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Abstract 

The purpose of this independent work is to find out how teachers work with the feedback of 

the reading homework in first grade. At the same time I have looked at how the structure in 

the classroom is organized for the rest of the students´ while the feedback is going on. I have 

done qualitative interviews with six teachers from three different schools. 

The result shows that the teachers give individual feedback to the student´s reading, mostly 

during the autumn term. Feedback takes place every week and the teachers focus a lot on the 

structure in the classroom with the intention to create a working environment for both the stu-

dents in the classroom and for the students giving feedback. It appears that all of the teachers 

feel some stress over the situation because of the students´ lack of independence in the first 

grade. The teachers who give feedback to a group feel less stressed because they feel they 

have better control over the situation. At the same time all of the teachers agree that the indi-

vidual feedback is very important as it helps each student at the right level.  
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Sammanfattning 

 Syftet med det här självständiga arbetet är att ta reda på hur lärare arbetar med återkoppling 

på läsläxan i år 1 samt hur strukturen i klassrummet organiseras för de övriga eleverna under 

tiden som återkopplingen sker. För att ta reda på detta har jag gjort kvalitativa intervjuer med 

sex lärare från tre olika skolor. Resultaten visar att lärarna oftast ger individuell respons till 

elevernas läsning, framför allt under höstterminen.  Återkoppling sker varje vecka och lärarna 

lägger stort fokus på strukturen i klassrummet med avsikt skapa arbetsro för såväl eleverna i 

klassrummet som för den eller de elever som ges respons. Det framkommer att samtliga lärare 

känner en viss stress över situationen då eleverna ännu inte är så självständiga i år 1. De lärare 

som ger respons i grupp känner mindre stress och upplever att de har bättre kontroll över situ-

ationen. Samtidigt är alla överens om att den individuella återkopplingen är väldigt viktig för 

att kunna hjälpa varje elev på rätt nivå.  

Nyckelord 

Återkoppling, formativ bedömning, läsläxa, feedback, arbetsro, struktur. 
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Inledning 

Westlund (2014) skriver att under de första tre skolåren i grundskolan är det stort fokus på att 

lära eleverna att läsa så bra att de så småningom kan läsa för att lära. Lundberg och Herrlin 

(2014) menar att den första läsinlärningen handlar ofta om att ”knäcka läskoden” det vill säga 

att kunna sätta ihop de små delarna till en helhet och läsa ut hela ord. Därefter följer mycket 

träning innan läsningen flyter på och ordigenkänningen går automatiskt. I Lgr11 (Skolverket, 

2011a) under centralt innehåll i ämnet svenska för årskurs 1-3 står det bland annat följande: 

”Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form 

och innehåll.” samt ”Sambandet mellan ljud och bokstav.” (Skolverket 2011a, s. 224).  

Kunskapskraven i svenska i slutet av år 3 är bland annat att eleven ska kunna läsa ålderade-

kvata texter med flyt och med grundläggande läsförståelse. Eleven ska alltså kunna återge 

handlingen med en röd tråd så att den blir klar och tydlig. Eleven ska kunna föra enkla reso-

nemang och dra slutsatser utifrån bärande innehåll i texter och relatera dem till egna erfaren-

heter (Skolverket, 2011a).  

Westlund (2014) menar att kunskapsnivån hos eleverna vid skolstarten ofta är väldigt ojämn 

och det krävs stort individuellt stöd från läraren så att varje elev blir utmanad utifrån sin ut-

vecklingsnivå. Att organisera läsundervisningen i klassrummet är en stor och viktig uppgift 

för läraren. Stensson (2013) påtalar att barn som har extra svårt att lära sig att läsa behöver 

mycket enskilt stöd för att stärka självförtroendet och få hjälp att träna på rätt nivå. Lundberg 

och Herrlin (2005) skriver att för att bli en god läsare krävs mycket ihärdig övning. De menar 

att precis som för att öva på att bli bra på att spela ett instrument eller bli säker på en sportak-

tivitet så är läsning också till stor del en färdighet. För att träna in en ny färdighet krävs minst 

5000 timmars övning och för att få så pass mycket lästräning behöver man lägga mycket tid 

på läsning även efter skoltid. Stensson (2013) använder sig i sin studie av den amerikanske 

läsforskaren Richard Allington (2001) som stöd för att läsinlärning tar mycket tid.  För att bli 

läsare krävs bland annat övning i strategier, samtal och framför allt tid. Minst en och en halv 

timme per dag bör läggas på läsning under skoldagen. Det är skolans ansvar att ge eleverna 

den tid som krävs för att ha en rimlig chans att lära sig att uppskatta en bra bok. Om man 
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kommer dit ökar chansen att läsningen så småningom blir en frivillig aktivitet. Han oroar sig 

över hur låg prioritering läsningen har i förhållande till andra fritidsaktiviteter och funderar 

över hur skolan kan få med föräldrarna på tåget och skapa tid för läsning även i hemmet.  

Min uppfattning är att de allra flesta lärare använder sig av läsläxa i de lägre årskurserna och 

kanske är det en av metoderna för att eleverna ska få den mängdträning som behövs? Ef-

tersom läsläxan är så vanligt förekommande under de första skolåren är det intressant att re-

flektera kring om och hur lärarna följer upp och ger återkoppling på läxan tillsammans med 

eleverna. Skolverket skriver att ”Lika viktigt som det är att förbereda eleverna för läxorna är 

uppföljningen efteråt.” (Skolverket 2014, s. 20). Eleverna uppfattar många gånger läxan som 

meningslös om det inte ges någon uppföljning av läraren.  

Boes (2015, november) menar att genom att när man ger muntlig återkoppling till sina elever 

bygger man goda relationer och elevernas motivation och självkänsla stärks. Det handlar om 

att synliggöra lärandet och vara tydlig. Jönsson (2015) skriver att användbar återkoppling sva-

rar på frågorna; Vart är jag på väg? Var befinner jag mig i förhållande till målet? Hur ska jag 

närma mig målet? (Jönsson 2015, s.89). 

Jag upplever att lärare har olika sätt att följa upp läsläxan med sina elever och att det många 

gånger kan vara svårt att få till en bra lösning som fungerar för hela gruppen. Den didaktiska 

betydelsen för undersökningen blir att få reda på olika metoder för att få till en kontinuerlig 

lässtund, där varje enskild elev får återkoppling på sin läsning i en lugn och harmonisk miljö, 

där läsglädjen förhoppningsvis utvecklas i takt med större kunskapserövringar. 
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Syfte  

Syftet med arbetet är att ta reda på hur lärare strukturerar återkopplingen av läsläxan i år  

1 i svenska skolor.  

Frågeställningar 

Med syftet som utgångspunkt har jag formulerat följande frågeställningar: 

 Hur arbetar lärare i år 1 med återkoppling på läsläxan i svenska skolor? 

 Vilket syfte har lärarna med läsläxan? 

 Hur skapas en lugn pedagogisk miljö för övriga klassen under återkopplingsstunden? 

 

  



 

4 

 

Forsknings- och litteraturgenomgång 

I följande kapitel bearbetar jag litteratur som behandlar läsundervisning och olika arbetssätt 

för återkoppling på läsningen till eleverna. Min ambition har även varit att ta reda på hur lä-

rare arbetar för att få till en lugn pedagogisk miljö för övriga gruppen under återkopplings-

stunden då det är en förutsättning för att kunna genomföra återkopplingen. Eftersom gällande 

styrdokument inte ser läxa som ett uttalat arbetssätt för att eleverna ska nå målen vill jag be-

lysa vad forskningen menar behövs i arbetsinsats från eleverna för att kunna bli goda läsare. 

Det gör jag genom att ha en litteraturgenomgång om läsinlärning samt en kort redogörelse för 

begreppet läxa och läxans effekt enligt svenska och internationella studier.  

 

Styrdokument 

Synen på läxor har varierat genom åren. I Läroplanen för grundskolan 1962 (Skolöverstyrel-

sen, 1962) finns det specifika anvisningar om hemarbete för olika årskurser. I år 1 rådde man 

att ha ytterst sparsamt med läxor, dock kunde man ge en symbolisk läxa för att tillfredsställa 

elevernas behov av att känna sig stora och rediga. Även i efterföljande läroplan, Läroplan för 

grundskolan Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) ansågs det att traditionella hemuppgifter skulle 

undvikas om de inte var frivilliga. Antalet timmar i skolan var tillräckliga för inlärning, reste-

rande timmar på dagen behövdes till rekreation. I Läroplan för grundskolan (Skolöverstyrel-

sen, 1980) ingick hemuppgifterna som en del av skolans arbetssätt. Det ansågs att eleven på 

en individuell nivå skulle ha läxor och på så sätt träna på att ta eget ansvar över sitt lärande. I 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo-94 nämns 

inte hemarbete eller läxor i något sammanhang (Utbildningsdepartementet, 1994). Inte heller 

gällande läroplan Lgr 11 (Skolverket, 2011a) berörs läxan i någon form.  

