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Abstract
The aim of this study is to compare teachers’ views of homework, their work with
reading homework, and what the interaction is like in connection with this. A
combination of methods in the form of observations and semi-structured interviews was
used to follow two teachers working in the early years of compulsory school. The study
found that the teachers work solely with reading homework, although in different ways,
as regards both the design and the implementation, suggesting that the teachers’ practice
is grounded in research on homework. According to the teachers, homework in the early
years of compulsory school can be beneficial in that it prepares the pupils for later years
in school and that it can be an instrument in the work of consolidating knowledge. On
the other hand, homework steals part of the pupils’ leisure time and can cause stress in
their everyday life. To avoid unclarity and stress in the home, the teacher should give
clear and thorough instructions communicating the purpose, expectations, and meaning.
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English title
“Please, teacher, have we any homework?”
A study of two teachers’ attitudes to homework and work with reading homework
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1 Inledning
För elever i grundskolans tidigare år kan delar av skolans arbete emellanåt få följa med
hem efter skoldagens slut. Det kan handla om att befästa glosor, öva på läsning eller att
komma ifatt med eftersläpande uppgifter. Läxämnet kan provocera och rör ofta upp
både känslor och åsikter hos såväl berörda parter som elever, föräldrar och lärare, som
andra intressenter såsom politiker och media. Det diskuteras och debatteras ideligen om
läxans vara eller icke vara bland nyheter och olika debattforum som exempelvis
Svenska Dagbladet, Pedagogiska magasinet och Dagens Nyheter. Det framgår även att
fler och fler skolor på senare tid har valt ett läxfritt alternativ (Arbman & Lerner, 2015).
Läxbegreppet har i varierande utsträckning varit en del av föregående läroplaner fram
till och med Lpo 94 då begreppet upphörde från styrdokument. En nationell styrning
eller något uttalat uppdrag som reglerar läxsituationen saknas därmed idag. Det finns
inget i vare sig Skollag eller rådande läroplan (Lgr11) som styrker att läxor bör finnas
med i undervisningen. Trots allt är begreppet och företeelsen nära förknippat med
skolan och något som ingår i många lärares vardagliga praktik (Skolverket, 2014). En
relevant fråga att ställa är dock om det endast är en kvarlevande tradition, eller ett
medvetet och väl avvägt val? Enligt Hatties (2012) studie har läxorna nämligen
generellt låg effekt på elevernas kunskapsinhämtande, framförallt i de lägre åldrarna.
För att det ska vara gynnsamt krävs det att läxan är samstämd med övrig undervisning
och att de tre nyckelorden: förberedelse, förklaring och uppföljning finns med
(Skolverket, 2014).
Svenska elevers resultat i olika internationella undersökningar som exempelvis PISA,
har länge varit fallande där framförallt bristen av läsförståelse inom svenskämnet varit
framträdande (Skolverket, 2016a). Rapporten för det nyutkomna PISA-resultatet visade
dock en positiv vändning från denna negativa spiral och kanske har insatser på såväl
lokal som nationell nivå gjort skillnad. Större satsningar som trätt i kraft är exempelvis
läslyftet där även diskussionen om att döpa om höstlovet till läslov bör nämnas samt att
det i Lgr 11 har implementerats ett nytt kunskapskrav i svenska gällande läsförståelse.
Dessa kan alla ses som indikatorer på en samhällssituation där ungas läsning framhävs
som både angelägen och viktig att arbeta ytterligare med. Utbildningsministern Fridolin
(2016) menar även att det krävs ett krafttag från alla i barnens närmiljö och en
samverkan kring insatserna för läsning. Det ska inte isoleras till enbart skolan och
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hemmet utan bör med fördel även kompletteras med insatser från barnens kultur- och
föreningsliv.
Det finns en avsaknad av diskussioner om läxor i aktuella läromedel, lärarhandledningar
samt lärarutbildningen menar Westlund (2004:32) och Hellsten (1997:215) där det
sistnämnda kan instämmas i utifrån erfarenheter av pågående utbildning. Under sju
hittills genomförda terminer på lärarutbildningen har ämnet inte erfarits i vare sig samtal
eller diskussion bortsett från det som observerats under VFU-perioder, vilket kan tyckas
tämligen märkligt med tanke på dess aktualitet. Förhoppningen är att studien ska bidra
till att lärare får mer kunskap om läsläxa samt inspiration till hur proceduren kring den
kan organiseras. Det kan i sin tur vara gynnande i yrkesprofessionen för såväl
nyexaminerade som erfarna lärare i möten med kollegor, barn och deras föräldrar.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna undersökning är att beskriva och jämföra två lärares sätt att arbeta
med läsläxa i årskurs tre.
1. Vad anser lärarna om läxor?
2. Hur beskriver och ser lärarnas arbetssätt med läsläxa ut?
3. Hur interagerar lärarna med eleverna under arbete med introducering och
uppföljning av läsläxa?
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2 Bakgrund
Bakgrundskapitlet inleds med en definition samt förklaring av vad som avses med
begreppet läsläxa (2.1). Vidare presenteras det teoretiska ramverk som studien tar
avstamp i (2.2) och därefter framskrivs ämnet ur ett nationellt perspektiv utifrån råd och
styrningar (2.3). Avslutningsvis kommer bakgrundskapitlet behandla relevant forskning
för området utifrån läxans effekter, introducering och återkoppling av läsläxa samt
betydelsen av hur läraren interagerar med sina elever (2.4).

