föräldrarnas perspektiv. Genom att välja att titta på 

läsläxan utifrån deras perspektiv kan jag få en annan synvinkel på läsläxan än den som vi 

inom skolan har. De allra flesta lärare tycker att läsläxan är viktig ur många synvinklar, men 

vad tycker föräldrarna, som är de som får göra den med sina barn? För att besvara mitt syfte 

och mina frågeställningar, valde jag att göra kvalitativa intervjuer som är passande när man 

vill få fram informanternas erfarenheter, tankar och känslor 67 . Intervjuguiden var av ett 

semistrukturerat68 slag, där jag hade möjlighet att ställa följdfrågor när någonting intressant 

eller något jag ville ha förtydligat kom upp. Informanterna bestod av 16 föräldrar till både 

pojkar och flickor i åk 1. 

Urval av informanter och tillgång till fältet 

Jag använde mig av vad Bryman kallar ett bekvämlighetsurval69. Eftersom jag känner en hel 

del lärare valde jag att kontakta fyra av dem som arbetar i åk 1, på tre olika skolor, för att på 

det sättet komma i kontakt med föräldrar att intervjua. En av lärarna valde jag ut på grund av 

att jag vet att hon arbetar med individuella, individanpassade läsläxor, de övriga två arbetar 
 

 

66 Cooper, Harris. M. (2001). The battle over homework: common ground for administrators, teachers, and parents. Thousand Oaks, Calif: 
67 Dalen, Monica. (2015). Intervju som metod. Malmö: Gleerups. 
68 Dalen, Monica. (2015). 
69 Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber. 
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med läseböcker. Ena skolan har en gemensam läsebok till alla i klassen som heter Briljant 

Svenska70 och den andra skolan har böckerna Ola, Elsa och Leo71 som handlar om samma 

saker men på olika nivåer. Jag bad lärarna lämna ut ett brev (bilaga 2) från mig till alla 

föräldrar där jag berättade vad för undersökning jag ville göra och frågade om det var någon 

som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Jag ville ha runt 15 intervjuer fördelat på de 

olika skolorna, det blev 16 intervjuer. På de tre skolorna fick jag in 7st, 4st och 5st föräldrar 

som kunde tänka sig att träffa mig för en intervju. Allteftersom intresseanmälningarna kom in 

tog jag kontakt med dem via mail eller telefon och bokade in när vi skulle träffas. I och med 

att föräldrarna själva fick anmäla sitt intresse hade inte jag någon påverkan på vilka jag 

intervjuade. Däremot så kan det innebära att de föräldrar som upplevde läsläxan som svår 

eller problematisk på något sätt inte heller valde att ställa upp på en intervju. 

Genomförande 

Intervjuerna ägde rum i februari och mars 2016. Innan jag genomförde de verkliga 

intervjuerna gjorde jag en provintervju för att se om frågorna var ställda på ett bra sätt, för att 

få en uppfattning om hur lång tid en intervju kunde ta, samt för att jag skulle få träna på min 

roll som intervjuare. Denna intervju användes inte sedan i studien. Dalen menar att det är en 

nödvändighet att göra en provintervju innan man genomför den verkliga intervjun för att 

kunna se om intervjuguiden fungerar och om det är någonting man behöver ändra på inför de 

riktiga intervjuerna72. 
 

Intervjuerna genomfördes i respektive skola där eleven går och där jag fick tillgång till ett 

rum att sitta i för att genomföra intervjuerna. För att underlätta bearbetningen av intervjuerna 

spelades de in med hjälp av en Ipad. Ingen av informanterna motsatte sig detta eller verkade 

påverkade av att de blev inspelade. Jag träffade varje informant enskilt och varje intervju tog 

mellan 12-20 minuter. 

 

Innan jag påbörjade intervjun tog jag hänsyn till de forskningsetiska principerna. Jag valde att 

börja med att svara på frågorna på Dalens checklista innan jag började intervjun. 

x Vem är jag? 

x Varför är jag där? 

x Vad vill jag? 
 

 

70 Wikström, Bim. (2009). Briljant Svenska. Malmö: Gleerup utbildning AB 
71 Benoit, Monica, Sundh, Kerstin. (1985) Läs med oss. Stockholm: Natur och Kultur 
72 Dalen, Monica. (2015). 
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x Vad ska ske med materialet?73
 

 

Intervjuerna var av en semistrukturerad74 art där jag med hjälp av 15 frågor förde ett samtal 

kring läsläxan gällande samarbete med skolan, upplägg av läxan och motivationen hos barnet 

kring den. I vissa fall svarade informanterna på flera frågor i samma svar och jag behövde då 

inte ställa alla frågor utan fortsatte istället med nästa fråga. I slutet av varje intervju gick jag 

igenom frågorna för att se om det var någon jag missat under samtalets gång. 

 
 

Analys 
Jag har valt att använda mig av en tematisk analys när jag skulle ta mig an att analysera mitt 

insamlade material. Som stöd i hur jag skulle göra min analys använde jag mig av Braun och 

Clarkes artikel kring tematisk analys75 där de menar att man ska arbeta i sex steg. 

1. Lär känna sin data och transkribera alla intervjuer. 

2. Påbörja att koda materialet. 

3. Leta efter teman 

4. Gå igenom teman och granska dem 

5. Definiera och namnge temana 

6. Skriv rapporten 

Jag spelade in varje intervju med hjälp av en app76 jag laddat ned på min Ipad. Det går att 

spela upp ljudet i olika hastighet vilket underlättade transkriberingen av intervjuerna. Jag 

försökte så snart jag kunde efter att jag genomfört en intervju att sätta mig och lyssna igenom 

den och transkribera. Jag skrev ned allt som sades, men med tanke på den begränsade tid jag 

har till detta arbete valde jag att bara skriva vad informanterna verkligen uttalade och inte ta 

med pauser och ”hummanden”. Efter att jag skrivit ned hela intervjun lyssnade jag på den 

igen samtidigt som jag hade texten framför mig för att se att det inte blivit några 

felskrivningar. Enligt Dalen är det viktigt att få med de ord och uttryck som informanterna 

använder i intervjun77. 
 

Sedan började jag om från början igen genom att läsa varje enskild intervju och skriva 

kommentarer och koder i marginalerna. När jag gjort detta gick jag återigen igenom alla 

 
 

73 Dalen, Monica. (2015). s. 45 
74 Dalen, Monica (2015). 
75 Braun, Virginia., & Clarke, Victoria. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research In Psychology, Vol. 3, No.2, 
pp.77-101. 
76 AVR PRO 
77 Dalen, Monica. (2015). 
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intervjuer, läste mina kommentarer och det föräldrarna sagt kring det jag kommenterat. 

Samtidigt som jag gjorde detta skrev jag en mindmap som gjorde att jag fick en 

sammanfattande och tydligare bild av mitt material som jag sedan hade till grund för de 

huvudteman jag kom fram till. Jag återgick till mindmapen flera gånger för att se att jag fått 

med alla delar jag ville. När jag väl kommit fram till mina huvudteman började jag skriva min 

text och använde mig av citat från intervjuerna för att bekräfta mina påståenden. 

Validitet och reliabilitet 

Att en studie har hög validitet innebär att studiens resultat är trovärdiga och att de går att 

bekräfta, genom att man kan få samma resultat en gång till om man genomför en ny studie78. I 
och med att studien är gjord med intervjuer som varit mer av ett samtal, kan det vara svårt att 
göra om studien på samma sätt. Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i frågorna man 

ställer79. För att man som läsare ska ha en möjlighet att göra sig en egen uppfattning om 
validitet och reliabilitet i studien finns intervjufrågorna med som en bilaga i slutet av arbetet. 

 
Generaliserbarhet 

Eftersom detta är en kvalitativ studie kan man inte generalisera dessa resultat. Resultatet jag 

kommit fram till gäller dessa 16 föräldrars syn på läsläxan, det finns säkert många andra 

åsikter som inte framkommit i denna studie. Även om man inte kan generalisera en kvalitativ 

studie så menar Larsson80 att man kan se den som en pusselbit i ett större pussel och att 

studien har betydelse för den större bilden. 

Forskningsetik 

I arbetet med denna undersökning har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsrådet 81 har tagit fram. Informanterna delgavs de fyra huvudkraven som finns, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför 

intervjun fick informanterna genom brevet, men även inom jag påbörjade varje intervju, veta 

vilket syfte jag hade med intervjun och att deltagandet är frivilligt och att det insamlade 

materialet inte skall användas till något annat än denna undersökning. Eftersom det var 

myndiga personer jag intervjuade så gav de sitt medgivande i och med att de gick med på en 

intervju. De fick även information om att de kunde avbryta sin medverkan och att jag inte fick 
 

 

78 Allwood, Carl. Martin., & Erikson, Martin. G. (2010). Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper. 
Lund:  Studentlitteratur. 
79  Djurfeldt,  Göran.,  Larsson,  Rolf.,  &  Stjärnhagen,  Ola.  (2010).  Statistisk  verktygslåda  1:  samhällsvetenskaplig  orsaksanalys  med 
kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 
80 Larsson, Staffan. (2009). A pluralist view of generalization in qualitative research. International Journal Of Research & Method In 
Education, Vol. 32, pp. 25-38. 
81 Vetenskapsrådet. (2010). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2007). Stockholm: 
Vetenskapsrådet. 
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försöka övertala dem om de ville avbryta. Informanterna fick även information om att det inte 

skall kunna gå att identifiera dem i arbetet och att allt material skall behandlas och förvaras så 

att inte någon obehörig kan få tillgång till det82. I kvalitativa intervjuer är detta extra viktigt, 

då man möts personligen, informanten måste känna sig trygg med att det hen säger förblir 

anonymt och att man inte för någonting vidare83. Jag valde att tydliggöra för informanterna att 

inte heller läraren skulle få information om vad som sagts under vårt möte. Detta för att de 

skulle känna sig avslappnade om de hade någon kritik kring någonting, men som de inte ville 

att läraren skulle få veta. 