 

Begreppet läxa och läxans effekt 

Läxor definieras i Nationalencyklopedins nätupplaga som ”en avgränsad skoluppgift för hem-

arbete särskilt om visst textstycke ska läsas in” (Nationalencyklopedin, 2016).  

Hellsten har forskat kring fenomenet läxa och trots att han uppfattar det som att läxor kan vara 

vad som helst så definierar han läxan som ”Läxa är det arbete som inte sker på lektionstid” 
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(Hellsten, 2000, s. 120). Med den definitionen anser Hellsten att det blir tydligt att läxa är 

något som även utförs på skolan. Vidare delar han upp läxan i fyra aspekter: ”1. Läraren ger 

den som uppgift åt eleverna och eleverna accepterar den. 2. Läxan förhörs eller används på 

annat sätt. 3. Eleverna tolkar uppgiften. 4. Eleverna arbetar med läxan”( Hellsten 2000, s. 

120). Vidare skriver Hellsten att läxans definition i hög grad beror på hur eleverna själva tol-

kar uppgiften och på vilket sätt eleverna arbetar med läxan. Han beskriver att det som en elev 

läser in som en frivillig uppgift läser en annan in som ett måste för att förbättra sitt betyg. 

Skolverket (2014) belyser att om läxor ges ska de vara så väl förankrade hos eleverna att de 

ska kunna klara av dem själva, utan att vara beroende av hjälp från hemmet. Olika hemförhål-

landen ska inte få påverka hur väl läxan är genomförd.  Däremot anser Lundberg och Herrlin 

(2005) att läsläxor är nödvändiga för att få till de antal timmar som krävs för att eleverna ska 

öka sin läsförmåga. Hattie (2012) redogör i sin undersökning för att skillnaden hos elever som 

fick läxa och för dem som inte fick var mycket liten. 

 

Läsinlärning 

Westlund (2014) uttrycker att grundstenarna i den första läsundervisningen är att dels få kun-

skap om att varje ljud i vårt talade språk är kopplad till en bokstav och dels att hitta glädjen 

och meningsfullheten med läsningen. Vidare skriver hon att det därför är viktigt att redan från 

början få träna avkodningen i ett meningsfullt sammanhang. Westlund menar att i Sverige har 

läsinlärningstraditionen gått från att endast fokusera på att ljuda ihop ord, det vill säga från 

delarna till helheten, till att vända och utgå från helheten och bryta ner orden i delar. Westlund 

skriver att numera används en kombination av de båda delarna framgångsrikt. Hennes upp-

fattning är att grundstenarna för en god läsundervisning är att träna läsförståelse och avkod-

ning parallellt. I den gemensamma högläsningen kan hela klassen delta i läsförståelseträning-

en även om eleverna har kommit olika långt i avkodningsprocessen. Elbro (2009) framhäver 

att läsfärdighet får du när både avkodning och språkförståelse fungerar. Krantz (2015) har i 

sin studie som hon gjort på läsförmågan och dess utveckling i år 1, fått fram resultat som visar 

att den språkliga medvetenheten är avgörande för läsutvecklingen. Svensson (2005) menar att 

språklig medvetenhet är när barnet inte längre bara lyssnar på innebörden av orden, utan även 

tittar på formen och ytan. Ett exempel på det kan vara att barnet hör hur ord kan rimma eller 

reagerar på att ett ord kan vara kort men innebörden av det är långt, som i ordet tåg. För att 
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kunna hjälpa varje elev framåt i sin läsutveckling anser Krantz (2015) att det är av yttersta 

vikt att läraren individanpassar undervisningen utifrån var eleven ligger i sin läsutveckling.  

 

Avkodning och språkförståelse 

Elbro (2009) förklarar att koda av ord innebär att läsaren först ljudar ihop de olika bokstäver-

na för att sedan kunna uttala ordet med en förståelse för dess innebörd. Finns inte språkförstå-

elsen blir läsningen lika obegriplig som att läsa eller lyssna på en text på ett främmande språk. 

Taube (2007) menar att för att kunna bli en god läsare krävs mycket träning. Vidare skriver 

hon att innan avkodningen är automatiserad är läsningen mycket ansträngande och upptar så 

mycket kraft att det är svårt att samtidigt tillgodogöra sig textens innehåll. Det är av största 

vikt, menar Taube, att eleverna får träna läsning så mycket som möjligt, framför allt i början 

av sin lärprocess. Med mycket träning automatiseras avkodningen alltmer och den läsande 

kan ta till sig innehållet och öka sin läsförståelse.  

Westlund (2014) skriver att språkförståelsen tränas mycket under de tidiga förskoleåren. Hon 

anser att genom att spela spel, läsa böcker och kommunicera med barnet breddas dess ordför-

råd under de tidiga åren och bidrar till en ökad förmåga att få god läsförståelse. Förmågan att 

bilda meningar, uttrycka en mening med rätt ordföljd och tolka tal påverkar mycket den 

kommande läsinlärningen menar Westlund. Vidare påtalar hon vikten av att tidigt träna på att 

kunna slå upp ord i en ordbok och att få undervisning i specifika ämnesord under hela skol-

gången. 

 

Läsförståelse 

Lundberg och Herrlin (2005) skriver att läsförståelse innebär att de avkodade orden får en 

innebörd, att läsaren förstår vad ordet betyder. Vidare skriver de att om avkodningen tar alltför 

lång tid går den grammatiska innebörden av ordet läsaren förbi och innebörden av texten ute-

blir. För att förbättra sin läsförståelse behöver samma text läsas högt upprepande gånger, detta 

övar upp läshastigheten och förståelsen för innehållet ökar för varje gång.  

Taube (2007) anser att genom att metodiskt öva olika lässtrategier för att förstå en text ökas 

läsförståelsen alltmer. Vidare skriver hon att det inte är något som sker automatiskt, utan krä-

ver stort engagemang från eleven. 
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Stensson (2013) skriver att en god läsare har olika förståelsestrategier som aktiveras för att 

tillgodogöra sig en text. Hon menar att för att förstå innehållet kopplas texten till egna erfa-

renheter, till omvärlden eller till andra böcker med liknande innehåll. En god läsare gör förut-

sägelser, skapar inre bilder, läser på, mellan och bortom raderna för att ta till sig innehållet. 

 

Återkoppling- formativ bedömning 

Hattie (2012) har gjort omfattande forskning och kommit fram till att återkoppling som ges 

vid rätt tillfälle och på rätt nivå genererar i framgångsrikt lärande. Han menar att återkoppling 

sker på fyra olika nivåer med utgångspunkt i återkopplingsfrågorna: Vart är jag på väg?  Hur 

ska jag komma dit? Vad är nästa steg? Han förklarar nivåerna som uppgiftsnivå, processnivå, 

självregleringsnivå och personlig nivå.  Uppgiftsnivå är det vanligaste sättet att ge återkopp-

ling på menar Hattie. Läraren ger specifik hjälp på en uppgift som gäller just där och då och är 

inte till stor hjälp vid framtida skolarbeten menar han. Processnivå, menar Hattie stöttar ele-

ven på en djupare nivå där träning av inlärningsstrategier utvecklas. Läraren synliggör var 

eleven har kört fast och uppmuntrar till att pröva nya vägar för att komma fram till en lösning. 

Stensson (2013) menar att när lässtrategier tränas sker det genom modellering av läraren och 

nästa steg är att eleven får pröva själv. Det krävs mycket övning och genom återkoppling på 

processnivå påminns eleven om vilka strategier som kan användas för att komma vidare. Hat-

tie (2012) förklarar att självregleringsnivå är när eleven kan reflektera över sitt eget lärande 

genom att få de vägledande frågorna när, var och varför och komma fram till vilken strategi 

som behöver användas för att komma vidare. Individnivå eller personlig nivå innebär att ele-

ven får personligt beröm för något utan att vara konstruktivt anser författaren fortgående.  Att 

ge beröm är viktigt att ge när eleven förtjänar det, däremot ska inte beröm och återkoppling 

ges vid samma tillfälle då risken är stor att budskapet i återkopplingen går eleven förbi och 

berömmet endast bidrar med förvirring. 