2.1 Läsläxa som begrepp
För fortsatt läsning behöver begreppet läsläxa definieras. Det kan efter genomläsning
och orientering i ämnet konstateras att läsläxa är ett paradoxalt begrepp. För att kunna
definiera vad en läsläxa är gäller det först och främst att komma underfund med
begreppet läxa. Första gången som läxa nämns är redan på 1500-talet skriver Lundahl
(2004), och innebar då uppläsning av läsestycken/predikotexter. Först år 1622
anammades begreppet hemläxa och syftade då till texter som efter skolans slut skulle
övas in för att senare kunna högläsas ur minnet. Idag beskriver Nationalencyklopedin
(2016) begreppet läxa som en avgränsad skoluppgift för hemarbete. Läxbegreppet kan
även beskrivas som komplettering av skoluppgifter eller frivilliga arbetsuppgifter
(Glasser 1996, se Hellsten 1997:206). Då denna studie inriktas specifikt mot läsläxan,
avser begreppsanvändningen ett textavsnitt eller kapitel i en bok som eleven ska lästräna
på vilket eventuellt kan kompletteras med tillhörande uppgift och/eller frågor.
Uppgiften genomförs utanför det som inräknas i den obligatoriska skoltiden.

2.2 Teoretisk utgångspunkt
Genom att enbart inta ett perspektiv kan det bli svårare att få en komplett bild över
varför människor agerar eller utvecklas som de gör (Hwang & Nilsson, 2011:37). Om
de teoretiska glasögonen istället riktas mot flera synsätt kan det många gånger bli lättare
att både förstå och förklara såväl avsikter som situationer. Därmed kommer tre
representativa begrepp från olika teorier användas och beskrivas nedan, som i sin tur
appliceras på studiens resultat i ansats att underbygga påståenden samt förklara och
diskutera olika företeelser (Rienecker & Jörgensen, 2014).
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Inlärningsperspektivet där behaviorismen är underordnad, har framförallt drivits av att
förklara beteenden utifrån direkta erfarenheter (Hwang & Nilsson, 2011:37). Därifrån
har olika forskare influerats varav Albert Bandura är en av dem. Han menar att barns
handlingar inte styrs av vad du säger att de ska göra utan utefter hur du själv handlar,
det vill säga en observationsinlärning. Därigenom myntades begreppet modellinlärning
vilket innebär att barn använder andra som mönster eller modeller för något som de
sedan försöker efterlikna (Hwang & Nilsson, 2011:44–45). Klasskamraters beteende har
exempelvis en benägenhet att påverka hur ett barn ter sig. Det kan även handla om
lärarens sätt att agera, använder hen ett lugnt och avspänt tonläge har det en tendens att
avspegla sig i klassen (Hwang & Nilsson, 2011:44–45).
Den sociokulturella traditionen inom det kognitivistiska synsättet har på senare tid blivit
allt mer framträdande i skolans värld (Säljö, 2012:195). Interaktion och språk är
nyckelord som står i centrum inom detta synsätt, då barnet anses utvecklas genom
deltagande i sociala samspel tillsammans med andra eller uppmuntras föra en inre
dialog för att resonera med sig själv (Hwang & Nilsson, 2011:67–68).
Förgrundsgestalten inom denna inriktning är Vygoskij och ett av hans mest välkända
begrepp är den proximala utvecklingszonen vilket handlar om att erövra kunskaper inom
räckhåll från den nuvarande punkten i utvecklingen. Med stöd av en mer erfaren person,
kamrat som vuxen, kan eleven spänna bågen och därmed möta krav och utmaningar
genom ansträngning vilket leder in på ytterligare ett av teorins centrala begrepp,
nämligen stöttning. Detta stöd kan ta sig i uttryck genom att den mer erfarne väcker ett
intresse och ställer frågor utan att ge eleven svar och lösningar. Även informell
undervisning med en kunnigare och mer erfaren beskrivs vara betydande för elevernas
utveckling där en familjemedlem, såsom förälder eller syskon, kan agera stöttande
(Hwang & Nilsson, 2011:67–68).

2.3 Styrdokument och stödmaterial
Det finns inga lagar eller regler som reglerar läxor och skolan har därmed inget uttalat
uppdrag att ge elever läxor sett ur de nationella styrdokumentens perspektiv. Det är ett
beslut som varje skolenhet och dess lärare måste ta. Att alla eleverna ska utvecklas och
erbjudas rika möjligheter att nå kunskapskraven finns dock formulerat i Lgr11:s
inledande del (Skolverket, 2016b). Läxor skulle då kunna utgöra ett betydande inslag
som komplement till den ordinarie undervisningen för att alla elever ska kunna nå
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målen. Däremot betonar Skolverket (2014) i sitt stödmaterial för lärare att läxor aldrig
får ersätta den schemalagda undervisningen ledd av lärare. Skolan har även som mål att
varje elev ska kunna ta ett personligt ansvar för sina studier (Skolverket 2016:15b).
Vidare är läsningen en viktig grundpelare för elevers kunskapsinhämtande och lärande.
En god läsförståelse fordras för att kunna tillgodose sig stoff i skolans alla ämnen men
även för att kunna verka som aktiv medborgare i samhället. Sett till läsningen finns ett
kunskapskrav för årskurs 3 framskrivet som handlar om att eleverna ska kunna “läsa
bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak
fungerande sätt” (Skolverket 2016:252b). Eleverna ska även kunna återge och
kommentera delar av en text och genom detta visa på en grundläggande läsförståelse.
Ett vidgat ord- och begreppsförråd beskrivs fortsättningsvis som en framgångsnyckel
för studieframgångar i Skolverkets (2016:19c) kommentarmaterial till svenska. Att
arbeta med ord och begrepp för att i sin tur kunna uttrycka känslor, kunskaper och
åsikter bör genomgående finnas med i undervisningen för att eleverna i sinom tid ska
kunna formulera sig på ett mer nyanserat sätt.