 
 

Resultatsammanställning 
I min resultatdel redovisar jag hur föräldrarna beskriver arbetet med läsläxor. Jag börjar med 

att beskriva de tre olika skolornas material, då det har betydelse för hur föräldrarna uppfattar 

läsläxan. Sedan redovisas resultatet utifrån mina frågeställningar. Jag börjar med former för 

kommunikation och går vidare till elevens motivation och avslutar med föräldrarnas 

engagemang. Under dessa teman tar jag även upp de underteman som kommit fram i min 

analys av materialet. 

Beskrivning av material 
De tre skolorna har tre olika upplägg av sina läsläxor. Skolan 1 har nivåböckerna Ola, Elsa, 

Leo84, som är ett material som hör ihop. Det är samma grundhistoria i varje bok, men det 

finns tre olika nivåer att läsa på, där Ola är lättast och Leo är svårast. Skola 2 har en 

gemensam bok som heter Briljant svenska85. I den boken finns det en lättare text med större 

bokstäver, under den texten finns det en fortsättning på berättelsen med mindre text och 

svårare ord som är till de elever som kommit längre i sin läsutveckling. På skola 3 har de helt 

individuella läxor och använder sig av småböcker på olika nivåer istället för gemensam 

läsebok. 

 
 

Kommunikation 
Kommunikationen mellan hem och skola har jag delat in i två större teman ”Former för 

information och kommunikation” och ”Innehåll i kommunikation”. Under dessa huvudteman 

finns sedan flera underteman. 
 
 

 

82 Vetenskapsrådet. (2010) 
83 Dalen, Monica. (2015). 
84 Benoit, Monica, Sundh, Kerstin. (1985) 
85 Wikström, Bim. (2009). 
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Former för information och kommunikation 
Under detta tema kommer jag att beskriva på vilket sätt skola och hem kommunicerar kring 

läsläxan. Jag har delat upp det under rubrikerna före läsning och efter läsning. 

Före läsning 
Kommunikationen före läsning kan delas in i två olika delar, generell information om läsläxan 

och specifik information inför varje ny läsläxa. När det gäller den generella informationen 

från skolan när eleven började ettan och skulle börja få läsläxor så beskriver föräldrarna att de 

har fått information, men att de har väldigt dålig koll på den nu efter drygt en termin. De säger 

att de har fått information genom brev, mail och på föräldramöten. Det var föräldrar som sa 

att informationsbladet ligger kvar i plastfickan som läxan skickas hem i varje vecka, men att 

man inte tittat på det så mycket sedan de fick pappret. 

 
Vi har nog fått… ja, det känns bekant i varje fall. Jag vet att det varit någon genomgång på 
något, ett föräldramöte kan det han varit. 

 
 
Föräldrarna vet med sig att de fått information från skolan på olika sätt, men är inte helt säkra 

på när den verkligen gavs eller vad den innehöll. Det verkar som att föräldrarna tar emot 

informationen, läser den, lägger undan den och återkommer inte till den mer under året. 
 
När det gäller den specifika informationen så skickas den hem i anslutning till varje veckas 

läsläxa. Alla tre skolorna skickar med ett papper/liten anteckningsbok/häfte med läxan, de 

fungerar på samma sätt (jag kommer i fortsättningen att skriva pappret oavsett om det är 

pappret eller anteckningsbok/häfte föräldrarna sagt). Läraren fyller i detta papper i vad som 

skall läsas och vilka sidor samt till vilken dag det ska vara läst, för att föräldrarna skall veta 

vad det är som skall läsas. 

 
Läraren talar om läs från sidan. Då har man ju en liten anteckningsbok, så står det sidan 12-18. 
Då vet vi att vi ska läsa dem. 

 
 
Till varje läsläxa skickas det alltså hem ett papper där skolan skriver vad de ska läsa hemma. 

Föräldrar och elever kan på detta sätt se precis vad det är som skall läsas under veckan som 

kommer. Genom att läraren skriver vad/hur mycket som skall läsas hemma bör det vara 

anpassat efter elevens läsförmåga. 

Efter läsning 
Efter läsningen framkommer det att det finns flera former för kommunikation mellan hem och 

skola. En form av kommunikation som framkom var att föräldrarna fick skriva några rader 
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om hur de hade upplevt att läsläxan har fungerat hemma. Dessa kommentarer skrevs på det 

papper som följde med läsläxan hem varje vecka. De kommenterade exempelvis att det gått 

bra, om boken var för lätt/för svår, om det varit mycket tjafs eller liknande saker. Pappret 

skickades sedan med till skolan samma dag som läxan skulle läsas upp. 

 
Det är bara små korta meningar liksom, det flyter bra, eller, hon fastnar på det här ordet eller hon 

fastnar på sch-ljudet. Då har vi ju lite kommunikation kring det. 

 

Föräldrarna skriver något kort om hur de upplevt läsningen och vad som fungerat eller inte 

fungerat så bra. I anteckningarna från föräldrarna kan läraren få en upplysning om vad som 

eventuellt varit svårt under veckan. Har eleven läst flera gånger kan det vara så att hen lärt sig 

att det står ”själv” och läser detta ord utan problem när hen kommer till skolan. Det kan då 

vara bra för läraren att veta att det varit svårt hemma och att det kan vara bra att 

uppmärksamma om samma ord är svårt i en annan text än den de läser just nu. 

 

Föräldrarna upplevde det som bra att det inte ställdes så höga krav på dem vad det gällde 

deras kommentarer till skolan om hur det gått med läxan. De upplevde det som lagom att bara 

skriva någon mening eller ett par ord, om de inte hade något speciellt de ville att läraren 

skulle få veta. De menar att de har möjlighet att föra fram sina åsikter, men behöver inte 

känna någon press att skriva flera sidor. 

 
…så skriver vi en liten utvärdering och vem som har varit med. Det tycker jag är helt ok, det är 

inga större, det är ganska, inga uppsatser att skriva utan ganska enkel nivå, så det känns helt okej 

tycker jag. 

 

Föräldrarna upplever att det är en lagom mängd de ska skriva tillbaka till skolan om hur 

läsningen av läxan har gått. Genom dessa små kommentarer får läraren en inblick i hur 

läsningen har gått hemma, men föräldrarna behöver inte känna någon press på att formulera 

sig på ett visst sätt eller att skriva massor. Här har föräldrarna själva frihet att skriva så 

mycket eller lite som de själva vill förmedla till skolan. Tycker de att allt fungerar bra skriver 

de det, men skulle det vara några saker de undrar över går det bra att skriva lite längre. 

 

En annan form av kommunikation var att lärarna återkopplade på de kommentarer som 

föräldrarna skrivit om hur läsningen av läxan har gått. Läraren svarar på föräldrarnas 

kommentarer och har de skrivit någonting om innehåll eller svårighet på boken så försöker 
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läraren att hitta passande böcker till eleven gällande intresse och nivå. Flyter läsningen på och 

böckerna är lagom svåra och intressanta så återkopplar läraren på att det fungerar bra. 

 
”Vad bra att det går bra”, om det har varit någon tråkig bok, men då är det mer, ”vi försöker hitta 

något annat” det är mer en utveckling av det vi skriver. 

 
Föräldrarna skriver hur läsningen har gått i det papper eleven får med sig hem. Sedan 

kommenterar läraren det föräldrarna har skrivit och försöker hitta bra böcker utifrån det. 

Läraren kommenterar alltså det föräldrarna skrivit, vilket kan vara hur läsningen har gått, vad 

de tyckte om innehållet i boken eller svårighet och mängd. Föräldrar och även barnen har i 

och med detta goda möjligheter att påverka vilken sorts böcker barnet får med sig hem. På det 

viset kan de få böcker som i större utsträckning passar elevens intresse och det blir roligare att 

läsa om något man tycker om. 

 

Ytterligare en form av kommunikation var att skolan återkopplade på uppläsningen som skett 

av läsläxan. När läxan kom tillbaka till skolan fick eleverna i två av skolorna läsa upp läxan 

för antingen en kompis eller för läraren. Den som lyssnat skrev sedan en kommentar om hur 

”uppläsningen” av läxan gått. När det är läraren som kommenterar kan hen ge ett tips på vad 

eleven behöver tänka på i läsningen av nästa läxa. Är det däremot en klasskompis som läst 

blir det en kommentar som ”bra”, vilket inte ger föräldrarna någon vägledning i det fortsatta 

arbetet. Föräldrarna förstod tanken med att det var bra att läsa för en kompis, men saknade 

lärarens kommentar som kunde ge dem en vink om hur det går med läsningen. 

 
Så har ju fröken börjat med att vi ska notera några rader om hur läxan gick idag och sådär. Och 
då såg jag att hon skrivit att hon önskar lite mer inlevelse när han läser. Så det jobbar vi lite på. 