Jönsson (2013) framhäver att den formativa återkopplingen till eleven är av största betydelse 

för att eleven ska kunna utvecklas i sitt lärande. Han anser att syftet är att stötta eleven i sitt 

lärande på ett sätt som gör att eleven får syn på målet för sitt lärande, var hen befinner sig i 

förhållande till målet och hur hen ska göra för att nå dit. Ges svar på dessa frågor blir åter-

kopplingen användbar och meningsfull menar Jönsson. Vidare skriver han att för att eleven 

ska förstå sin återkoppling gäller det inte bara att den innehåller rätt information utan också att 
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den framförs på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Han anser att återkoppling kan ske muntligt 

eller skriftligt och beroende på mottagaren måste läraren göra en bedömning av vilket alterna-

tiv som passar bäst. För yngre elever som tränar sin läsinlärning är muntlig återkoppling dock 

ett måste. Säljö (2014) skriver att i återkopplingen av läsläxan får läraren en uppfattning av 

var eleven befinner sig just nu och tillsammans med eleven tränas nästa utvecklingsnivå in. Så 

småningom klarar eleven av den nya kunskapen på egen hand. 

 Stensson (2013) menar att för att läraren ska kunna ge individuell vägledning krävs att övriga 

elever i klassen ger varandra arbetsro. Att ge vägledande samtal i klassrummet under tiden 

som övriga elever har individuell läsning är en arbetsmetod som kan fungera bra, men kräver 

en tydlig struktur med fasta ramar.  

Lundberg och Herrlin (2014) anser att för att kunna lyckas med att ge varje elev lästräning på 

rätt nivå kan ett kartläggningsschema vara till stor hjälp. Genom att metodiskt och återkom-

mande, gärna varannan månad de första två-tre skolåren, göra dessa kartläggningar får läraren 

en tydlig överblick över vad varje individ behöver mer övning i menar de. Lundberg och 

Herrlin har även utformat ett elevschema som har en något enklare utformning. Syftet med det 

är att eleven tydligt ser sina framsteg och ansvaret för det egna lärandet ökar anser författarna. 

Vidare tar de upp hur samverkan mellan vårdnadshavare och skola är av intresse i elevens 

läsutveckling. 

Även Westlund (2014) menar att den första nybörjarträningen i läsning behöver stort indivi-

duellt utrymme. Att organisera undervisningen så att den fungerar för alla kräver en genom-

tänkt undervisning där varje elev lär sig att alltmer ta eget ansvar för sitt lärande anser förfat-

taren fortgående. Med detta menar hon inte att allt ska ske individuellt utan varvas med kol-

lektiv undervisning där alla kan mötas och lära sig tillsammans. Dessa tillfällen i läsinlärning-

en är till exempel under högläsningen där alla elever gynnas av att lyssna och träna på läsför-

ståelse, ordkunskap och att ha en gemensamhet skriver hon. Westlund påtalar också att ba-

lansgången mellan att hjälpa eller stjälpa eleven är viktig att vara observant på. Personligt 

beröm till eleven hjälper varken självkänslan eller kunskapen framåt menar hon. Däremot 

anser författaren att genom att berömma hur eleven tagit sig an uppgiften gör att hen ser ut-

vecklingen av sitt lärande. Nästa mål ska vara så utmanade att eleven till att börja med klarar 

uppgiften med en viss stöttning, men om läraren däremot hjälper till för mycket och lotsar 
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eleven genom uppgiften blir förståelsen för innehållet låg och osäkerheten ökar menar West-

lund. 

Jönsson (2013) skriver om kamratbedömning som en metod för återkoppling och menar att 

den har flera fördelar.  Genom att eleverna får ta del av varandras lösningar vidgas kunskapen 

om hur man på olika sätt kan lösa samma uppgift anser han. Eleverna tränas i att både ge och 

få återkoppling och lärarens arbetsbörda minskas framhäver Jönsson. Metoden two stars and a 

wish kan vara ett bra sätt att börja öva kamratbedömning menar Lundahl (2011). Lundahl 

skriver att det betyder att eleverna kommenterar två styrkor och ger ett förslag på förbätt-

ringsområde. Vidare påtalar han att det är viktigt att inte återkopplingen förstör lärandet eller 

blir sårande för mottagaren. Strukturen i two stars and a wish kan då vara ett bra sätt att träna 

på menar Lundahl.  För att ytterligare hjälpa till med stödstrukturen anser Lundahl att det kan 

vara en fördel att eleverna har en check-lista på punkter som de ska ge varandra återkoppling 

på.   

 

Återkoppling- summativ bedömning  

Vid summativ återkoppling får eleven reda på ett slutresultat, ett antal poäng i förhållande till 

maxpoäng, vilket också kan ge en viss kunskap om vad eleven bör träna på mer (Lundahl 

2011). Detta under förutsättning att resultatet följs upp av ett samtal där svårigheter och styr-

kor ringas in tillsammans med läraren menar författaren.  För att återkopplingen ska fungera 

som det är tänkt är det viktigt att fokusera på var eleven befinner sig just nu, vad målet är och 

hur eleven ska göra för att förbättra resultatet menar Lundahl. En summativ bedömning med 

en personlig anknytning som till exempel ”Vad duktig du har varit” eller ”bra jobbat” ger 

ingenting för elevens fortsatta inlärning (Jönsson, 2013). 

 

Lärandemiljös betydelse för inlärningen 

Taube (2007) tar upp vikten av att som lärare kunna skapa relationer och stärka elevernas 

självförtroende i en varm och trygg lärandemiljö. Lärare som känner sig trygga och säkra i sig 

själva och sin yrkesroll når lättare fram till sina elever menar hon. Taube anser att en tydlig 

struktur och en respektfull inställning till varandra och varandras olikheter skapas goda förut-

sättningar för lärande. Att lite då och då ge varje elev lite positiv uppmärksamhet på individ-
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nivå stärker självförtroendet och skapar goda förutsättningar för lärande. Även Dysthe (1996) 

lyfter självtilliten som en viktig aspekt för att skapa en trygg klassrumsmiljö där hon menar att 

dialogen är det viktigaste redskapet för att få igång lärandeprocesser. Att tala till en elev är 

inte samma sak som att tala med en elev anser Dysthe. Boes (2015, november) har i sin erfa-

renhet som lärare under många år, sett att i den muntliga återkopplingen byggs en god relation 

upp som ger eleven en förhöjd självkänsla och en ökad motivation. Genom att ge eleven be-

kräftelse både som individ och som elev skapas en ömsesidig respekt för varandra anser hon. 

Vidare menar hon att om läraren har en god relation och ger återkoppling både till eleven som 

person och som elev så har man stora chanser att eleven lägger ett större engagemang i sina 

skoluppgifter och på så sätt ökar sin prestation. 

Struktur och tydliga ramar gör eleverna trygga och skapar en lugn lärandemiljö menar Mag-

nusson (2010, oktober) som anser att hennes roll som lärare är att hitta system och ett tydligt 

schema som alla elever känner väl till. ”Jag har återkommande aktiviteter, varje dag och 

varje vecka, som ett regelverk i en byggnad, men mellan dem finns utrymme för förändring-

ar.” (Magnusson, 2010, oktober). Hon anser att genom att varva rörelse med stillasittande ak-

tiviteter klarar eleverna av att lyckas med sina arbeten på ett helt annat sätt. Statiskt muskelar-

bete under lång tid är inte bra för små barns kroppar framhäver Magnusson. Därtill är det lika 

viktigt att alla elever känner sig sedda och uppskattade för den de är menar hon. Genom att 

tillsammans med eleverna prata om värdegrundsfrågor och skapa en gemensam ram för vad 

som är tillåtet och inte skapas en demokratisk ram anser hon. Eleverna måste vara medvetna 

om att det är de själva som ansvarar för att skapa ett trivsamt klimat i klassen såväl på raster 

som i klassrummet. Mycket av idéerna har Magnusson med sig från sin tid som speciallärare i 

särskolan. Hon hävdar att det som passar barn med neuropsykiatriska problem med ordning 

och struktur, mår egentligen alla barn bra av. 