2.4 Tidigare forskning
Trots att läxor är ett vanligt förekommande arbetsinstrument är framförallt den svenska
forskningen och kunskapen kring ämnet bristfällig (Hellsten, 1997:215; Westlund,
2004:31). Hattie (2012) är en av få som gjort försök i att visa på sambandet mellan
hemläxan och elevers lärande. I sin storskaliga forskningsöversikt om vilka
arbetsmetoder som är gynnsamma för elevers lärande, är läxan en av flera som
undersökts. En generell slutsats som Hattie (2012) drar är att läxors påverkan på elevers
lärande kan ses som positiv, men då i ytterst låg bemärkelse. Han menar att den positiva
effekten som läxor kan ha är att det påskyndar elevernas inlärning inom ämnet. Det är
framförallt i de högre årskurserna upp mot gymnasienivå som läxor leder till lärande.
För elever i de yngre åldrarna visar resultatet ingen större effekt och kan snarare verka
negativt mot deras självförtroende om de tidigt får uppleva ett misslyckande i samband
med sin läxläsning. Cooper (2007:12) nämner andra negativa effekter som läxor kan ha
för elever. Om läxorna delas ut till de elever som inte hunnit med eller lyckats förstå
uppgifterna under lektionstid, menar författaren att glappet mellan elevgrupperna kan
bli större i den bemärkelsen att de troligen inte heller kommer lyckas med uppgiften
hemma. Vidare tydliggör han att läxor tar tid från elevernas fritidsaktiviteter.
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Genom att erhålla läxor förbereds eleverna för framtiden då de så småningom ska lära
sig att ta ansvar för sina arbetsuppgifter och att tänka själva menar både Hellsten
(1997:211) och Cooper (2001:10). Dessutom menar författarna att lärare som
introducerar läxor för elever i ett tidigt stadie erbjuder möjligheter för elever att bygga
upp en studieteknik som blir fördelaktigt inför kommande årskullar.
2.4.1 Utformning, introducering och återkoppling
En hemläxa som enbart ges av slentrian och gammal vana skapar stress och kan i många
fall leda till en bristande respekt för seriöst arbete, vilket i sig är både onödigt och
destruktivt (Hellsten, 1997:210). Om en läxa däremot är välplanerad och leder fram till
ett klart fastställt mål kan den både vara ett användbart och effektivt arbetsredskap
(Skolverket, 2014). Lärarens sätt att konstruera en läxa behöver vara genomtänkt menar
både Hattie (2012) och Cooper (2001:41), eftersom utformningens innehåll och storlek
inverkar på elevernas prestationer. Hattie (2012) förespråkar enkla läxuppgifter och
Cooper (2001:41) menar att de bör förstärka basfärdigheter där den sistnämnde även
betonar att flera kortare läxor är att föredra jämfört med någon enstaka i större omfång.
För att eleverna ska bli motiverade och uppleva läxan som intressant, menar Cooper
(2001:46–47) att det är en klar fördel om eleverna får ha en inverkan på innehållet. Om
eleverna ska kunna genomföra läxan egen hand behöver läraren vara uppmärksam på att
alla elever har förstått. Powell och Powell (2010, se Jensen 2012:179), menar att när en
elevuppgift presenteras har läraren en viktig roll i att vara tydlig och eleverna ska efter
introduktionen veta syftet med uppgiften. Läraren bör därför vara observant på elevers
reaktioner samt ha ett klassrumsklimat där elever känner sig bekväma i att ställa frågor
vid oklarheter.
Att återkoppla, kommentera och samtala kring en genomförd läxa framhäver Strandberg
(2013) som ett viktigt inslag i processen. En motivation hos eleverna blir lättare att
locka fram om de har vetskap om att ansträngningarna senare kommer bekräftas. Där
beskrivs diskussioner i olika gruppkonstellationer som fördelaktiga då eleverna
samtidigt får tillgång till varandras tankar och erfarenheter. Det kan både stimulera den
egna tankeprocessen och utöka lärandet. Oavsett vad för utformning en återkoppling har
menar Jönsson (2012:75) att feedback i grunden handlar om att läraren ska stötta och
påverka elevernas lärande för att ha optimala förutsättningarna att nå målen. Grønmo
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(2013) betonar skillnaden mellan att endast tillhandahålla individuell feedback i
jämförelse med diskussioner tillsammans med andra. Hans studie jämför lärares sätt att
arbeta med återkoppling i Sverige och Norge gentemot hur de gör i Finland. I Sverige
och Norge är det vanligare med personlig feedback medan uppföljningen i Finland
snarare handlar om diskussioner i helklass. Genom att använda Finlands strategi erbjuds
elevernas ett ytterligare inlärningstillfälle där kunskapen kan fördjupas. Resultatet av
studien visade sammanfattningsvis att diskussioner som återkoppling är mer
framgångsrikt för elevernas kunskapsutveckling (Grønmo, 2013).
2.4.2 Interaktion
Under introducering och återkoppling av en hemuppgift är lärarens interaktion med
eleverna central. Tydlighet beskrivs av Jensen (2012) vara den enskilda faktor som
effektiviserar lärandet och motiverar eleverna att tillägna sig stoffet i den uppgift som
presenteras. Det handlar således om att materialet är organiserat i en röd tråd, att läraren
undviker utsvävningar och håller sig till ämnet samt att kommunikationen sker ansikte
mot ansikte. Lärarens sätt att kommunicera är av betydande art, vilket innebär att hen
bör tala klart och tydligt, artikulera väl samt hålla ett jämt tempo. Elevernas kognitiva
resurser kan då enbart riktas mot innebörden av det som förmedlas istället för att behöva
fokusera på att förstå vad lärarens säger (Chesbro & McCroskey, 2001). En tydlig lärare
kan både förklara och exemplifiera svåra ord och begrepp samt sätta in dem i en
vardaglig kontext så att eleverna förstår (Powell & Powell, 2010 se Jensen, 2012:179).
Interaktionen kan även vara icke-verbal vilket kan innebära att nicka instämmande och
le och därigenom signalera att eleven är på rätt spår (Jensen, 2012:84). Ytterligare en
återkopplingsmarkör kan vara att luta sig fram mot eleven för att visa intresse över det
eleven säger eller gör (Burgoon, Buller och Woodall, 1996; Merola och Poggi, 2004 se
Jensen, 2012:81).