 
 
Föräldrarna skriver några rader om hur läxan gått och när läraren lyssnat på läxan skriver hon 

hur hon tycker att det går och vad eleven kan behöva fortsätta att träna på. Det kan vara att 

läraren exempelvis vill att eleven ska träna lite på att läsa med inlevelse, så skriver hon det 

som kommentar. När den nya läxan kommer hem läser föräldrarna kommentaren och på så 

vis vet de vad de ska tänka på när de läser veckas läsläxa. Det uppskattas av föräldrarna när 

läraren ger en kommentar om vad eleven ska tänka på eller träna mer på i sin läsning, så de 

kan arbeta vidare med det i nästa läxa. I de fall när läraren gett en specifik kommentar hjälper 

det alltså föräldrarna när de ska läsa tillsammans med barnet. 
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Innehåll i information och kommunikation 
 
Under detta tema tar jag upp vad föräldrarna upplever att de fått för information ifrån skolan. 

Det finns två aspekter på innehållet i informationen vilka jag beskriver som kvantitet och 

kvalitet i informationen om läsningen. 

Kvantitet i läsningen 
När det gäller den kvantitativa informationen så var det mestadels detta föräldrarna tog upp 

när de pratade om läxan. De nämnde informationen kring tidsaspekter, hur ofta, hur länge och 

mycket de ska läsa läxan. Men de gav inga samstämmiga svar, så jag kan inte genom 

intervjuerna veta hur ofta eller hur mycket lärarna egentligen vill att eleven ska läsa hemma 

eftersom föräldrarna gav olika svar. Detta trots att de har samma lärare och fått samma 

information, 

 

I skola 1 sa föräldrarna att eleven skulle läsa läxan minst tre gånger under veckan. Föräldrarna 

säger att de läser tre gånger/vecka och att det är så skolan vill att de ska göra, men det 

framkommer sedan i samtalen att de inte är säkra på om texten skall läsas vid tre olika 

tillfällen eller om de ska läsa den tre gånger efter varandra samma dag. 

 
Jag tror det stod att man ska läsa tre gånger. Jag tror det. Men jag vet inte om det ska vara tre 

tillfällen. Men vi brukar försöka två tillfällen i veckan och så kanske hon läser två gånger en 

gång och en gång en gång. 

 

Föräldrarna beskriver att eleven har ett kapitel eller några sidor som skall läsas tre gånger och 

sedan ska föräldrarna i pappret som skickas med hem kommentera hur läsningen har gått. 

Informationen om att de ska läsa tre gånger har föräldrarna tagit fasta på, men sedan när eller 

hur bestämmer de själva utifrån vad som passar deras familj. 

 

På skola 2 har inte alla samma uppfattning om vad det är som gäller. Föräldrarna har uppfattat 

det som att de ska läsa lite varje dag, 30 minuter/vecka, max 30 minuter/vecka. Det märks en 

osäkerhet i att de inte vet vad de ska göra om läxan är för lätt, en uppfattning som fanns var 

att skolan vill att de ska välja ”vanliga” böcker från hemmet när läxan är för lätt, en annan att 

de inte fått någon sådan rekommendation från skolan med att de ändå läser andra böcker än 

läsläxan. 
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Det stod nog på det där pappret vi fick då i början, att, ja om ert barn redan kan läsa, eller om 
hon sa det på ett föräldramöte, nej jag tror hon skrev det, att man kan ta en annan bok. Så har vi 
sett till att han läser 30 minuter/ vecka. 

 
 
Föräldrarna vet med sig att de har fått information någon gång i början av ettan, att de kan 

välja en valfri bok hemma om läxan är för lätt. De kommer inte ihåg när eller var de har fått 

den informationen, men de har uppfattat det som att man ska läsa i 30 minuter/vecka. De 

måste alltså lita på att de kommer ihåg rätt information eftersom de inte kan ”gå tillbaka” till 

källan och kontrollera eftersom de inte vet var eller när de fått informationen. Inte heller 

frågar de läraren utan de gör som de tror att det är sagt. 

 
I skola 3 hade de också olika åsikter om hur lång tid det är sagt att de ska läsa och det skilde 

sig ganska mycket i hur lång tid de sa att de skulle läsa. Det skilde sig från 5 minuter/dag till 

att de uppfattade att det skulle vara 15-20 minuter/dag. 

 
Enda riktlinjen är nog att man ska, jag tror nog det stod någon gång i början att man skulle 
försöka läsa liksom kanske lite varje dag. 

 
 

Riktlinjen som föräldrarna fått från skolan angående hur mycket eleven ska läsa är att de ska 

försöka läsa lite varje dag. Är det sagt att de ska läsa en liten stund varje dag, då blir det upp 

till föräldrarna att tolka in vad de tycker att ”en liten stund” är. Det innebär att det kan vara 

både 5 och 20 minuter beroende på hur föräldrarna tolkar det. Att riktlinjen är ”en liten stund” 

varje dag ger föräldrarna en stor tolkningsfrihet kring hur länge de ska läsa. Det kan både 

sätta press och ge en lättnad genom att de själva får bestämma. 

Kvalitet i läsningen 
Kring den kvalitativa eller innehållsmässiga delen  gällande läsläxan var det bara  en av 

föräldrarna som sa att de fått informationen från skolan om att det är viktigt att samtala kring 

texten. Det fanns andra föräldrar som sa att de samtalade om texten med barnet, men de 

nämnde inget om att det var något som skolan hade talat om att man ska göra. De sa att de 

brukade prata mycket med sitt barn om omvärlden och att de själva visste att det var viktigt 

att prata om boken. 

 
Jag tror det var lagom, jag kan inte säga just vilken information. Men jag reagerade, framför allt 
det jag tyckte var bra var, det har jag ju inte vetat om att det är så viktigt att prata om liksom, 
prata om boken och vad tror man, funderar. Det har jag inte haft en susning om. Man har ju mer 
trott att man ska läsa och klara av det och bock av. 
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Föräldern i citatet ovan kunde inte återge vilken information de fått, men kom ihåg att hon 

reagerat på informationen kring vikten av att prata om boken. Hon menade att hon inte varit 

medveten om detta tidigare utan bara trott att det räcker med att läsa igenom texten och sedan 

var det klart. Föräldern som nämnde textsamtalet hade verkligen reagerat och fått en 

”ahaupplevelse” om vikten av att samtala om boken. Flera gånger under mina intervjuer 

påpekar föräldrarna att de inte har insikt och utbildning i läsinlärning och det visar att tydlig 

information är viktig. Hade denna förälder inte fått informationen om att ta tid till att samtala 

om boken, så hade hon inte gjort det. De hade nöjt sig med att bara läst igenom texten några 

gånger och sedan hade det varit bra. 

 
När det gäller den kvantitativa och kvalitativa informationen så tolkar jag det som att 

föräldrarna tar till sig de delar som går att ”ta på” så som att läsa texten tre gånger, 30 minuter 

eller en liten stund varje dag. Det är konkret, man vet vad man ska göra och man kan sedan 

säga att man har gjort läxan. Att till exempel samtala kring texten kräver att föräldrarna vet 

vilka sorts frågor man kan ställa till barnet och vad man kan prata om. Men hur ska de veta 

det om de inte är medvetna om hur de ska göra? Föräldern som tog till sig informationen 

förstod tanken bakom varför man ska samtala om texten. 

 
 

Motivationsfaktorer 
Under detta tema kommer jag utifrån föräldrarnas intervjuer att ta upp vilka olika faktorer 

som påverkar eleven och föräldrarna i läsning av läsläxan. Jag börjar med eleven och vad som 

motiverar dem till att läsa. Sedan tar jag upp vad det är som engagerar föräldrarna till att läsa 

läxan tillsammans med sitt barn. 

Elevens motivation 
Det finns olika delar i läsläxan som påverkar och som kan vara motiverande/omotiverade i 

läsningen för eleven. Jag har delat upp det under elevens upplevelse av innehåll och nivå på 

läsläxan. 

Innehållets betydelse för läsmotivation hos eleven 
Föräldrarna har en hel del åsikter om innehållet i böckerna som barnen får med sig hem i läxa. 

Många gånger så tycker de inte att boken fångar barnets intresse och läsningen av läxan blir 

ett måste istället för någonting roligt. Är det en bok som barnen tycker är rolig tror de att 

läsningen av läxan skulle bli bättre. Men det finns även föräldrar som upplever att eleven 

tycker att den bok de har i läxa är rolig och intressant. 



23  

 

I skolan med nivåböckerna är det framförallt innehållet i boken som föräldrarna nämner när 

de pratar om läsläxan. Dessa böcker verkar för det mesta fylla sin funktion gällande nivån på 

svårigheten på texterna. Men det finns även de som tycker att böckerna är gammalmodiga och 

oinspirerande och det gäller alla tre nivåerna på böcker. 

 
Det kanske kunde vart en roligare bok på ett sätt. Jag förstår att det är svårt när det är en väldigt 
lätt bok. Men Olas bok är ju väldigt, det är ju någonting om en blomma på två sidor, det är ju 
inget som blir så jätteintressant att följa heller, så det är kanske så. Men jag vet inte om det 
skulle hjälpa. 