 Pihlgren (2014, september), forskare, lågstadielärare och lärarutbildare, hävdar att elever så-

väl som lärare vill ha arbetsro och struktur i klassrummet. För att få det krävs att eleverna får 

träna på att ta eget ansvar, det är inget som kommer av sig själv skriver hon. Läraren måste 

hjälpa till och vägleda dem och strukturera ramar för hur man gör, för det är inget de klarar på 

egen hand. Upprepande tillsägelser är inget som leder till bättre arbetsro menar Karlberg, 

(2014, september) lektor i didaktik som i sin avhandling kommit fram till att det ger ett bättre 

resultat att istället uppmärksamma när eleven gör något positivt och lyfta det. Han delar upp-
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fattningen som Pihlgren (2014, september) har om att strukturen i klassrummet är a och o för 

arbetsron. Pihlgren menar att för att klara av att strukturera ett bra klassrumsklimat krävs yr-

kesskicklighet som i sin tur kommer av erfarenhet. Vidare anser hon att man behöver kunna 

fatta snabba beslut och vara en tydlig ledare. När det blir ostrukturerat blir det genast oro i 

gruppen och arbetsron går förlorad skriver författaren. Pihlgren framhäver att i ett strukturerat 

klassrum skapas trygga elever som vågar uttrycka sina åsikter och är sig själva. Arbetsro be-

höver inte enbart betyda total tystnad men läraren sätter tydliga gränser för vad som är accep-

tabelt uttrycker hon. 

Teoretiska utgångspunkter 

I följande kapitel redogör jag för ett sociokulturellt förhållningssätt vid lärande då muntlig 

återkoppling handlar om kommunikation i ett samspel mellan individer.  Modellering och 

dialog skapar förutsättningar för att eleven kan göra nya framsteg i sitt lärande. Genom dialo-

gen kan även goda relationer byggas, vilket ger bra förutsättningar för att skapa trygghet och 

arbetsro genom att sätta ramar och struktur på verksamheten. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Lev Vygotskij har ett sociokulturellt perspektiv på lärande och menar att lärande sker i sam-

spel med andra (Säljö, 2014). Säljö skriver att Vygotskijs teori går ut på att vi människor hela 

tiden utvecklas och tar till oss nya kunskaper i samspel med omgivningen. Får vi däremot inte 

det stödet kommer vi inte vidare.  

 Vygotskij utvecklade en teori om den proximala utvecklingszonen (Dysthe 1996). Vidare 

skriver Dysthe att det är den zon där eleven kan utvecklas med hjälp och en mer kunnig, för 

att senare klara av det på egen hand. För att hjälpa eleven framåt i utvecklingszonen används 

stöttning, eller scaffolding, som är det engelska uttrycket (Säljö 2014). Säljö menar att det 

innebär att barnet får hjälp med en stödstruktur genom att läraren modellerar och kommunice-

rar tillsammans med barnet. Allt eftersom säkerheten ökar minskar stöttningen och utveckl-

ingen kan flyttas fram och nya mål sättas upp. 

Strandberg (2014) beskriver hur Vygotskij talar om imitation som redskap för att lära sig nya 

kunskaper, vilket liknar tanken om stöttning. I ett socialt sammanhang härmar man någon 
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annan med mer kunskap menar han. Vidare menar författaren att även om allt inte är begrip-

ligt till en början så klarar man det tillsammans med en mer kunnig person under förutsättning 

att viljan och engagemanget finns. Till slut efter mycket övning når kunskapen fram och bar-

net har lärt sig något nytt. Däremot kan eleven inte dra nytta av att imitera något som ligger 

långt över dess nivå anser Bråten (2011). Individen väljer ut det som ska imiteras utifrån en 

selektiv process som utgår från de lärprocesser och färdigheter som är under utveckling. Att ta 

eget ansvar kräver enligt Vygotskij att människan tränas i att styra sina impulser och reflexer 

genom tänkandet skriver Bråten. 

Säljö (2014) framhäver att människan utvecklas genom att ingå i ett socialt sammanhang där 

erfarenheter och nya kunskaper delas genom kommunikation. Utifrån den sociokulturella in-

lärningsteorin är språket det viktigaste redskapet för att tillgodogöra sig nya kunskaper och 

utvecklas menar han. De kulturella och sociala sammanhangen formar vårt tänkande, vårt 

språk, hur vi uppfattar omgivningen och hur vi beter oss i den. ”Kommunikation är länken 

mellan det inre (tänkande) och det yttre (interaktion).” (Säljö 2014, s. 68). Vygotskij menar att 

tanken är flyktig och ofärdig tills den verbaliseras och på så sätt tydliggörs (Dysthe, 1996). 

Dysthe anser att man inte lär sig genom förmedlingspedagogik utan att lärande sker i samspel 

med andra. Tillsammans tar man del av varandras erfarenheter och pusslar ihop bitarna till 

större förståelse.  

Michail Bakhtin betraktar dialogen som det centrala i alla mänskliga sammanhang (Dysthe 

1996). Han menar att vi speglar oss i varandras ögon och röster och utan dialogen uppstår 

ingen mening eller förståelse för omvärlden. Dysthe framhäver att utifrån en sådan syn på 

språket har dialogen en stor inverkan i klassrummet. Hon menar att i en dialog kring texter 

och texters innehåll får innehållet ny information utifrån hur eleverna tolkar texten. Alla har 

olika erfarenheter och kunskaper som speglar tolkningen av texten. 

Metodologisk ansats och val av metod 

Jag har med utgångspunkt från mina frågeställningar valt att göra kvalitativa intervjuer med 

sex verksamma lärare med erfarenhet av att undervisa i läsinlärning i år 1. Patel & Davidson 

(2011) menar att kvalitativa intervjuer innebär att frågorna som ställs ger intervjupersonen 

stor frihet att utforma svaren. Syftet med den här typen av intervju är att nå fram till en dju-
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pare förståelse för den intervjuades livsvärld eller dess uppfattning av ett visst fenomen skri-

ver de. Kvalitativa intervjuer kan förklaras som förståelsegrundande undersökningar där man 

letar efter svar på något som man ofta redan vet lite om, men vill nå en djupare förståelse och 

kunskap i (Thomsson, 2010).  

 

Urval 

Jag har valt att intervjua sex lärare som är verksamma i år 1 eller år 2 och som undervisar i 

läsinlärning. De lärare som just nu undervisar i år 2 har erfarenhet av att undervisa i läsinlär-

ning i år 1. Jag har intervjuat personer från tre olika skolor för att undvika att ett visst arbets-

sätt eller förhållningssätt ska prägla innehållet i samtliga intervjuer. Respondenterna är för 

mig kända sedan tidigare och har på så sätt styrt mitt val av skolor. Jag mailade och frågade 

dem om möjligheten till att ställa upp på en intervju och bifogade missivbrevet (bilaga 2). 

Samtliga respondenter var positiva till intervjun och vi kom överens om plats och tid för ge-

nomförandet. Samtliga skolor är belägna i samma kommun i västra Sverige, två av dem i en 

förort till en storstad och den tredje skolan ligger i stadens centrum. Samtliga skolor har ele-

ver från förskoleklass upp till år 6 med ett elevantal mellan 400 och 600 elever. 

Lärarna har olika lång yrkeserfarenhet med ett spann mellan 8 och 15 år. Utbildningarna skil-

jer sig åt en del men samtliga har behörighet i ämnet svenska. Tre av dem är utbildade 1-7 

lärare, en med svenska/SO-inriktning och två med matte/NO-inriktning. Två av lärarna har 

gått människa- natur – samhälle med tillvalet i ämnet svenska - den tidiga läs-och skrivut-

vecklingen. En har gått en riktad utbildning för vidareutbildning av förskollärare. Samtliga är 

klasslärare, fem av lärarna undervisar i mellan fyra och fem ämnen inklusive svenska, medan 

en av lärarna undervisar i två ämnen, svenska och SO.  

Med hänsyn till respondenternas anonymitet kommer jag för enkelhetens skull fortsättnings-

vis att benämna lärarna som L1, L2, L3, L4, L5 och L6.  

  

Genomförande 

Jag utgick ifrån en intervjuguide (bilaga 1) med tre övergripande frågor, detta i samråd med 

min handledare. Som stöd förberedde jag även ett antal följdfrågor om samtalet stannar upp 
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eller om frågorna inte besvaras i intervjusamtalet (Patel & Davidson, 2011). Därefter ansåg 

jag att jag behövde två möjliga vägar att gå i intervjun beroende på om respondenten ger åter-

koppling på läsläxan eller inte. Jag skapade då två rubriker med tillhörande frågor.  