3 Metod
I nedanstående kapitel presenteras och diskuteras studiens metoder och urval i
förhållande till syfte och frågeställningar. Kapitlet inleds med en beskrivning av de
tillvägagångssätt som använts vid insamling av empiri (3.1) samt vilka urval som gjorts
(3.2), därefter kommer de etiska överväganden presenteras (3.3) och slutligen följer en
beskrivning över hur data har analyserats (3.4).
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3.1 Datainsamlingsmetoder
Genom att kombinera metoder för insamling av data kan forskare inges en bredare och
mer komplett bild av ett studieobjekt (Denscombe, 2009:152). En metodkombination
används i studien i form av observation och intervju.
3.1.1 Observationer
Observationerna tar utgångspunkt i ett schema vilket fungerar som en lista med olika
punkter som checkas av (Denscombe, 2009:274). Observationschemat i studien utgår
ifrån en observationsmall som översatts till svenska (Waldmann, Dockrell & Sullivan,
2015). Schemat valdes ut för denna studie då den har en tydlig och överskådlig struktur
med plats för både noteringar och kommentarer. Utefter mallen har en egen version
skapats där relevanta delar för studien valts ut ifrån en av de tre dimensionerna i
verktyget vilken benämns Språkinlärningsinteraktion. De observationsobjekten som
används i schemat valdes ut då de bedömdes kunna uppstå i samband med läxarbetet i
skolan. Ytterligare en dimension har skapats där egna observationsobjekt formulerats
utifrån det som i bakgrundsforskningen beskrivs framgångsrikt i samband med läxor,
exempelvis ”Läraren ger personlig feedback på läxan”. Denna dimension benämns som
Introduktion

och

återkoppling

(se

bilaga

A).