 
 

I många fall inspirerar boken varken elev eller föräldrar till läsning. Föräldrarna eftersöker lite 

roligare innehåll, men förstår att det kan vara svårt när texterna ska vara väldigt lätta. Att läsa 

ett uppslag om något man finner helt ointressant ger inte mycket motivation till att läsa. 

Böckerna är skrivna i mitten av 1980-talet vilket kan ge en viss förståelse för att eleverna inte 

fullt ut kan identifiera sig med innehållet utan upplevs som gammal. 

 
Föräldrarna upplevde att även om texterna i sig inte var så inspirerande till läsning så menar 

de att det ändå fanns material att samtala kring texten som gjorde det roligare. Det fanns även 

föräldrar som upplevde att barnet tyckte det fanns delar i boken som var roliga och att det vid 

dessa tillfällen gick lättare att läsa, än när de tyckte att texterna var tråkiga. 

 
Han är ju fortfarande sjukt ointresserad av att läsa… …ibland så tycker han att det är 
jättespännande och då läser vi ett kapitel till. För det finns inget som säger att vi inte kan det. 

 
 
När en elev blir motiverad till att läsa tar föräldrarna i flera fall ”tillfället i akt” och låter 

eleven läsa mer. Det är svårt att få upp motivationen för läsning om texten man läser inte är 

inspirerande, men är texten fängslande vill man gärna läsa mer. Bland eleverna som läste 

nivåböckerna fanns det de som börjat läsa mer avancerade böcker hemma på egen hand. 

 
Mycket fantasy är det just nu och det är kanske det också som gör att läsläxan känns lite tråkig. 

 
 
Att läsa fantacyböcker skiljer sig väldigt mycket mot läsläxans innehåll. Man kan då förstå att 

det kan vara svårt att hitta motivationen att läsa en bok som innehållsmässigt och nivåmässigt 

är så olikt det man brukar läsa och som verkligen fångar elevens intresse. 
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När det gäller den skola med den gemensamma läseboken kan föräldrarna se den pedagogiska 

tanken i boken, både när det gäller upplägg av texten och innehållet. De tycker att texterna 

innehåller mycket upprepningar och man exempelvis använder samma ord flera gånger i 

samma stycke. Innehållet uppfattar de som genomtänkt, de tar bland annat upp olika kulturer. 

Men boken verkar inte fånga de goda läsarnas intresse enligt föräldrarna, men att de ”vanliga” 

böckerna de läser fyller den funktionen och motiverar dem till fortsatt läsning. 

 
…då var det 4 sidor, då tyckte hon att det var lite träligt långt sådär. Men hon har börjat läsa 
såna där ”lätt att läsa böcker” hemma, förutom vanliga läsläxan och så. Då har hon ju frivilligt 
läst en hel bok och den är ju mycket längre än vad läsläxan är och läst ut den liksom. 

 
 
Eleven i citatet ovan upplevde läxan som väldigt lång och tråkig, men kunde sedan välja en 

egen bok ur serien ”lätt att läsa” och kunde då sätta sig och läsa en hel bok. Barnen tycker i 

många fall att det är tråkigt att läsa läxan, medan det går bra att läsa böcker som de själva valt 

och som fångar deras intresse. Innehållet i texten verkar alltså vara av yttersta vikt för eleven 

när det gäller att ta sig tid till att läsa. 

 
På skolan som använder sig av individuella böcker så försöker läraren att i största möjliga 

mån hitta böcker som passar elevens intressen. Detta fungerar i de flesta fall, men i andra är 

det ändå inte roligt med läsning. Här kan problem uppstå när det inte finns böcker på lagom 

nivå som kan matcha det innehåll eleven önskar. Men hittar de rätt böcker verkar det som att 

eleverna oftast tycker att det är roligt att läsa och kan själva ta initiativ till att läsa. 

Föräldrarna upplever att de flesta böckerna är bra och de uttalar sig mycket positivt kring att 

läxorna är individuella och väl anpassade till eleven. Det finns exempel på elever som tycker 

att det är roligare att läsa läsläxan än andra böcker som föräldrarna tar fram. 

 

Det sista har det varit hästböcker och då har det varit roligt För häromkvällen så läste vi ihop 
först en halv sån här bok om hästar och sen dagen efter kom hon ner och sa, då hade hon läst 
själv sen när jag hade gått, och läst ut boken. Så då är det ju ändå att, då ville hon ju veta 
fortsättningen och tyckte att det var spännande och läste för egen del. 

 
 
En elev hade uppnått den nivå på läsning att de nu kunde gå över till lite svårare böcker och 

där kunde läraren hitta böcker om hästar, som hon gillar att läsa om. Efter att flickan läst 

läxan med sin mamma, valde hon att fortsätta att läsa själv eftersom hon ville veta hur det 

gick. När läraren hittar böcker som passar eleven både innehållsmässigt och med rätt 

svårighetsgrad verkar det motivera eleven att fortsätta läsa. Det är alltså av yttersta vikt att 



25  

hitta rätt bok för att eleven ska bli så fängslad att hen gärna läser mer på egen hand i boken 

som är med hem i läxa. 

 

I alla tre skolorna kan man se vilken betydelse innehållet har för elevens intresse för att läsa. I 

flera fall verkar tyvärr inte läseböckernas historier fånga elevernas intresse. Däremot verkar 

de ”vanliga” böckerna i större utsträckning motsvara elevernas krav på intressant och 

spännande handling. 

Nivån på texten påverkar eleven 
Inte bara innehållet i boken, utan även nivån på texten i boken verkar ha betydelse för hur 

motiverande det är att läsa läxan. Föräldrarna till barn som läser ur nivåböckerna upplever i 

de allra flesta fall att nivån på texterna är lagom svåra. Det var någon av föräldrarna som hade 

en son som läser mycket bra som anser att han har lagom mycket att läsa i läxan, men att 

själva texten inte är tillräckligt utmanande. Det som föräldrarna upplevde som positivt var att 

man kan byta bok under terminen om de upplever att boken de har just nu börjar bli för lätt 

och att eleven behöver ”gå vidare”. 

 
Vi fick uppmuntra henne och då fick hon en ny bok och då var det ju inga problem och den var 
precis lagom. 

 
Föräldern i citatet ovan berättade att de fått byta bok och att de upplevde den som precis 

lagom. Möjligheten att kunna byta bok under terminen gör det möjligt att prova och se om 

nästa nivå på bok passar bättre. När man har denna möjlighet finns det alltså möjlighet att 

möta elevernas läsnivå allteftersom de utvecklas under året. 

 
På skolan med gemensam läsebok har föräldrarna uppfattat läxan olika. En del har uppfattat 

som att de ska läsa en valfri bok hemma om de upplever att läseboken är för lätt, andra har 

inte förstått att det är en rekommendation från skolan att göra det, men de gör det ändå. 

Läseboken upplever de som väldigt lätt, men då har jag inte träffat någon förälder som säger 

att deras barn har svårt med läsningen på denna skola. 

 
Det där uppslaget tar ju mindre än en minut att läsa. Vår son läser väl inte med så mycket 
inlevelse just de här uppslagen i läseboken. Det gör han ju när han läser andra böcker. Då tycker 
han ju att det är roligare själv också, att hålla på med olika dialekter och sådär också. Det gör 
han ju inte när, ja vad det nu står. Treordsmeningar…. …Vi har läst ut Harry Potter och de vises 
sten precis och det är väl den mest avancerade bok han läst. 

 
 
En elev läste uppslaget de hade i läxa väldigt fort och helt utan inlevelse och engagemang, 

vilket han gör när han läser böcker han fått välja själv. Då läser han med olika dialekter och 
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med inlevelse. Föräldern menar att han kan läsa med inlevelse och även läsa på  olika 

dialekter, men att läsa meningar med tre ord gör det svårt att finna inspiration till att läsa på 

det viset. Att kunna läsa en Harry Potterbok med alla de svåra ord som finns där gör att 

läseboken framstår som väldigt enkel och ger förståeligt nog ingen utmaning. Både elev och 

föräldrar tycker att texten är alldeles för lätt och motivationen till att läsa läxan med inlevelse 

är låg hos båda parter. Det är ju förståeligt att man inte tycker att läsningen av läsläxan är 

rolig och utvecklande om det tar en minut att läsa uppslaget och att man annars läser riktigt 

avancerade böcker. 

 

På den skola som använder individuella böcker upplever föräldrarna att nivån på böckerna 

oftast är lagom, både längdmässigt och svårighetsmässigt. Men skulle det vara så att 

föräldrarna tycker att boken är för lätt/svår upplever de att de som föräldrar kan påpeka detta 

för skolan, som efter det försöker tillgodose önskan gällande svårighet/mängd av text. 

 
Vi har använt den till att, nu provar vi gärna en svårare bok eller går upp en nivå eller om man 
tycker det blir för lätt. Så får man ju återkoppling på det. Ibland har det stått ”just nu finns det 
inga böcker i den nivån”. Men då får vi vänta. Men det har varit en bra dialog med skolan. 

 

Föräldrarna kan på peka när de vill ha en förändring gällande böcker, men ibland räcker inte 

böckerna till på den nivå man vill ha. Det är många som behöver samma böcker, men 

föräldrarna är ändå positiva till hur skolan bemöter deras önskemål. Det ställer krav på skolan 

att ha ett ganska rikt register av böcker för att kunna möta elevernas önskningar och behov av 

innehåll och nivå, men föräldrarna verkar nöjda med de böcker de får hem. 