Första intervjun jag genomförde fick också fungera som en provintervju. Detta för att pröva 

frågornas relevans för syftet med undersökningen, samt att få tillåta mig att träna lite på en 

ovan situation. (Patel & Davidson, 2011). Jag genomförde intervjun med en kollega och in-

formerade henne om att jag behövde ha hennes synpunkter på intervjufrågorna och hur hon 

upplevde intervjutekniken efter genomfört samtal. Jag hade inga synpunkter på tid och plats 

för intervjun utan överlät det på respondenten. Till varje intervju infann jag mig på respektive 

arbetsplats på avsatt tid. Varje intervju inleddes med att jag frågade om lärarens bakgrund, 

utbildningsår samt verksamma år som lärare. Jag har efter tillåtelse från intervjupersonerna 

valt att göra ljudupptagningar under mina intervjuer. Jag använde mig av en app på min mo-

biltelefon och spelade in samtalen på den. Jag har svårt att vara fullt närvarande i samtalet och 

vara en god lyssnare om jag samtidigt ska anteckna det som sägs och få med alla skiftningar 

och nyanseringar i språket. Min uppgift är också att guida respondenten i samtalet och föra 

det framåt i rätt riktning. Om jag då fokuserar på att skriva är risken att jag missar den natur-

liga följdfrågan som kan uppkomma i en reflexiv intervju. Däremot antecknar jag det som inte 

hörs på inspelningen, till exempel om något material visas men inte beskrivs muntligt. 

Thomsson (2010) beskriver hur ljudinspelning kan öka pressen hos respondenten att formu-

lera sig korrekt och av den anledningen känna sig spänd i situationen. Det är därför av yttersta 

vikt att vara tydlig med att intervjuerna behandlas med försiktighet och att de förvaras oåt-

komligt för någon annan. Efter genomfört arbete och godkänt examensarbete raderas allt in-

spelat material. 

 

Bearbetning av data 

Jag genomförde tre av intervjuerna innan jag påbörjade transkriberingen av dem. Detta för att 

det inte fanns någon tid för mig emellan intervjuerna. Jag förde först över inspelningarna till 

min dator för att minska risken för att någon obehörig skulle komma åt inspelningarna om 

telefonen skulle förloras. Därefter genomförde jag de övriga tre intervjuerna och förde över 

dem till min dator och transkriberade dem efter varje genomförd intervju. Jag lyssnade och 
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skrev av allt ordagrant vilket medförde många pausningar av inspelningen. Jag noterade även 

tankepauser och tvekanden för att på så sätt bättre minnas kroppsspråk, blickar, nickar och 

huvudskakningar som förekom under intervjun. Jag grupperade sedan respondenterna svar 

genom att färgkoda dem utifrån mina frågeställningar. När det sedan var gjort sammanställde 

jag varje frågeområde och ringade in det som var relevant för min undersökning. Under arbe-

tets gång framträdde ett mönster som ledde fram till det resultat som presenteras i resultatde-

len.  

 

Validitet och generaliserbarhet 

Patel och Davidson (2011) skriver att för att kunna säga att undersökningen har god validitet i 

en kvalitativ studie krävs att forskaren lyckas tillämpa sin förförståelse genom hela forsk-

ningsprocessen och inte enbart i datainsamlingen. Vidare ska frågeställningen ge svar på det 

man avser att undersöka för att tolkningen av datainsamlingen ska bli trovärdig.  Transkript-

ionsprocessen av intervjuerna innebär vissa tolkningar eftersom talspråk och skriftspråk skil-

jer sig åt en del skriver Patel och Davidsson. Forskaren måste vara medveten om hur varje 

tolkning kan påverka validiteten och reflektera över vilka val som görs i hanteringen av inne-

hållet.  

Jag har under hela arbetet haft frågeställning och syfte i fokus när jag har sökt litteratur om 

tidigare forskning och teorier. För att försöka uppnå en så god validitet som möjligt har jag 

gjort en noggrann avlyssning av intervjuerna och skrivit ner dem ord för ord. Om jag har stött 

på någon oklarhet har jag kontaktat respondenten för att be om ett förtydligande och på så sätt 

kunnat undvika att jag gör egna, felaktiga tolkningar av resultatet.   

Generaliserbarheten i en undersökning mäts i hur väl den lilla utvalda undersökningsgruppen 

kan representera en stötte grupp (Johansson & Svedner, 2010). I min studie har jag intervjuat 

sex lärare om deras arbetsmetoder, upplevelser och uppfattningar om ämnet vilket inte kan 

generaliseras på hela lärarkåren. Eftersom mycket av resultatet visar åt samma riktning kan 

man dock tänka att undersökningen kan ge en indikation på hur det ser ut i övriga landet.  
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Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) har som syfte att ge normer och vägled-

ning för hur forskare och undersökningsdeltagarna ska förhålla sig om en konflikt skulle upp-

stå. De fungerar också som en vägledning för hur forskaren ska planera sitt forskningsarbete. 

Individen skyddas av fyra grundläggande krav; informationskravet, samtyckekravet, konfi-

dentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Utifrån dessa principer har jag uppfyllt samtliga fyra krav i ett missivbrev som deltagarna har 

tagit del av i samband med att de fick förfrågan om att delta i studien via mail, samt även vid 

intervjutillfället då vi gemensamt gick igenom brevet (Bilaga 2). De blev väl informerade om 

syftet med studien och att deltagandet är frivilligt enligt informationskravet (Vetenskapsrådet 

2002). De fick information om att de när som helst har rätt att avbryta sin medverkan om så 

önskas enligt samtyckeskravet. Respondenterna blev informerade skriftligt och muntligt om 

att deras medverkan är konfidentiell och att det endast var jag som hade tillgång till de inspe-

lade intervjuerna. Jag var även noga med att upplysa om att jag kommer att radera inspelning-

arna så snart examensarbetet är godkänt. Nyttjandekravet innebär att insamlat material endast 

får användas i forskningssyfte. För mig innebär det att allt material som samlats in under arbe-

tet endast får användas av mig i det här examensarbetet. 

 

Resultat och analys 

Nedan följer en sammanställning av det resultat som framkommit i intervjuerna. Jag har delat 

in avsnittet utifrån arbetets tre frågeställningar.  

 

Återkoppling på läsläxan i år 1 

Samtliga lärare i min undersökning ger läsläxa varje vecka som de sedan följer upp veckan 

därpå. Däremot skiljer det sig åt hur de ger återkopplingen, tre olika sätt framkom som redo-

visas nedan.  
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 Fyra av lärarna ger enskild återkoppling på läsläxan medan de andra två återkopplar i grupp. 

En av de två delar in eleverna i grupper om två eller tre åt gången och den andra läraren har 

en gemensam återkoppling med samtliga elever i sin halvklassgrupp, ca 12 elever.  

Fyra av de lärare som återkopplar på läsningen gör det genom att ge eleven uppmuntran och 

positiv feedback samt konstruktiv kritik där eleven får ett utvecklingsmål att träna på till nästa 

vecka. De för kortfattade läsprotokoll för varje elev som dels fungerar som minnesanteck-

ningar och dels som dokumentation. Den femte läraren påpekar att hen tycker att det viktig-

aste den första tiden är att ge eleverna positiv feedback och att eleverna ”bara läser på.” Hen 

säger också att respons är något hen behöver förbättra sig på och har tankar om att jobba med 

två stjärnor och en önskan för att ge konstruktiv kritik till eleverna. 

 Lärare 6 ger läsförståelsefrågor till läsläxan och genomför återkopplingen gemensamt i den 

stora gruppen där eleverna tillsammans ser på varandras arbeten i dokumentkameran. Syftet är 

att eleverna lär av varandra och att hen som lärare ger feedback till eleverna i form av två 

stjärnor och en önskan. Läraren fokuserar på att lära eleverna att läsa på djupet och förstå tex-

tens innehåll, att göra kopplingar, skapa inre bilder, att göra förutsägelser och kunna återbe-

rätta, för att nämna några av lässtrategierna. Själva läsningen lyssnar hen av och ger återkopp-

ling på lite då och då när det passar och när hen sitter själv med en elev. Dessutom bestämmer 

läraren vissa 2-veckorsperioder där eleverna informeras om att hen ska lyssna på läsningen. 

Då koncentrerar läraren det arbetet på de elever hen är osäker på men lägger inte tid på dem 

som hen vet har läsflyt och istället behöver utmanas. 

 Fyra av lärarna rapporterar att de har individuella texter som läxa och menar att läsningen blir 

mer lustfylld genom att eleverna får välja en text som intresserar dem. Samtidigt är lärarna 

med och styr nivån och hjälper till med vilken nivå av böcker som passar varje elev. 