Vid

observationen

använder

observatörerna identiska scheman och riktar därmed sin uppmärksamhet mot samma
saker (Denscombe, 2009:274). Genomförandet i par kan där ses som fördelaktigt då
bådas anteckningarna kan komplettera varandra när en av observatörerna exempelvis
fångat upp något som den andre missat. Vid dimensionen Språkinlärningsinteraktion i
schemat antecknas det Denscombe (2009:276) beskriver som “händelsernas frekvens”
vid några punkter, detta innebär en sammanräkning utifrån hur många gånger en viss
punkt uppträder under tillfället som observeras. Händelsernas frekvens antecknas även
vid dimensionen som benämns Introduktion och återkoppling men på många av
objekten kan enbart en notering göras på förekomst eller icke förekomst, exempelvis
”Läraren har meddelat eleverna när läxan ska vara klar”. Observationerna utgör sedan
framförallt grunden till den efterföljande intervjuns utformning men används också för
att stärka och diskutera respondenternas yttranden i förhållande till frågeställning två
och tre senare i resultat- och diskussionskapitlet. Utgångspunkten var att intervjun
skulle genomföras i anknytning till observationstillfälle två (se bilaga B) men där
upptäcktes ett behov av analys för att kunna formulera frågor som behandlar respektive
respondents individuella undervisning. Behovet bidrog därmed till att intervjuerna
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genomfördes några timmar efter sista observationen på en av skolorna och på en senare
dag för den andra skolan. Observationerna genomförs vid två tillfällen per skolenhet
och varar under 60 minuter vardera. Vid lektionerna följs den aktuella läsläxan upp samt
att en ny introduceras. Motivet till två observationstillfällen grundar sig i den
helhetsbild som önskas uppnå, då en läxa eller kapitel i bok därmed presenteras vid
första observationstillfället för att sedan uppföljas vid det nästkommande.
3.1.2 Intervjuer
Den efterföljande intervjun genomförs följaktligen för att få en djupare förståelse av ett
fenomen (Lagerholm, 2010). Denna metod kan ofta producera data på ett mer
djupgående och detaljerat plan menar Denscombe (2009:232), eftersom frågor och
funderingar kan följas upp direkt i det personliga mötet. En nackdel som ofta framskrivs
gällande intervjuer är att fokus riktas mot respondentens svar snarare än hens handlingar
vilka ibland tenderar att skilja sig åt. Studiens metodkombination kan vara förmånlig
eftersom den vardagliga praktiken i ett tidigare skede har observerats och är svår att
frångå, därmed inte sagt att lärarna tilldelas frågor för att ifrågasätta eller
misstänkliggöra. Metodkombinationen gör därmed undersökningen mer valid då
observationen kan säkerhetsställa det som framkommer under intervjun (Johansson &
Svedner, 2010). I intervjuerna används det Denscombe (2009:234–235) benämner som
semistrukturerade intervjuer vilket innebär en färdig lista med förberedda frågor som
behandlas (se bilaga C). Intervjuaren blir flexibel gällande ordningsföljd samt att
respondenten får tala fritt och vidare utifrån den väg som samtalet tar. Vid
semistrukturerade intervjuer kan tillförlitligheten ses som en nackdel då insamlad data
påverkas av den specifika kontexten och de specifika deltagarna (Denscombe,
2016:289). Intervjuerna blir svåra att identiskt upprepa då följdfrågor i intervjun uppstår
utifrån det individuella fallet. De frågeområden intervjun berör grundar sig i studiens
frågeställningar och utgår ifrån läxa i stort för att sedan mynna ut mot läsläxa och det
specifika fallet samt slutligen behandla interaktion. För att tona ned en högre hierarkisk
position som en intervjuare har och försöka skapa en avslappnad situation inleds
intervjun med att påtala för lärarna att vi aldrig gjort intervjuer tidigare och därmed är
nybörjare. Intervjuerna varade i cirka 40 minuter vardera.
Under intervjuerna i studien nyttjas ljudinspelningsfunktion på mobiltelefon för att
dokumentera det som sägs och två stycken används för att undvika tekniska missöden
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(Denscombe, 2009:259). Med ljudinspelning kan all fokus inriktas mot själva
intervjusituationen eftersom ingen betydande data riskerar att gå förlorad i jämförelse
med en skriftlig dokumentation av respondentens svar. Vid transkribering upptäcktes
luckor i respondenternas svar och ett behov av komplettering blev då nödvändigt
gällande ett fåtal frågor som inte ställts under intervjutillfällena. Därför kontaktades
respondenterna i efterhand via mejl för att bringa klarhet i en eller flera frågor. Dessa
frågor behandlade interaktionen för en av lärarna och gruppkonstellationer för den
andre. Mejlkontakten kan i sin tur därmed ha påverkat studiens reliabilitet då data från
respektive lärare inte insamlats på identiska sätt (Johansson & Svedner, 2010:97). När
en fråga ställs genom mejl istället för vid intervju ges lärarna mer betänketid och
resulterar troligen i ett utförligare svar. Möjligen hade kompletteringen via mejl kunnat
förhindras om en pilotintervju genomförts tidigare för att säkerhetsställa verktygets
reliabilitet men denna lösning bedömdes vid tidpunkten vara mest lämplig.

3.2 Urval
Genom personlig kontakt via mail samt informationsbrev tillfrågas två yrkesverksamma
lärare i årskurs tre om deltagande i studien. Båda lärarna är kvinnor och kan indelas i
varsin ålderskategori, 30-40 år samt 50-60 år. Kvinnorna har i studien tilldelats varsitt
fingerat namn, Ida och Cecilia. Respondenterna väljs ut efter kriteriet att de arbetar med
läsläxa kontinuerligt i sin undervisning samt att de är verksamma i en årskurs 3.
Inriktningen mot just denna årskurs görs främst för att underlätta en jämförelse samt att
eleverna vid det laget troligen är vana och förtrogna vid att arbeta med läsläxa.
Skolornas placering ligger relativt nära geografiskt och kontakter utnyttjas, vilket gör att
urvalet delvis kan benämnas som ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009:39).
Samtidigt bör även det subjektiva urvalet nämnas vilket innebär en handplockning för
det specifika ämnet. Utifrån relevans för det som studien ämnar undersöka, väljs därmed
respondenter som bedöms ha värdefulla kunskaper och insikter i ämnet. Den personliga
anknytningen till de båda lärarna bör följaktligen finnas med i beaktande, eftersom ett
förhållningssätt fri från påverkan därmed är svårt att uppnå. Samtidigt beskrivs all
kvalitativ forskning som en produkt av en tolkningsprocess vilken därmed aldrig står fri
från inverkan (Denscombe 2016:413).
Det bör slutligen även nämnas att det snäva urvalet i studien, med enbart två
respondenter, försvårar möjligheten till några större generaliseringar av resultatet
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(Denscombe, 2016:413). Det hade krävt en ansenlig materielmängd för att kunna uttala
sig om allmängiltiga och representativa förhållanden, vilket inte var möjligt utifrån de
givna förutsättningar som studien tilldelats sett till framförallt tidsbegränsning.