Engagemang hos föräldrarna kring läsläxan 
Under detta tema kommer jag att ta upp de delar som kan påverka föräldrarnas engagemang 

att läsa tillsammans med sitt barn. Temat är indelat i tre underteman där jag börjar med att 

titta på föräldrarnas positiva upplevelser av läsläxan, sedan går jag vidare till den osäkerhet 

som föräldrarna kan känna när de ska hjälpa sina barn och avslutar sedan med de mer 

negativa eller komplicerade faktorer som kan finnas i anslutning kring läsläxan. 

Positiv grundsyn 
När eleven går i första klass så klarar de inte av att ta ansvar själva för att läsläxan blir läst, 

utan det blir föräldrarnas ansvar. Det krävs engagemang hos föräldrarna för att få barnet att 

läsa läxan. Föräldrarna i denna studie hade övervägande positiva upplevelser kring läsläxan. 

De upplevde det som ett sätt att ”få koll” på sitt barns skolutveckling, att eleven ”tvingas” att 

läsa mer än de skulle gjort annars, de tyckte att läxan ger struktur och kontinuitet i läsningen. 
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En upplevelse som föräldrarna hade, var att läsläxan ger dem en fingervisning om vilken nivå 

barnet ligger på i läsning och vilka böcker som är lagom svåra för dem. De menar att läsläxan 

har stor betydelse för läsutvecklingen hos sitt barn. De menade att både de och barnet kan se 

utvecklingen genom läsläxan, vilket de uppskattar. En uppfattning som fanns hos föräldrarna 

var att de trodde att deras barn såg läxan som ett tvång och att man läser annan text för att 

man vill och tycker att det är roligt. Men föräldrarna ansåg ändå att läsning av läxan var viktig 

för barnets läsutveckling och självförtroende kring läsningen. 

 
Läsläxan har väl varit det tror jag som, liksom gör att kan känner att han KAN läsa. 

 
Föräldrarna sa att läsläxan hade visat eleven att hen kan läsa. Både eleven och föräldrarna 

kunde se framstegen eleven gjort i sin läsning genom läsläxan. I läseboken kan man bläddra 

tillbaka till de första sidorna i boken och se vilken skillnad det är på textmängd på första sidan 

och den sida de läser nu, vilket blir konkret för barnet. Ytterligare en åsikt som föräldrarna 

hade kring läsutvecklingen var att läsläxan gav dem struktur och kontroll över läsningen 

hemma, vilket varit utvecklande för eleven. 

 
Utan  läsläxan  hade  hon  inte  börjat  läsa!  Tack  vare  formen  och  strukturen  som  gör  det 
nödvändigt att läsa. Så jag är jättetacksam för läsläxan. 

 

Att det är formen och strukturen i läsläxan som gjort att det varit nödvändigt att läsa hemma 

och att det gjort att barnet börjat läsa var en åsikt som kom fram. I och med att det är skolan 

som bestämt att man ska läsa hemma har föräldrarna möjlighet att ”skylla” på skolan. Det kan 

vara lättare att motivera barnet till läsning när man säger att det är ”fröken som säger” istället 

för att ”mamma/pappa tycker det är viktigt att du läser”. 

 

En annan upplevelse föräldrarna till de elever som läste bra hade, var att de tyckte att det var 

positivt att få höra barnet läsa eftersom hen aldrig skulle läst högt för dem annars. Detta 

gällde alla föräldrar oavsett vilken skola eller vilken sorts läsläxa barnet hade. De menade att 

deras barn i nuläget gärna läser, men att de då sitter för sig själva och läser tyst. Läxan tvingar 

dem att sitta och läsa högt för sina föräldrar. 

 
Han skulle nog inte ha läst, i varje fall inte högt, böcker för oss annars. 
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Föräldrarna menar att läxan gör att eleven läser högt för dem, vilket de troligtvis inte skulle 

gjort annars. Även de barn som kan läsa har nytta av att läsa läsläxan som en del i den 

fortsatta läsutvecklingen. Att läsa högt är en sak man måste träna på och som barnen troligtvis 

inte skulle göra om de inte blev ”tvingade” i och med läsläxan. 

 

Ytterligare en upplevelse flera föräldrar hade kring läsningen av läxan var att de har en mysig 

stund tillsammans med barnet, som de inte hade haft på samman vis utan läxan. De föräldrar 

som berättade att de pratade och diskuterade texterna med barnet tyckte att det många gånger 

fanns saker att prata om i läxan. Ibland kom det upp ämnen som de reagerade lite extra på, 

men som de ändå tyckte var bra samtalsunderlag. 

 

…det handlade om en herre som hette Johansson som var full när han var ensam. Oj, här kom vi 
in på samhällsproblem, men samtidigt, samhället ser ju ut så idag. Det var ett bra 
samtalsunderlag. 

 
 
Föräldern i citatet ovan berättade att läseboken i ett kapitel tog upp alkoholism. Hon 

reagerade på det, men tyckte samtidigt att det är så samhället ser ut och att det var ett bra 

samtalsunderlag. Texterna i läsläxan kan alltså ge utrymme för samtal och diskussioner om 

man är medveten om att det är viktigt att samtal om det som står. Dessa samtal kanske inte 

skulle ha kommit upp om man inte hade haft läxans olika ämnen som diskussionsgrund. Att 

diskutera alkoholism med ett barn i åk 1 gör man kanske inte om man inte läser denna text, 

eller har träffat på någon som har problem med spriten. Här får man en naturlig ingång till 

problemet. 

 
Föräldrarna var alltså positiva till läsläxan och kunde se en vinst i att läsa den. Genom att det 

är en uppgift från skolan innebär det att både elever och föräldrar måste ta sig tid till läsning 

och det ger dem många positiva upplevelser tillsammans. 

Föräldrarnas osäkerhet 
För att på ett bra sätt läsa läxan med sitt barn krävs det att man är engagerad i sin uppgift och 

för att bli det måste man bland annat veta vilka förväntningar som finns. I min studie kommer 

det fram att föräldrarna upplever att de fått information kring läsläxan i början av ettan. Men 

att när de väl kommit igång med läsningen av läxorna ändå inte riktigt vet vilken deras 

uppgift är. Det kommer fram att det finns flera delar i läsningen av läxan som de känner sig 

osäkra på. 
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En första osäkerhet föräldrarna gav uttryck för var att de inte vet vad deras uppgift är när 

barnet ska läsa. De uttrycker att de är osäkra i sin roll och att de gör lite som de själva tror att 

de ska göra. Men att de egentligen inte vet sin uppgift. De vet hur man läser, men inte hur 

man lär ut hur man gör det. 
 

Hur kan vi hjälpa till? Vi kan ju läsa själva, men vi är ju inga pedagoger. 
 
 
Föräldrarna vill hjälpa till men vet inte hur, de säger att de kan läsa själv, men att de inte har 

någon pedagogisk utbildning. Det finns föräldrar som uttrycker att de inte har någon 

utbildning i läsinlärning och att de inte vet vad de ska göra mer än att lyssna när barnet läser. 

Föräldrarna säger att de vill ha mer stöttning i hur de ska göra. Föräldrarna menar att de skulle 

vilja ha något att utgå ifrån när de läste läxan med barnen. Vad är det som är deras uppgift och 

vad är det som de ska lyssna på/efter och hjälpa eleven med. 

 
Man kanske kunde få några nyckelgrejer, ”det här är viktigt att ni tänker på, för barn funkar 
såhär” för nu blir det ju som vi tror att det funkar. 

 
 
Föräldrarna eftersöker några riktmärken från skolan att utgå ifrån när de läser med barnen. De 

vill veta vad som är viktigt att tänka på och varför. Som det är nu blir det som föräldrarna tror 

att det fungerar. Föräldrarna läser alltså läxan på det sätt som passar dem och på det vis de 

tror funkar med läsning. Föräldrarna vet egentligen inte vad som förväntas av varken dem 

eller barnet, förutom att barnet ska läsa igenom texten några gånger. Får föräldrarna några 

parametrar att utgå ifrån kan det skapa förståelse hos föräldrarna för vad det är som är viktigt i 

läsningen. Något som eftersöktes var mer information och stöttning från skolan, genom 

exempelvis föreläsningar och workshops. Men även tips från andra föräldrar om hur de lägger 

upp sin läsning hemma och vad de tycker fungerar/ inte fungerar ansåg man skulle vara bra. 

Genom detta skulle man kunna ge varandra tips och idéer. 

 
Jag tycker att det hade varit jättebra om skolan hade bjudit in föräldrarna till att komma på 

föreläsningar och workshops. 

 
Att skolan kunde erbjuda föräldrarna möjlighet att gå på workshops och föreläsningar kring 

läsning fanns det förslag på. 

 
En andra indikation på osäkerhet visar sig genom att föräldrarna upplevde det svårt att veta 

om deras barn ligger på en ”lagom” nivå i läsningen. De säger att de inte har någon kunskap 
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om vad som är ”normalt” att kunna läsa när man går i ettan. De har en önskan om att få veta 

tydligare på vilken nivå barnet ligger i förhållande till vad som förväntas av skolan av ett barn 

i åk 1. De vill veta om de skulle behöva öva mer hemma på läxan de får eller om det är lagom 

det de gör. 

 
Hur, på vilken nivå behöver de vara i ettan? Ligger man okej fram? Eller behöver man öva mer 

eller så? 