 L1 och L5 har en läsebok som är gemensam för alla, L1 med en viss nivåanpassning i själva 

boken och L5 med två olika böcker som har samma grundstory.  För L1 är en gemensam läse-

bok mycket viktigt då hen inte tycker om att ha olika böcker i klassen. Läraren vill inte att 

eleverna ska jämföra sig med varandra och få funderingar om varför kompisen har en annan 

bok. 
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Däremot kan hen nivåanpassa om det blir alldeles för svårt eller för lätt för någon elev. Då 

finns det enklare böcker i samma serie med en bild och lite text på varje uppslag som hör till 

klassens läsebok. För att utmana får de elever som behöver välja en skönlitterär bok vid sidan 

av klassboken och läsa även i den hemma under veckan. 

Tre av lärarna utvidgar så småningom läxan till att även innefatta en läslogg i form av en 

skrivuppgift för de elever som kommit längre i sin läsutveckling. Återkopplingens fokus lig-

ger då mer på läsförståelsen och inte längre lika mycket på själva läsningen. Uppgiften kan 

handla om att göra kopplingar till sig själv, till andra böcker de har läst eller till att kunna 

återberätta innehållet. 

 Fyra av lärarna låter eleverna ha en tyst enskild lässtund varje morgon. Under den tiden tar 

samtliga av de fyra lärarna vara på tillfället och lyssnar och ger återkoppling på ett par elevers 

läsning. Anledningen är att de anser att det behövs mycket mer tillfällen för återkoppling av 

läsningen än enbart vid läxstunden.  

L4 tycker det är svårt att hinna ge alla elever den tid de verkligen behöver och funderar myck-

et på hur hen ska få till så mycket kvalitativ lästid som möjligt. Läraren menar att de som har 

det svårt med läsningen behöver ha en mottagare som lyssnar, annars blir det lätt att han eller 

hon bara sitter och bläddrar i boken och låtsas läsa. Exempelvis uttrycker läraren så här: 

 

Om uppföljningen endast sker när det är läsläxa så blir det ganska fattigt för det är stressigt, det 

är många barn och det blir lite löpande band.  Så jag försöker också ha en läslista och lyssna på 

morgnarna och göra anteckningar. Det funkar inte varje morgon, men på en 2-veckorsperiod har 

jag lyssnat på alla (L4). 

 

Efter några veckors individuell läsning börjar tre av lärarna att prioritera de elever som har 

störst behov av lästräning först. Den gruppen utgörs i första hand av de elever som inte har 

knäckt läskoden, men även av de elever som inte har stöttning hemifrån på samma sätt som 

genomsnittet i klassen. Ofta går de två kriterierna hand i hand, men inte alltid menar en av 

lärarna. Dessa elever ges ofta något mer tid under återkopplingsstunden och lärarna undviker 

helst att lyssna på just de eleverna när lektionen går mot sitt slut. Lärarnas uppfattning är att 

det ibland tenderar till att bli en något stressigare känsla då än i början av lektionen. 
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 Under vårterminen ändrar lärarna som har individuell återkoppling upplägget på läxan och 

delar istället in eleverna i par för att eleverna ska kunna lära sig av varandra och ge feedback 

på läsningen.  

Även L6 förändrade upplägget då hen har märkte att återkopplingen inte fungerar för de ele-

ver som har lite svårare för läsningen och som inte får stöttning hemma. Istället har alla en 

gemensam text där läraren har sprängt in frågor till texten med de förmågor som hen vill att 

de ska träna. Tanken är att den som tänker och reflekterar och får stöttning hemma kan visa 

övriga i skolan. Och de barn som inte har skrivit så mycket kan lägga till det de idéer som de 

får av sin kompis. Eleverna är indelade i par som kallas läskompisar. När de delat med sig till 

varandra och lagt till nya idéer i sina läxor är det slutligen en gemensam genomgång med alla 

och ytterligare kunskap delas mellan eleverna. 

  

 

Arbetsro under återkopplingsstunden och strukturen i  

klassrummet 

Fem av lärarna har ett liknande arbetssätt och därmed även liknande upplevelser av hur ar-

betsron under lässtunden fungerar. L6 har för det mesta en annan struktur för återkoppling 

vilket också ger en annan upplevelse av arbetsron. Detta redogör jag för nedan. 

Samtliga sex lärare i min undersökning har ett par pass i veckan då de är två pedagoger i klas-

sen och de prioriterar då att lägga in uppföljningen av läsläxan under den tiden.  Gemensamt 

för lärarna i undersökningsgruppen är också att de alla har behov av att lyssna och ge åter-

koppling på varje enskild elev under läsinlärningen. I den situationen upplever samtliga lärare 

att de känner en viss stress. Det beror oftast antingen på att eleverna i den övriga gruppen är 

oroliga eller att lektionstiden inte räcker till. Skillnaden är att fem av lärarna ger återkoppling 

varje vecka och till varje elev, medan R6 ger den typen av återkoppling under vissa perioder. 

Där emellan fokuserar hen på återkoppling i den gemensamma gruppen. 

Fyra av de lärarna ansvarar själva för halva klassen, ca 12 elever, medan den andra hälften av 

klassen går till en annan lokal tillsammans med en pedagog. De elever som är kvar i klass-

rummet får arbetsuppgifter som de känner sig väldigt trygga med och som de har gjort många 
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gånger. Det består ofta av ett arbetsschema med tydliga anvisningar på tavlan och en åter-

kommande struktur. Samtliga lärare menar att det hellre får vara lite för enkelt, bara lässtun-

den med den enskilde eleven får ske i lugn och ro.  

L3 förklarar att hen har låter fritidspedagogen ha hand om hela klassen i klassrummet medan 

läraren själv lyssnar och ger återkoppling till varje elev. Trots det återkommer läraren flera 

gånger till att hen kan känna sig stressad. Det beror på att hen oftast inte hinner lyssna på alla 

elever under den stund som de är två pedagoger. Då blir hen ofta avbruten av att någon elev 

vill ha hjälp eller att hen måste påminna om arbetsron i klassrummet. 

L6 gör återkoppling och respons på läsläxan som en gemensam aktivitet i gruppen. Däremot 

har läraren perioder då hen lyssnar av de elever som hen anser behöver det. Övriga elever har 

då en skrivuppgift som de är väl inkörda i. Läraren förklarar följande: 

Då säger jag till eleverna att nu ska jag lyssna av läsningen under två veckor. Då vet de att frö-

ken inte vill bli störd. Men det har jag fått lotsa in dem i. Det fungerar relativt bra. Men ibland 

får jag bara stänga av även om nån springer runt, eller nån kommer och pekar och vill uppmärk-

samma mig på att några busar…(L6). 

L2 upplever att nuvarande lässtund med par-läsning då hen går runt och lyssnar, gör att hen 

känner sig mindre stressad än när hen lyssnar på dem enskilt. Även om hen inte hinner lyssna 

på alla barnen så känns det bra att alla har blivit lyssnade på av någon, menar läraren.  

Fem av lärarna påtalar att det är svårt att inte bli stressad i den här situationen. De menar att 

ofta går det bra till en början men att det är svårt att hinna med alla elever på den avsatta ti-

den. De flesta eleverna klarar av att följa instruktionerna i klassrummet men samtliga lärare 

menar att det alltid finns elever som har svårare att koncentrera sig och blir oroliga. Den oron 

sprider sig snabbt och då tvingas läraren avbryta återkopplingen med den enskilda eleven.  

L6 berättar att hen har haft enskild läsning i år 1 under många år. Men eftersom R6 upplever 

att det är ett stressmoment har hen gått ifrån det arbetssättet så mycket som möjligt. Däremot 

går det inte att helt komma bort ifrån att lyssna på barnen enskilt men då gör hen det under en 

kortare period.  
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L4 säger i intervjun att hen under våren har provat Skolverkets (2011b) bedömningsmaterial 

för läsning i år 1-3. L4 uttrycker att hen tycker det ger bra information och är ett användbart 

underlag för återkoppling till eleverna, till föräldrarna och till sig själv som lärare. L4 funde-

rar vidare: 

Men det bygger ju också på att man sitter en och en. Så det är ju inte så att skolverket har en an-

nan idé om hur kommunikationen om läsningen ska ske (L4). 

 

Syftet med läsläxan 

Samtliga lärares syfte med läsläxan är att eleverna ska öva upp sin läsförmåga, få bättre läsflyt 

och få förståelse för innehållet i texten. De menar att det är viktigt att barnen läser 10-15 mi-

nuter/dag och att någon lyssnar och samtalar med dem kring texten. Även de som har knäckt 

läskoden när de börjar år 1 behöver träna för att bli bättre och utveckla sin läsning.  