3.3 Forskningsetiska principer
De forskningsetiska överväganden som all forskning och därmed även denna studie
måste förhålla sig till är: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). De tre förstnämnda anses ligga närmast denna
studie. Via personlig kontakt och utskick av informationsbrev (se bilaga B) ges
respondenterna information gällande studiens syfte och moment. Där beskrivs även ett
önskemål om att lärarna informerar vårdnadshavare gällande vårt besök samt att
elevernas uttalanden och agerande inte kommer användas i studien. I utskicket beskrivs
även villkoren för deltagande vilket innebär att respondenterna när som helst har rätt att
avbryta och avsäga sin medverkan. Villkoren upprepas även för lärarna vid intervjuns
start. Hänsyn tas därmed till de två krav som ofta går hand i hand, informations- och
samtyckeskravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet avidentifieras skolornas namn
och studiens respondenter tilldelas fingerade namn. Nämnvärt är dock att även om
uppgifter behandlas konfidentiellt är det inte likställt med total anonymitet för
deltagarna eftersom studien publiceras på en officiell sida i DiVA-arkivet. Vid en
småskalig studie och med ett begränsat urval som denna studie har, kan det trots
vidtagna åtgärder finnas en risk att kunna lista ut vem som är vem. Avslutningsvis får
de uppgifter som insamlats i forskningsändamål inte användas för kommersiellt bruk
eller andra icke vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002)

3.4 Analysmetod
Analysen av observationsdata inleds med att sålla bort de objekt i schemat som inte kan
observeras under de fyra tillfällena. Därefter genomförs en grundlig genomgång av
materialet för att få syn på vilka objekt som utmärker sig med flest noteringar och som
det därmed vill ställas frågor om i intervjun samt presenteras i resultatkapitlet. Det
ställdes inga frågor kring objekten där endast förekomst kunde noteras eftersom det
bedömdes svårt att formulera frågor som skulle resultera i utförliga svar. Vid analys av
intervjudata används Denscombes (2009:370–388) fem steg: förbereda data,
förtrogenhet med data, tolkning av data, verifiering av data samt presentation av data.
Vid förberedandet bör originalmaterialet säkerhetskopieras vilket försäkras genom

11

inspelning på två mobiltelefoner. Därtill sammanställs data genom transkription som
även designas med utrymme för kommentarer och noteringar. I samband med
transkriberingsprocessen ska även ett ställningstagande göras, antingen återges
uttalandena ordagrant, det vill säga med fonetisk exakthet eller med vårt standardiserade
skriftspråk (Lagerholm, 2010). Graden av autencitet bör avgöras utifrån en studies syfte
och vad för talsituation som ska undersökas (Norrby, 1996 se Lagerholm 2010:35). Då
denna studie inte behandlar någon form av språklig analys utan fokus riktas mot
innehåll i svar, formgavs transkriptionerna ett skriftspråkslikt utseende. Vidare fordras
en förtrogenhet med data vilket innebär flertalet genomläsningar för att inge fördjupning
och eventuellt upptäcka underförstådda ting. Där blir inspelningen betydande då
transkribering aldrig innebär en total redogörelse för samtalet, tystnader, pauser och
intonationer kan nämligen ha en avsevärd betydelse i en kvalitativ analys (Lagerholm,
2010). Förtrogenhet med data inleder även den beslutsprocess som ständigt pågår
gällande vilka delar som anses vara betydande för studien och vilka som bör sållas bort
(Denscombe, 2009:371–377). Därefter ska data tolkas och de olika avsnitten med rådata
bör i sin tur vara identifierbara med koder för att i analysen kunna lokalisera och återgå
till enskild databit på ett smidigt sätt. Detta strukturerades med färgmarkering utifrån
den kategori som en specifik bit bedömdes ingå i samt en tillhörande siffra. En grön
markering innebär exempelvis interaktioner och siffran visar när i ordningen det
uppträder i transkriptionen. Därefter grupperas koderna för att få syn på mönster och
teman i materialet. För att skapa en visuell bild och struktur över materialet klipptes de
utvalda delarna från transkriptionerna ut för att sedan sorteras i grupper som namngavs
med post-it lappar (se Bilaga D). Med hänsyn till det fjärde steget, verifiering av data,
menar Denscombe (2009:378–388) att studien bör vara övertygande och att resultaten
ska uppfattas trovärdiga för de som läser den. Det bekräftas i denna studie genom en
noggrann och utförlig beskrivning av tillvägagångssätt samt att insamlad data knyts an
till syfte och frågeställningar. Efter noggrann selektion och prioritering presenteras
sedan en slutgiltig data i resultatkapitlet.

4 Resultat
I följande kapitel kommer svaren från de två lärarintervjuerna presenteras tillsammans
med utvalda observationsobjekt. Kapitlet redogör inledningsvis för lärarnas attityder
och åsikter till läxor (4.1) och leds sedan in mot det specifika arbetet med läsläxa hos
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respektive lärare (4.2). Därefter behandlas interaktion från studiens utvalda kontext som
observerats samt intervjufrågor (4.3).

4.1 Lärarnas förhållningssätt till läxor
4.1.1 Syn på läxor
Gällande lärarnas attityd och syn på läxor i allmänhet framkom olika komponenter som
ansågs vara betydande. Cecilia betonar att läxor inte bör skickas hem bara för att
eleverna ska ha en läxa, utan ett bakomliggande syfte bör finnas med och det ska finnas
någon nytta med det. Hon tycker också att läxan aldrig ska vara till för att de ska lära sig
något nytt och det är hennes uppdrag att lära dem sakerna i skolan. Hon menar att läxan
endast bör utgöra en repetition eller befästning av något de tidigare arbetat med, ”De
ska ju inte få hem en läxa som de känner att de ej klarar av. Utan det måste ju vara
någonting som de känner att, ´nämen det här fixar jag´”. Läxans syfte anses därför inte
vara att råplugga och lära sig nya saker utan handlar snarare om ett ansvarstagande inför
kommande skolår där det krävs mer och eleverna förväntas bli självständiga. Ida
nämner barns situation idag som motiv till varför hon enbart väljer att ha läsläxa:
Jag känner lite själv att barn idag är ganska stressade, nu generaliserar jag, men det är många
barn som har mycket fritidsaktiviteter, många föräldrar som jobbar hela dagar och då är det inte
så mycket kvar på kvällen innan de ska gå och lägga sig så jag kan känna lite ´nääe´ då trycker vi
inte på med mer. (Ida)