 
Föräldrarnas osäkerhet visar sig i deras frågor om vilken nivå barnet ”bör” ligga på eller om 

de ska göra något mer hemma. Föräldrar till barn som har nivåböckerna kan relativt lätt göra 

sig en någorlunda uppfattning om hur barnet ligger till. Har man nivå ett på bok och det är 

svårt att ta sig igenom den texten kan man förstå att eleven har svårigheter. Föräldrarna till 

eleverna som läste de individuella böckerna uttryckte att de bara vet vilka böcker deras eget 

barn läser och vet inte vad resten av klassen läser och om deras barn läser på ”samma nivå” 

som resten av klasskompisarna. I studien uttrycker föräldrarna att de inte träffar lärarna eller 

har så mycket annan kontakt med skolan än de få rader på pappret de fyller i, i anslutning till 

läsläxan. Föräldrarna har uttryckt att de är nöjda med kommunikationen kring den faktiska 

läsläxan (under rubriken Efter läsning), men under samtalens gång visar det sig att de inte 

känner sig tillfredsställda med övrig information gällande barnets läsning och hur de som 

föräldrar kan hjälpa till hemma. 
 

Jag är för läxor, just för att man själv som förälder ska kunna få en inblick i just vilken nivå ens 
barn är. För kommunikationen mellan skolan och familjen tycker jag är ganska dålig, om det 
enskilda barnet eller så. Det är utvecklingssamtal eller så, sen är det inte så mycket mer. 

 
 
Föräldrarna är positiva till läxorna för att det ger dem en liten inblick i barnets utveckling 

eftersom de upplever att kommunikationen kring det enskilda barnets utveckling är ganska 

dåligt. De menar att den enda information man får är på de utvecklingssamtal som sker en 

gång/termin. Kommunikationen kring eleven och hens läsutveckling (och övrig utveckling) 

verkar saknas av föräldrarna. Föräldrarna vet nivån på sitt eget barns läsning, men inte hur det 

ligger till i förhållande till vad som är ”normalt”. Det är förståeligt att föräldrarna vill ha mer 

information om sitt barns utveckling. Men det är även en svår ”nöt att knäcka” för läraren 

som inte har så mycket tid till att uppdatera alla föräldrar till alla barn. 
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Osäkerheten kring läsläxan är mindre hos de föräldrar som även har barn som är äldre. De 

säger att de blivit tryggare med åren och att de hittat sitt sätt att göra. Men de kan se tillbaka 

på när deras första barn gick i skolan och komma ihåg den osäkerheten som fanns då. 
 

Man behöver ju mycket mer stöd om man är förälder om det är första barnet. Så kände jag det, 
nu har vi två barn och han har en storebror och första gången var man så…man vill ju göra rätt! 

 
Flerbarnsföräldrarna upplever att man behöver mer stöd när det gäller första barnet och de 

läxor de får med sig då. De säger att man ”vill göra rätt” som förstagångsförälder. När det är 

barn nummer två eller tre upplever de att de lärt sig hur de ska göra. 

 

Föräldrarna efterfrågar alltså mer stöttning i sin roll i förhållandet till läsläxan. Det gäller allt 

ifrån hur man stöttar eleven i avkodning, att få ett bra flyt och läsa med inlevelse, förståelse 

av texten till hur man på bästa sätt får en bra rutin kring läsningen av läxan. Det verkar som 

att föräldrarna är intresserade, men att skolan kanske behöver bli lite mer handfast i sin 

information om vad de önskar att förädlarna ska hjälpa till med när barnet läser. 

 

Motstånd eller komplicerande faktorer 
Även om föräldrarna var positiva till läsläxan fanns det lite funderingar kring läxor och att det 

kan finnas komplicerande faktorer som ibland kan göra det svårt att få till den tid det tar att 

göra läxan. En orsak till svårigheter att göra läxorna menade någon var olika 

familjesituationer, med exempelvis fler barn och/ eller sjukdom i familjen. Dessa olika 

faktorer kan göra det svårt att verkligen orka/kunna göra läxan tillsammans med barnet. Även 

frågan om varför man egentligen har läxor överhuvudtaget kom upp, men de tyckte ändå att 

det var okej för dem att göra läsläxan. 

 
Det som är bra med läsläxan, det är ju alltid bra att få öva hemma, självklart. Sen kan det vara 
lite med det här, det är ju lite olika hur man lever i familjer. Där man får tjata mycket och sådär 
kan det vara väldigt tufft med läxor och sådär ibland. 

 

Föräldern i citatet ovan menade att läsläxan är bra, men att det ibland kan vara jobbig då 

barnet gör motstånd och inte vill läsa och att man som förälder måste tjata. Föräldern menade 

att familjesituationen har inverkan på hur tufft detta tjat kan vara. Orsaker i familjen, så som 

sjukdom hos föräldern kan gör att man inte har möjlighet eller ork att ta tag i den konflikt som 

kan uppstå. Familjesituationen är en faktor som är viktig att ta hänsyn till från skolan sida när 

det gäller läxor. Om eleven har en förälder som är drabbad av en sjukdom som gör att orken 
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inte riktigt finns hos dem, blir det svårt för dem att genomföra en läxa med ett barn som inte 

vill. 

 

Ytterligare en faktor som påverkar negativt var att man aldrig ”blir klar” med läsläxan. 

Föräldrarna menade att det är någonting som alltid hänger över och som man ska göra varje 

dag. Det är inte en läxa som man kan göra den dag den kommer hem och sedan vara nöjd och 

lägga ner den i väskan och anse sig som färdig. 

 

Det här känns som det här ligger över en hela tiden, det blir ju aldrig klart på något sätt. Det kan 
jag som förälder se, men så är det ju. Men annars är det bra med läsläxor. 

 
Föräldern i citatet ovan uttrycker att läsläxan hela tiden ”hänger över” dem. Hon menade att 

det var någonting som hon som förälder upplevde, men hon ansåg ändå att läsläxan är bra. 

Även om föräldern tycker att det ”hänger över dem” så är hon motiverad till att läsa läsläxa 

tillsammans med sitt barn varje vecka, för att hon anser att läsning är en viktig sak att lära sig. 

Är man däremot negativt inställd till att ha läxor så kan det bli väldigt påfrestande att alltid 

veta med sig att man borde läsa läxan. 

 

Enligt några föräldrar så kan det finnas några faktorer kring läsläxan som kunde vara 

negativa. Familjesituation och sjukdomar var några exempel, men även att man ”aldrig blir 

klar” med läsläxan var/kunde vara en negativ faktor. 

 
 

Diskussion och slutsatser 

Den här delen av uppsatsen tar upp en reflektion över metodval, en diskussion kring resultatet 

av undersökningen och som avslutning kommer några förslag till fortsatt forskning 

Metoddiskussion 

Eftersom jag ville ha föräldrarnas upplevelser och tankar kring läsläxor så valde jag intervju 

som metod och använde mig av en semistrukturerad intervjuguide. Detta gjorde att jag kunde 

ändra ordningen på frågorna då informanterna ibland svarade på frågor som jag ännu inte 

ställt, vilket fungerade bra. Jag upplevde det som att föräldrarna var positiva och 

lättintervjuade och de berättade om sina upplevelser av läsläxan på ett avslappnat sätt och jag 

upplevde inga svårigheter med intervjuerna. 
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Dalen 86 skriver om att det är viktigt att göra provintervjuer innan man börjar med 

intervjuerna till sin studie. Till en början var jag orolig över att jag kanske hade för många 

frågor och att intervjun skulle ta väldigt lång tid. Men efter provintervjun kändes det som att 

det var lagom många frågor och jag kände mig lugnad inför de kommande intervjuerna. Min 

känsla visade sig stämma, det var lagom många frågor som tog runt 15 minuter att genomföra. 

 

Föräldrarna hade lite olika syn på vilken information som de fått och vilka riktlinjer som 

fanns kring läsläxan gällande hur ofta/hur många gånger/hur länge de skulle läsa den. Här 

hade det varit bra att även intervjua lärarna i klasserna och även be att få tillgång till brev och 

annan information de delat ut. På det viset kunde jag ha gjort en bredare analys över hur 

kommunikationen mellan skolan och hemmet fungerar. 

 

Gällande urvalet så hade jag själv ingen påverkan på vilka föräldrar som svarade att de var 

villiga att ställa upp på intervjun. Det visade sig att det var föräldrar till barn som har 

svårigheter med läsningen till de som kommit långt i sin läsutveckling. Men vad var det som 

avgjorde att just dessa föräldrar svarade? Kände de sig nyfikna på vad det gällde, ville de lära 

sig mer eller få föra fram sina åsikter? Det var inga av de intervjuade föräldrarna som var 

klart negativa till läsläxan. Beror det på att de föräldrar som inte anmälde sitt intresse inte har 

förtroende till skolan och därmed inte till min undersökning? Känner de sig obekväma i 

situationen att kritisera skolan? Har de så fullt upp med att klara vardagspusslet att de inte 

hade tid att träffa mig? Eller är det så att det finns ett övervägande positivt tänk bland 

föräldrarna gällande läsläxa? För att en studie ska ha en hög validitet ska resultatet i studien 

vara trovärdigt och gå att bekräfta genom att göra samma undersökning igen på en ny plats 

och få samma resultat87. I och med att jag har gjort en kvalitativ studie så gäller detta resultat 

just dessa 16 föräldrar som jag har träffat. Skulle man göra samma undersökning i ett väldigt 

invandrartätt område, eller i ett område med enbart högutbildade föräldrar skulle resultatet på 

föräldrarnas åsikter kanske se helt annorlunda ut. Reliabiliteten i en undersökning handlar om 

hur noggrann man är i sin undersökning. Jag har genomfört alla mina intervjuer utifrån 

samma intervjuguide och på samma sätt så jag anser att min undersökning har en stor 

tillförlitlighet. 
 