L3 poängterar att det är viktigt att eleverna och föräldrarna förstår att syftet är att de ska läsa 

varje dag och att de inte tror att det räcker att läsa kvällen innan de ska läsa för läraren.  

L4 berättar att hen har två syften med läxorna och det är dels att barnen ska kunna få mer läs-

tid eftersom hen anser att den tiden tyvärr inte finns i skolan. Dessutom tränas eleverna i att ta 

lite ansvar. L4 berättar att hen är lite kluven till läxan och det beror mycket på att hen av erfa-

renhet vet att alla inte får samma stöttning hemma. Exempelvis uttrycker L4 sig så här:  

Jag propagerar inte för läxor. Det är därför jag är väldigt mån om att barnen ska veta exakt vad 

de ska göra för det har vi tränat på i skolan. Ingen ska komma till skolan och känna att man inte 

har löst läxan för att de inte har nån förälder som stöttar (L4). 

Diskussion 

Följande kapitel är uppdelat i två delar där jag i metoddiskussionen granskar mitt val av me-

tod och därefter för jag en diskussion om resultatet av min undersökning och redogör för hur 

väl jag har lyckats besvara mina frågeställningar och ge mina synpunkter och tankar kring 

resultatet. 
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Metoddiskussion  

Jag anser att de kvalitativa intervjuerna var en väl fungerande metod för att uppnå syftet med 

min undersökning och få svar på frågeställningarna. Min ambition har varit att intervjuerna 

ska gå till på så liknande sätt som möjligt och att samma frågor diskuteras med samtliga lärare 

i undersökningen. Men min ovana som intervjuare har gjort att jag vid något tillfälle har miss-

sat en följdfråga som jag har fått komplettera i efterhand genom att kontakta intervjupersonen 

igen. I en av intervjusituationerna blev jag mer stressad och intervjun blev kortare med färre 

följdfrågor än i övriga fall. Det berodde på att intervjupersonen rörde sig runt i klassrummet 

och plockade samtidigt som intervjun pågick. 

 

Resultatdiskussion 

I min studie ser jag en bred kunskap om läsinlärning och ett stort engagemang från lärarna för 

att varje elev ska få individuellt stöd och återkoppling under den första läsinlärningen i år 1. 

Det framgår också hur viktigt lärarna anser att det är att ge eleverna återkoppling på det ele-

verna har tränat på hemma. Det följer väl Skolverkets (2014) riktlinjer för hur viktig uppfölj-

ningen är för att läxan ska kännas meningsfull för eleven.  

Samtliga har läsläxa varje vecka som de följer upp efter ett visst mönster och med stor nog-

grannhet varje vecka. Vidare ser jag att de alla har stort fokus på att tidigt fånga in de elever 

som av olika anledningar behöver mer tillfällen till återkoppling och stöttning i sin läsutveckl-

ing. Anledningen till att lärarna har läsläxa är för att de inte anser att de får till den mängd 

läsning i skolan som krävs för att eleverna ska kunna utvecklas. I mina intervjuer återkom 

samtliga lärare till att de känner en stress över läsläxan och hur de ska få till en kvalitativ 

stund för samtliga elever. Intressant blev därför att ta reda på syftet med läsläxan eftersom alla 

trots allt har läsläxa så frekvent som en gång i veckan.  

Det är svårt att avgöra hur väl mitt resultat speglar resten av landet eftersom min studie är 

avgränsat till en geografisk del i västra Sverige och endast till sex lärare. Men eftersom vi har 

ett gemensamt styrdokument som tydligt visar kunskapskraven i läsning för år 3 så anser jag 

att det ger en indikation på hur lärare arbetar med läsläxan under det första skolåret i svensk 

skola. 
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Hur arbetar lärare i år 1 med återkoppling på läsläxan? 

I min undersökning framkommer fyra olika sätt att gå till väga för att ge återkoppling på 

läsläxan. Dessutom ändras arbetssättet hos några av lärarna under vårterminen när flera av 

eleverna har knäckt läskoden. Då övergår den individuella återkopplingen till att ske i par 

eller i liten grupp. 

Den individuella återkopplingen är den vanligaste metoden. L1, L3 och L4 lyssnar till elevens 

läsning av den text som utgjort veckans läxa och som eleven ska ha läst och övat på under ca 

15 minuter varje dag hemma. Återkopplingen består av att ha en dialog med eleven om tex-

tens innehåll samt att ge positiv och konstruktiv feedback som ger eleven ett nytt mål att 

sträva mot till kommande vecka. Dysthe (1996) talar om dialogen som vägen till en större 

förståelse för textens innehåll, då varje människas erfarenheter vävs in i tolkningen av inne-

hållet. Det sker genom att tillsammans med en lärare eller klasskamrat prata om innehållet och 

göra personliga kopplingar till texten. 

Lundahl (2011) tar upp att återkoppling är det som gör att eleven har en möjlighet att komma 

framåt och utvecklas i sitt lärande. Vidare menar han att det är av yttersta vikt att läraren tar 

hänsyn till var eleven befinner sig nu och ser hur vägen till det förväntade målet ska kunna 

nås. Detta ska inte förväxlas med att lotsa eleven, vilket med andra ord betyder att man hjäl-

per eleven för mycket (Lundahl, 2011). Det är viktigt att hjälpa eleverna att hitta en text som 

överensstämmer med den nivå som hen befinner sig på så att målet ligger på lagom avstånd.  

L5 lyssnar på två eller tre elever i taget och ger varje elev en individuell återkoppling som 

främst består av positiv feedback. Hen menar att de lär sig av att lyssna på varandras läsning 

och av att höra varandras återkoppling. Vygotskijs inlärningsteori om att inlärning sker i en 

social aktivitet där eleven får hjälp av läraren eller av mer kunniga kamrater känns igen i det 

här arbetssättet (Bråten, 2011). Under vårterminen övergår samtliga lärare till parövningar 

eller mindre läsgrupper av samma skäl som ovan.  

L6 lägger fokus på att ge återkoppling av elevernas träning i lässtrategierna. Detta görs till-

sammans i den stora elevgruppen där syftet är att eleverna ser och lär av varandra. Däremellan 

lägger läraren extra fokus på att lyssna och ge stöttning på läsningen till de elever som verkli-
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gen behöver. Hen menar att de som knäckt läskoden och läser med flyt lyssnar hen på ändå, i 

andra sammanhang. Att kunna läsa innebär mer än att kunna koda av orden. Det innebär att 

kunna förstå och tolka textens budskap och att behärska olika lässtrategier för att ta sig an 

olika texter (Taube, 2007).  

L2 delar in klassens elever i fasta läskompisar. Varje vecka sitter de två och två och frågar 

samma tre frågor till varandra: Vad handlar boken om? Hittar du någon personlig koppling när 

du läste? Vad tyckte du om boken?– Motivera. Till sist läser de en bit var ur sin bok och ger 

varandra två stjärnor och en önskan på läsningen. Läraren cirkulerar under tiden runt mellan 

eleverna och lyssnar.  

Det är viktigt att noga ha förberett eleverna och tränat dem på hur man ger feedback för att 

inte riskera att situationen blir sårande och får motsatt effekt. Eleverna har ingen check-lista 

över punkter som de skulle ge stjärnor och önskningar på vilket kan vara en god idé för att 

ytterligare ge dem ramar och struktur (Jönsson, 2013).  

Återkopplingen av läsläxan bygger på att eleverna har får hjälp och stöttning hemma.  För de 

elever som inte har det stödet blir det mer synligt om läxan är i form av en skrivuppgift kopp-

lat till texten. Likaså märks det tydligare för andra om återkopplingen sker i en liten grupp 

elever där det blir tydligt både genom läsningen och genom dialogen i guppen hur mycket 

eleven har tränat. Det är viktigt att skolan är lyhörd för att alla elever har olika förutsättningar 

och sätter in rätt hjälp och stöd där det behövs.  

Det framgår i intervjuerna att lärarna är lyhörda för vilka elever som behöver extra stöttning i 

skolan på grund av att det saknas i hemmet. Skolverket (2014) påtalar vikten av att alla elever 

ska har samma förutsättningar att nå målen oavsett hemförhållanden. 

Flera av lärarna tar upp exempel på hur de utmanar eleverna utifrån varje individ genom att ge 

läsloggar med läsförståelsefrågor och genom att höja nivån på texten de läser. Detta stämmer 

väl överens med Westlunds (2014) teori om att varje barn behöver utmanas utifrån sin ut-

vecklingsnivå. 