Hon betonar dock läsläxan som viktig och menar att det inte räcker med läsningen i
skolan utan är något som även behöver göras hemma.
Båda lärarna betonar läsningens betydelse när samtalet inleds mot denna specifika typ
av läxa. Läsningen genomsyrar alla ämnen i skolan och utgör en grund som dessutom
blir än mer betydande ju längre upp i årskurserna de kommer, ”När de börjar fyran så
vet jag att det är mycket mer stoff att läsa sig in på för dem” menar Ida. Cecilia
resonerar kring hur läxans form skiljer sig beroende på årskurs. I årskurs ett exempelvis
riktas mycket fokus mot teknik för att så småningom få in flyt medan det i tredje klass
framförallt handlar om en mängdträning och att utvidga sitt ordförråd, därefter formas
således undervisningen.
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4.1.2 Läxmängd och eftersläpande uppgifter
När studiens lärare ombes berätta om sin egen praktik inriktat mot läxor i stora drag
framkommer det att båda har implementerat läxor i olika utsträckning när de övertagit
sin nuvarande klass. Ida har haft sin klass sedan elevers skolstart, det vill säga
förskoleklass, och började med att ha läxa i årskurs ett med undantag från ett
prövotillfälle under deras första skolår. Cecilia i sin tur övertog sin nuvarande klass i
årskurs två och började då med att ha två läxor i veckan, läsläxa samt matematikläxa.
Nu i årskurs tre har matematikläxan slopats och eleverna har endast läsläxa med en
tillhörande arbetsuppgift. Precis som i Cecilias klass, är läsläxan även den enda som
gäller för Idas elever och hon uttrycker att det enbart är den sortens läxa hon använder
bortsett från specifika händelser på skolan så som teman där det ibland kan dyka upp.
Det kan också hända att föräldrar ber om att få ta hem och räkna lite i matematikboken
med sitt barn vilket Ida beskriver att hon alltid uppmuntrar, men aldrig ställer som krav.
En fråga som därefter behandlas under intervjun är hur lärarna väljer att hantera de
elever som inte hinner klart med det som förväntas under ett lektionspass eller är
frånvarande. Ida löser detta genom något hon valt att benämna som spökmappar vilket
innebär en individuell mapp för respektive elev där det placeras ofullständiga uppgifter
men även det eleverna kan behöva träna mer på. Varje morgon finns det sedan en stund
som eleverna kan tillägna åt just detta eller vid något annat tillfälle när det passar. På
Cecilias skola finns det istället en så kallad fokustid vilket innebär anordnad tid för
läxhjälp efter skolans slut. Dit kan elever som inte hunnit klart eller missat något
uppmuntras att gå.
4.1.3 Styrning av läxor
Vid frågan gällande hur det avgörs om läxor ska finnas på skolan eller i det specifika
klassrummet kan det konstateras att det både i Idas och Cecilias fall är upp till dem
själva. Ingen av lärarna har tilldelats några riktlinjer från vare sig rektor eller
skolledning för hur de ska förhålla sig till det. Däremot berättar Ida att hon lyssnar
mycket på rektorn som inte är en förespråkare av läxor och instämmer själv i detta och
menar att ”man ska hinna med det man ska i skolan”. Eftersom Cecilia heller inte har
fått någon styrning tar hon beslut kring detta tillsammans med sin kollega i
parallellklassen.
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4.2 Lärarnas beskrivning av sitt arbete med läsläxa
För att få en tydlig bild över hur lärarna arbetar ombads de att berätta om sitt arbete med
läsläxa i den dagliga verksamheten.
4.2.1 Ida
Vid läsläxa utgår klassen från ett läsmaterial med två nivåanpassade böcker som
behandlar samma innehåll men har olika grad av textmassa. Ett kapitel i taget utgör
sedan elevernas läxa för veckan och denna introduceras genom högläsning för att de ska
ha en förförståelse innan de börja öva själva. Eleverna får sedan en vecka på sig att
lästräna och de som har bra flyt kan välja att läsa en annan bok också då det kan vara
understimulerande att läsa om samma kapitel varje dag. De svagare läsarna kan istället
rekommenderas att ta hjälp av mamma eller pappa vid varannan sida för att underlätta
läsningen. Varje elev har ett läsprotokoll med anvisningar för vad som ska läsas samt
kommentarrutor för föräldrar och lärare. När läxan ska redovisas berättar Ida om olika
sätt att genomföra detta på. Ibland används stafettläsning vilket innebär läsning i
helklass där en elev börjar läsa ett antal rader och därefter får en annan elev ta över. Då
sitter alla lugnt på sina platser och måste följa med i texten menar Ida. En annan metod
som använts är parläsning där eleverna läser kapitlet för varandra och sedan ger
feedback i form av two stars and a wish. Ett tredje sätt som Ida själv har kommit på är
individuell läsning med iPad där eleven får spela in sin läsning av kapitlet och endast
själv lyssna på. Slutligen kan läsläxan redovisas i smågrupper, vilket användes under
observationstillfällena, då får eleverna gå iväg och läsa en del ur kapitlet för läraren och
några kamrater. Ida understryker dock att hon upplever detta som ett stressande moment
då övriga i klassen lämnas utan uppsikt ”det är drygt för att det tar så himla lång tid men
samtidigt så tycker jag att det är så viktigt att någon lyssnar på dem och att de får lite
feedback på sin läxa”. Angående frågan om återkopplingen på elevens läxa upplever Ida
sig själv som tjatig i den bemärkelsen att hon upprepar samma sak till en del elever men
hon poängterar samtidigt att det känns viktigt att alltid säga någonting. Hon säger att
hon alltid ger en positiv kommentar för att stärka dem och sedan någonting som de kan
tänka på, som exempelvis att stanna upp vid punkt eller läsa lite långsammare, vilket
även uppmärksammades under observationen. För att synliggöra skillnader för eleverna
kunde det observeras att Ida modellerar genom att exempelvis läsa ett textstycke snabbt
utan pauser vid punkt för att sedan göra det långsamt med pauser och därefter be
eleverna säga vad de tyckte.
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4.2.2 Cecilia
Nästa lärares utformning skiljer sig från den förras då eleverna istället utgår från en
egenvald skönlitterär bok som utgör veckans läxa och kompletteras med en tillhörande
uppgift. Eleverna läser i sin bok så långt de vill och efteråt noterar någon som lyssnat på
dem i ett protokoll. De uppmuntras till att läsa varje dag och det finns även rutor för det,
men Cecilia har inga krav på att alla ska vara ifyllda. Alla elever har sedan en egen
loggbok där den tillhörande uppgiften för varje vecka ska klistras in. När vi frågar om
tankar kring introduceringen av läxor betonar Cecilia vikten av noggrannhet eftersom
att hon inte vill att eleverna ska komma hem med en uppgift som de känner att de
varken förstår eller klarar av. Hon menar även att om uppgiften liknar något de tidigare
gjort krävs det inte lika mycket förklaring, men med en uppgift de är ovana vid kan det
ta upp emot en lektion eftersom de då gemensamt brukar göra en liknande uppgift på
tavlan. Uppgiften som eleverna ska genomföra under veckan utgår från läsfixarna vilka
ingår i arbetsmaterialet En läsande klass, som innebär olika strategier för att tolka och
fördjupa sig texter. En uppgift kopplad till konstnären beskrivs enligt följande ”när du
har läst en av dagarna, då ska du rita en inre bild som du såg i ditt huvud medans du
läste det stycket eller det kapitlet”. Vid återkopplingen av läsläxan sitter eleverna i sina
läsgrupper om fyra och läser för varandra i fem minuter var medan Cecilia går runt och
lyssnar.
Och fem minuter kan tyckas vara jättelite tid men för mig som går runt, jag hinner lyssna på alla
i lugn och ro en kort stund. Jag hinner höra flyt, jag hinner höra hur de tacklar om de hittar ett
ord som de inte är bekväma med. Eftersom att vi gör det då på likadant sätt varje vecka så… de
kanske läser felfritt ena veckan men de kanske har lite svårare ord veckan efter så att under en
termin hinner jag ju höra ganska många gånger på dem. (Cecilia)