 
 
 

 

86 Dalen, Monica. (2015). 
87 Allwood, Carl. Martin., & Erikson, Martin. G. (2010). Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper. 
Lund: Studentlitteratur. 
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Resultatdiskussion 

I denna diskussion kommer jag att koppla mina resultat ifrån studien till den teoribakgrund 

jag har i början av arbetet. Jag lägger upp diskussionen genom att ta upp de teman i olika 

stycken som framkommit i resultatet och avslutar med en slutsats. 

 

Resultatet i temat ”Kommunikation” visar det sig att föräldrarna får information från skolan, 

men att de i de flesta fall inte tagit till sig informationen och använder sig av den i läsningen 

av läxan. Den generella informationen de får före läsning läggs undan och föräldrarna 

återkommer inte till den efter att de har läst den. Hattis88 forsking visar att om skolan utbildar 

föräldrarna så blir elevens resultat bättre. Min studie har visat att det inte fungerar att bara 

skicka hem ett papper i början av terminen, utan skolan behöver fundera på hur man kan göra 

på ett annat sätt för att föräldrarna ska få känna sig mer kompetenta i arbetet med läsläxan. 

Skolan måste också tydliggöra att läsläxan kan vara en del av det förebyggande arbetet med 

elevernas läsutveckling och att föräldrarna har en viktig del i detta. 

 

Den specifika informationen som sker innan läsning angående vad de ska läsa går fram och 

föräldrarna tittar på den informationen varje vecka. Efter läsning sker det flera olika former av 

kommunikation och föräldrarna känner sig nöjda med detta. Genom det papper som skickas 

hem varje vecka så har föräldrarna möjlighet att påverka hur mycket eller vilken nivå på bok 

barnet skall läsa. Det stämmer väl in med vad som står i Lgr 1189 om att hem och skola skall 

samarbeta för att ge barnet de bästa förutsättningarna att utvecklas. Pappret som alla tre 

skolorna skickar hem verkar fungera bra för föräldrarna men skulle kunna utvecklas och 

användas mer utförligt från skolans sida. Resultatet visar även att skolan måste bli bättre och 

kanske göra på ett annat sätt för att information och tips om hur man läser läxan ska gå fram 

och verkligen användas av föräldrarna. Skolan förväntar sig att föräldrarna arbetar enligt de 

tips de fått hem, medan föräldrarna inte tittar på dem. Det stämmer med vad Sandström 

Kjellin90 skriver, att skolan har höga förväntningar på föräldrarna som de inte alltid kan leva 
upp till. 

 

Resultatet i ”Innehåll i information och kommunikationen” visar att det främst är kvantiteten 

gällande läsläxorna som föräldrarna tog fasta på. De förstår sig på vad det innebär att läsa 

texten X-antal gånger/minuter och följer de riktlinjer som de har uppfattat att de har fått. När 

88 Hattie, John. (2014). 
89 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2013). Stockholm: Skolverket 
90 Sandström Kjellin, Margareta. (2002). 
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det gäller kvalitet på läsningen är det väldig mycket färre föräldrar som verkligen arbetar med 

texten. Det är bara en av föräldrarna som säger att hon fått information om att prata om 

texten. Är man som förälder inte en ”läsande person” kan information som ”samtala gärna 

med ert barn om texten och vad den handlar om” kännas väldigt ”flummig”. Då behövs klara 

direktiv om hur man ska göra och konkreta förslag på frågor man bör ställa. Annars är risken 

stor att just läsförståelsedelen utesluts och man fokuserar på de delar man känner sig trygg 

med, till exempel att läsa texten flera gånger. Här har skolan en stor uppgift, att på ett 

tydligare sätt visa föräldrarna hur de ska arbeta med texten. Föräldrarna behöver få mer 

ingående utbildning i hur de ska samtala om texten. Det räcker inte med att skolan säger att 

man ska göra det för det skapar en osäkerhet hos föräldrarna som ger dem en tolkningsfrihet 

vilket kan innebära att de helt struntar i att göra det. Elbro91 skriver om just detta med att det 

inte räcker med att kunna läsa själv när man ska träna någon i att läsa, utan man måste ha 

djupare kunskaper. Jag upplever det genom intervjuerna att informationen måste vara konkret 

och tydlig för att föräldrarna ska ta till sig den och jobba utefter detta. Det stämmer med vad 

Høien & Lundberg92 säger om att föräldrarna behöver konkreta råd och tips, vilket inte är så 

konstigt i och med att de inte har någon pedagogisk utbildning. 

 

För de föräldrar som har barn i skolan där de har individuella böcker blir det inte helt klart för 

föräldrarna hur barnet ligger till i sin läsning eftersom de inte har någonting att jämföra med. 

Där  måste  skolan  vara  ännu  tydligare  i  sin  information  om  hur  eleven  ligger  till. 

Kommunikationen mellan hem och skola blir ännu viktigare, det stämmer med det Dipeolu, 

Storlie, Hargrave och Cook93 kom fram till i sin studie, att ett nära samarbete mellan hem och 

skola underlättar för föräldrarna när de ska jobba med barnet hemma. Om skolan säger att 

man ska läsa lite varje dag, kanske de läser hemma 5 minuter/dag. Har barnet svårigheter så 

kanske de istället skulle behöva läsa 10-15 minuter/dag, men det rådet får inte föräldrarna om 

man inte kommunicerar kring detta. En av anledningarna till att barnet ska läsa läxan hemma 

är ju för att komma upp i de 5000 timmar som Lundberg menar att man måste läsa för att bli 

en god läsare94. Enligt det kompensatoriska perspektivet så ligger problemet hos eleven man 

vill hjälpa eleven med de specifika svårigheter de har95. Här har föräldrarna en stor roll att 
vara med och hjälpa och kompensera för den tid som skolan inte har att lägga på 
mängdträning som eleven behöver. 

 
 

91 Elbro, Carsten. (2004). 
92 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). 
93 Dipeolu, A., Storlie, C., Hargrave, S. J., & Cook, R. 
94 Lundberg, Ingvar. & Herrlin, Katarina. (2014). 
95 Persson, Bengt. (2007). 
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Under temat ”Motivationsfaktorer” blev det en hel del underteman som hade betydelse för 

både elevens motivation och föräldrarnas engagemang till att läsa läsläxan. Elevens 

motivation berördes av både innehållet i läxan samt vilken nivå det var på texten i den. Många 

föräldrar menade att nivån på texten var lagom till elevens läsnivå vilket jag kopplar till 

Vygotskijs proximala utvecklingszon 96 . De klarar att läsa texten tillsammans med sina 

föräldrar, men det fanns ju även de elever som hade en alldeles för lätt läxa som de kunde läsa 

på en minut, i de fallen ligger läxan långt ifrån dessa elevers proximala utvecklingszon. Här 

behöver skolan tänka på att anpassa läxan efter elevens kunskaper, det bör ju inte vara 

hemmets roll att varje vecka hitta andra böcker som ska passa elevens nivå. Dessa elever 

verkar läsa ortografiskt vilket Høien och Lundberg97 menar är en förutsättning för att få flyt i 

sin läsning. Att dessa elever inte tycker att det är så kul med läsläxan kan man ju förstå, vilket 

även Bååts98 utvecklade formel av A simpel view of reading99 bekräftar, motivationen har 

inverkan på läsningen. 

 
Läsning= Avkodning x Förståelse + Motivation + Aktivitet100

 

 

Men även om dessa elever läser ortografiskt så behöver de fortsatt träning i att läsa högt och 

att verkligen förstå texten och lära sig att ”läsa mellan raderna”. Skolan behöver förklara för 

de goda läsarna och deras föräldrar vad som är viktigt att de tränar på när det gäller att läsa. 

När man går i åk 1 har man mycket kvar att lära sig gällande läsning, även om man kan 

avkoda svåra texter. Detta går att koppla till det kompensatoriska perspektivet101, varje barn 
ska arbeta och träna på den del i läsningen som de har svårigheter med. 

 

Sen var det innehållet i boken som hade betydelse för eleverna och där var det både starka och 

svagare läsare som i flera fall tyckte att boken de läste var tråkig. Enligt Alatalo102 är en av 

skolans största uppgifter och utmaningar att intressera eleverna för läsning. Här tolkar jag det 

som att skolan inte når upp till målet att intressera eleven för läsning. Det är bara en läxa som 

måste göras som de inte ser någon större mening med. Här finns mycket att arbeta från 

skolans sida. Utvärderar man någonsin arbetet med läsläxan eller går det bara på rutin? Den 
 

 

96 Imsen, Gun. (2006). 
97 Høien, Torleiv. & Lundberg, Ingvar. (2013). 
98 Bååt, Carina. (2016). 
99 Gough, Philip. & Tunmer, William. (1986). 
100 Bååt, Carina. (2016). 
101 Persson, Bengt. (2007). 
102 Alatalo, Tarja (2016) 
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skola som har individuella läxor har fler som tycker att läsningen är rolig och utmanande, men 

det ställer krav på lärarna att hitta bra böcker. Men skapar det större intresse för att läsa är det 

kanske värt att investera den tiden det tar att leta fram individuella böcker och att de verkligen 

är anpassade efter elevens behov. 