Fem av sex lärare i min undersökning gör egna anteckningar under sina lässtunder för att 

kunna återkoppla till förra veckans samtal och för att kunna ha koll på utvecklingen av ele-



 

25 

 

vernas kunskaper. En lärare nämnde att hen under våren provat Skolverkets (2016) nya be-

dömningsmaterial för läsning och skrivning och funnit materialet mycket användbart för åter-

koppling och dokumentation. Lundahl och Herrlin (2014) anser att läraren bör ha ett kartlägg-

ningsschema för att kunna hjälpa eleverna på rätt utvecklingsnivå. 

 

Hur skapas en lugn pedagogisk miljö under åter- 

kopplingsstunden? 

Strukturen är väldigt likartad i samtliga klassrum under den individuella återkopplingen. Men 

trots att lärarna ger eleverna tydliga uppgifter som är välkända för dem blir det ofta lite oroligt 

efter en stund. 

 För de fem lärare som ger återkoppling på den individuella läsningen enskilt eller i en liten 

grupp ser strukturen i klassrummet ut på liknande sätt. De sitter antingen i grupprummet som 

ansluter till klassrummet eller inne i själva klassrummet. Det krävs en tydlig struktur och fasta 

ramar för att lyckas med den sådan situation menar Stensson (2013). Även Westlund (2014) 

menar att den största utmaningen lärarna har i skolan är att lyckas organisera undervisningen 

så att alla elever utvecklas. 

Det framgår att lärarnas största mål med lektionen är att lyckas ge en bra och kvalitativ läs-

stund med den enskilda eleven, utan att behöva avbryta och återställa ordningen i klassrum-

met eller hjälpa en elev i sitt självständiga arbete. Pihlgren (2014, september) framhäver att 

eleverna måste tränas i eget ansvar. Det finns ingen genväg till arbetsro och struktur utan lä-

rarna måste vägleda och sätta ramarna menar hon. 

 

Vad är syftet med läsläxan? 

Ett entydigt svar framkommer på varför lärarna utsätter sig själva och eleverna för läsläxa, 

trots att det krävs mycket tid och skapar stress hos samtliga av mina respondenter. Att få till 

den mängd lästid som krävs är helt enkelt inte möjlig under skoltimmarna menar Allington 

(2001) som hävdar att minst en och en halv timmes läsning per dag bör läggas på läsning.  

 Fyra av lärarna påpekade hur viktigt det är att eleverna ska vara helt säkra på hur läsläxan går 

till för att de inte ska bli lämnade i en situation som de inte klarar av själva. Eleverna ska inte 
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vara beroende av att få hjälp med läxan, även om samtliga lärare önskar att föräldrarna stöttar 

och hjälper sina barn utifrån de tips och råd som getts muntligt under föräldramöten och 

skriftligt i ett brev från skolan. Skolverket (2014) framhäver hur viktig förberedelserna av 

läxan är. 

Sammanfattningsvis har det framkommit att lärarna i min undersökning anser att det är nöd-

vändigt med läsläxa i år 1 för att få till den mängd läsning som krävs för att eleverna ska ut-

vecklas till goda läsare. Återkopplingen på läsläxan sköts med stor noggrannhet kontinuerligt, 

vilket jag anser är viktigt för elevernas fortsatta engagemang och utveckling. Däremellan har 

flera av lärarna även andra tillfällen då de ger feedback på elevernas läsning vilket jag håller 

med om är en bra strategi för att ta tillvara på skoltiden på bästa sätt. 

Jag anser att det är väldigt viktigt att dokumentera återkopplingen för att kunna ge eleven rätt 

stöd och den utmaning som krävs. Det ger också ett bra underlag för utvecklingssamtalen.  

Det gäller dock att hitta ett bra arbetssätt som känns enkelt och inte tar uppmärksamhet från 

elevens läsning och inte heller tar för mycket tid. 

Jag upplever att den individuella återkopplingen på läsningen är så viktig att det inte går att 

välja bort den. Men det finns också andra arbetssätt som fungerar bra som har framkommit i 

den här studien. Genom att ha hela gruppen samlad och engagerad i läxan tillsammans kom-

mer man som lärare undan den något stressade situationen där de övriga eleverna ska ta an-

svar för eget arbete.  Den arbetsmetoden är jag nyfiken på att pröva och varva med individuell 

återkoppling lite då och då. Man får dock inte glömma att varje arbetsplats och varje lärar-

tjänst kan se lite olika ut vilket också påverkar hur arbetets struktur planeras. 

 Det är tydligt att mycket tid och engagemang måste läggas på strukturen i klassrummet för att 

skapa arbetsro. Min uppfattning är att det inte finns några genvägar. Man får se det som en del 

i undervisningen att lära de unga eleverna eget ansvar för arbete och arbetsro.  

Ingen av lärarna i min undersökning har någon fysisk aktivitet inplanerad under det enskilda 

arbetet. Magnusson (2010, oktober) menar ju att det är svårt för små barn att sitta stilla för 

länge vilket så klart bidrar till att oron sprider sig efter ett tag.  
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Förslag till vidare forskning 

 Mitt arbete belyser hur lärare arbetar med återkopplingen av läsläxan i år 1. Det skulle vara 

intressant att jämföra hur lärare arbetar med återkoppling på läsning i år 1 utan att ha gett 

läsläxa. Minskar stressen och planeras arbetet upp på ett annat sätt?  Blir upplägget ett annat 

och mer fördelat över en längre tid om all läsinlärning sker i klassrummet? Kan lärarna skapa 

den mängdträning som behövs innanför skolans ramar så att övrig lästid hemma blir frivillig?  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Hur arbetar lärare i år 1 med återkoppling på läsläxan?  

 I vilken utsträckning ges återkoppling av läsläxan? 

Hur skapas en lugn pedagogisk miljö för övriga klassen under återkopplingsstunden? 

Stödfrågor: 

Har du regelbunden läsläxa till eleverna i år 1? Hur ofta? 

Vad är syftet med läxan? 

Har du individuella läxor? Exempel på nivåer? Hur nivåanpassar du? 

Gör du någon form av återkoppling av läxan med eleverna? I grupp eller enskilt?  

Om läraren ger återkoppling: 

Hur går återkopplingen till?  

Ungefär hur lång tid får varje elevgrupp/elev? 

Hur ser du att eleven tar till sig återkopplingen? 

Plats och tid för återkoppling? Hur tänkte du när du valde den tiden? Vad styr valet tid? 

Återkopplar du läsläxan med föräldrarna? På vilket sätt gör du det?  Hur ofta? 

Hur upplever du responsen från föräldrarna? Delaktighet? 

Hur planerar du undervisningen för övriga elever när du har uppföljning av läxan med 

en/några elever?  

På vilket sätt arbetar du för att få studiero i klassen under den här stunden? 

Om läraren inte ger återkoppling på läsläxan: 

Har du andra tillfällen i din undervisning där du ger eleverna återkoppling på sin läsning? 

I så fall; Vid vilka tillfällen sker det? Ger du individuella läxor?  

Om du gör det; Hur hjälper du eleverna att få rätt nivå på läsläxan till nästa tillfälle? 
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Bilaga 2 

Hej! 

Jag heter Gunilla Zackrisson och läser en vidareutbildning på Karlstads universitet.  

Jag skriver nu mitt examensarbete som handlar om återkoppling av läsläxan.  

Jag vill med mitt arbete nå fram till en djupare kunskap om hur man som lärare ger  

återkoppling på läsläxan i år 1och hur det övriga arbetet i klassrummet fungerar under tiden.  

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring metoder för läsinlärning, återkoppling  

och vägledande samtal men behöver även ta del av verksamma lärares olika arbetssätt och  

metoder genom intervjuer. Jag beräknar att det kommer att ta ca 45 minuter av din tid och  

hoppas att det blir ett givande samtal för oss båda två. 

Jag tar vid intervjun hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att 

 intervjun är frivillig och att det går att avbryta när du vill om så önskas. För att underlätta  

bearbetningen kommer jag att spela in intervjun och även föra anteckningar. Materialet  

kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast att användas i  

forskningssyfte.  

När uppsatsen är godkänd kommer den att bli en offentlig handling och publiceras. Alla  

deltagare, skolor och orter kommer därför att vara fingerade för att omöjliggöra identifiering. 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare  

för mer information.  

 

Med förhoppning om att vi ses! 

Med vänlig hälsning 

Gunilla Zackrisson   Mailadress 

Handledare Björn Gustavsson  Mailadress  