 

Resulatet gällande ”Engagemang hos föräldrarna kring läsläxan” genomsyrades av att de 

tyckte att det var viktigt att ha läsläxor och att det fanns många positiva saker med den. De 

upplevde att läxan ger dem en uppfattning om läsutvecklingen och att barnen känner att de 

utvecklas. Det är positivt att de tycker att läxan är viktig, men många säger att det bästa är att 

de får veta på vilken nivå barnet är. Även här kan det vara bra att upplysa föräldrarna om 

varför det är så viktigt att läsa även hemma, att man enligt Lundberg behöver läsa 5000 

timmar innan man är en god läsare och att tiden i skolan inte räcker till för att få ihop så 

många timmar103. 

 
Även om föräldrarna är positiva till läsläxan kände de sig osäkra i sin roll om vad som är 

deras egentliga uppgift i arbetet. Många av föräldrarna eftersökte mer information och 

vägledning. Att föräldrarna behöver utbildning av skolan i det som de ska hjälpa barnen med, 

bekräftas i Sandström Kjellins 104 studie där hon menar att skolan har höga krav som 

föräldrarna inte kan leva upp till. Även Hatties105 studie visar att föräldrarna hjälper barnen 

med fel metoder om de inte får någon utbildning av skolan hur de ska göra. Men får de denna 

utbildning visar det positiva resultat genom att elevernas läsresultat förbättras. Här finns det 

saker att tänka på för skolan, hur ska vi göra för att få ut lite av den kunskap vi har till 

föräldrarna så att de på ett bättre sätt kan hjälpa sina barn? En sak kan vara att inte lämna ut 

all information i början av terminen när föräldrarna överöses med lappar om allt som de ska 

tänka på när barnet börjat skolan. Även detta med workshop som någon förälder nämnde 

skulle rent praktiskt vara någonting som skolorna borde kunna erbjuda, sen är frågan om 

föräldrar skulle prioritera att gå på det. Men skulle föräldrarna komma så skulle skolan ha en 

bra plattform för att informera och utbilda föräldrarna i hur de på bästa sätt läser tillsammans 

med sitt barn. 

 

Föräldrarna vill gärna få veta hur barnet ligger till i övrigt. Måste de läsa mer? Om föräldrarna 

får upplysning kontinuerligt får de en större insyn och kanske större förståelse. Men det måste 
 

 

103 Lundberg, Ingvar. & Herrlin, Katarina. (2014). 
104 Sandström Kjellin, Margareta. (2002). 
105 Hattie, John. (2014). 
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göras på ett sätt som inte stressar varken barn eller föräldrar. Det får inte bli så som Hatties106 

studie visar, att föräldrarna ställer för höga krav på eleven. Även Patall, Cooper och Civey 

Robinsons107 studier visar att det är viktigt att föräldrarna inte sätter för stor press på barnet 

som kan leda till bråk mellan föräldrar och barn. Det är en balansgång man måste gå, men å 

andra sida så kanske föräldrarna ställer högre krav än nödvändigt om de inte får 

informationen. De kan kanske bli en lättnad för barn och föräldrar att från lärarens sida få 

information som visar på utveckling och som kan göra att de känner sig trygga. Föräldrarna 

ger uttryck för ett kompensatoriskt synsätt när de pratar om att de vill veta hur barnet ligger 

till och om de kan träna på detta hemma. 

 

Några av föräldrarna tog upp att de behövde tjata på barnet för att hen skulle läsa. Några 
andra påpekade att hemsituationen kunde påverka hur bra man kunde hjälpa till med läxorna. 

Detta bekräftas av Patall m. fl108 forskning där de kommit fram till att läxan både har positiva 
och negativa sidor och detta med tjat som leder till spänningar mellan barn och föräldrar är en 

av de negativa delarna. Men här måste skolan se till vad som står i Lgr11109 om skolan och 
hemmets gemensamma ansvar att skapa de bästa förutsättningar till lärande. Detta tar 
skolverket även upp i sitt stödmaterial kring läxor, de påpekar att skolan måste vara lyhörd 

kring hur det fungerar med läxorna hemma110. 

 
Slutsats 
Slutsatsen i det här arbetet är att de flesta föräldrar såg läsläxan som något positivt. Men 

föräldrarna är osäkra och eftersöker mer stöttning och information från skolan om hur de kan 

hjälpa barnet med läxan. Skolan behöver arbeta mer genomtänkt med informationen till 

föräldrarna. För elevernas del är innehållet i texten av yttersta vikt för att de ska tycka att det 

är roligt att läsa, men även nivån på texten har betydelse för hur inspirerande det är att läsa 

den. Så tillsammans bör skola och föräldrar hitta böcker som är inspirerande och som är 

anpassade efter varje elevs läsnivå. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

106 Hattie, John. (2014). 
107 Patall, E. A., Cooper, H., Civey Robinson, J (2008). 
108 Patall, E. A., Cooper, H., Civey Robinson, J,. (2008). 
109 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. (2013). Stockholm: Skolverket 
110 Skolverket (2014) Läxor i praktiken- ett stödmaterial om läxor i skolan. Stockholm: Skolverket. 
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Fortsatt forskning 

Det finns inte mycket forskning kring läsläxan, så det finns mycket kvar att studera kring den. 

Det vore intressant att på ett djupare plan gå in på att undersöka skillnaderna mellan olika 

läseböcker och hur de påverkar läsintresset och upplevelsen av läsläxa. 

 

En annan vinkel som vore intressant att undersöka är hur olika lärare lägger upp arbetet med 

läsläxorna för att verkligen tillgodose alla elevers olikheter gällande nivå och motivation 

kring läsning. 
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Bilaga 1 
 
 

Intervjuguide 
Upplägg i stort 

 
Hur har ditt barns läsläxa sett ut från det att hen började ettan? 

Vad har ditt barn för Läsläxa? Böcker, ordlistor, läsebok…? 

Vem väljer vad och hur mycket ditt barn ska läsa? Vad tycker du om det? 

Hur upplever ni materialet/läroboken? Lätta, svåra, roliga, tråkiga texter? 

Vad upplever Ni är bra/mindre bra med läsläxan? 

Hur brukar det vara när ni ska läsa läsläxan? Vad tycker ert barn om den? 
 
Upplever du att ditt barn tycker om att läsa? Läser hen andra saker ”frivilligt” och i så fall 
vad? 

 
Hur tror du att läsläxan påverkar vad ditt barn tycker om läsning i stort? 

 
Skolan 
Hur ser kontakten ut med skolan kring läsläxan? Vad tycker du om den? 

 
Har ni fått någon information om varför de har Läsläxa och varför den ser ut som den gör? 
Vad fick du i så fall för information? 

 
Om ni inte fått någon information, skulle du/ni vilja ha det? Och vad skulle du vilja veta? 

Vilken information har ni fått om hur ni som föräldrar kan hjälpa barnet med läsningen? 

Hur ofta får hen läsläxa? Och hur många gånger ska hen läsa den? Vad tycker Du/ni om det? 

Vet du ifall de läst texten i skolan först eller läser ni den hemma första gången? 

Avslutning 
Finns det något du skulle vilja ändra på när det gäller läsläxan? Vad/varför och hur? 



 

 
Hej! 

Bilaga 2 

 

Jag heter Sara Hemäng och läser till speciallärare på Linköpings universitet, sista terminen 
med inriktning mot läsning och skrivning. Under våren ska jag skriva en uppsats kring ämnet 
Läsläxa, eftersom jag är intresserad av ge eleverna en positiv syn på läsning. Jag skulle därför 
gärna komma i kontakt med er föräldrar för att få veta hur ni upplever läsläxan med ert barn. 

 
Intervjun handlar om hur ni upplever läsläxan i åk 1, vad ni tycker är bra/mindre bra och hur 
ert samarbete med skolan ser ut. Den kommer att ta ca 20 minuter. 

 
Eftersom jag gör denna undersökning genom universitetet finns det stränga regler kring hur 
jag får använda det ni säger till mig. Jag får bara använda det ni säger till mig i denna uppsats. 
Ingen skall kunna gå att identifieras och informationen jag får av er förvaras på så sätt att 
ingen obehörig kan komma åt det. Jag vill påpeka att inget av vad ni säger kommer att föras 
vidare till ert barns lärare. 

 
Skulle ni kunna tänka er att ställa upp på en kort intervju? Vill ni att vi träffas i anslutning till 
att ni hämtar ert barn i skolan/fritids så går det bra! 

 
 
Intervjuerna kommer att genomföras under v.9-10. Är du villig att ställa upp så hör jag av mig 
så vi kan bestämma en tid som passar. 

 
Är det något ni undrar över så är ni välkomna att höra av er på: 
Sargu751@student.liu.se 
0706-322 138 

 
Med hopp om att få en pratstund med er! /Sara Hemäng 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
D Ja, jag kan tänka mig att ställa upp på en intervju. 

 
D Nej, jag vill inte ställa upp. 

Förälders namn 

Elevens namn 

Mailadress 

Telefonnummer 

Önskemål om tid 

mailto:Sargu751@student.liu.se