Veckans uppgift upprepas sedan i samband med läsningen, har de exempelvis ritat en
inre bild till sin egen text hemma så gör de nu samma uppgift i klassrummet. När en av
kamraterna i gruppen läst får eleverna fyra minuter på sig att genomföra uppgiften innan
nästa person börjar läsa och proceduren börjar om. Slutligen ska de då ha ritat tre inre
bilder av kamraternas läsning. På frågan gällande återkoppling på elevernas läsning
säger Cecilia att hon försöker ge eleverna direkt feedback så fort hon hör något under
tiden de läser. Hon framhäver viljan av ett formativt förhållningssätt genom att tala om
hur de ska göra för att bli bättre och erbjuda dem småknep att ta till som exempelvis
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”Om du går upp i det sista där så förstår man att det är en fråga. För annars låter det
väldigt entonigt” eller ”det blir lättare att läsa om du pausar lite, någon halvsekund där
vid punkt så slipper du liksom babbla på så innan andan tar slut”.
4.2.3 Gruppkonstellationer
Det kunde observeras att båda lärarna använder grupper vid redovisning av läsläxa och
därför ställdes frågan om hur grupperna formeras och hur lärarna tänker när det ska
organiseras. Ida berättar att hon använder två sätt att tänka vid gruppformeringar. Ibland
brukar hon nivåanpassa och försöka gruppera de lite svagare och långsammare läsarna
tillsammans för att de inte ska känna någon press vid läsandet för andra. Hon beskriver
även ett annat sätt att tänka:
Om man säger att jag sätter någon som är en stark läsare ihop med någon som är mellanstark
att det blir lite som en dragkraft. ´Mhm, såhär kan det också låta´ och då när man återkopplar
till den och säger att ´ja du har bra flyt, det var bra att du stannade upp vid punkten´ att den
kanske hör litegrann. Så allt är ju som en lärsituation. (Ida)

När Cecilia får frågan om hur hon konstruerar grupper poängterar hon trygghet och
menar att eleverna behöver få läsa i en grupp där de känner sig bekväma. Därför ser
läsgrupperna i största mån likadana ut under hela terminen. Motivet till att alltid ha
samma grupper grundar sig framförallt i uppgifterna som görs där eleverna exempelvis
ska våga ställa frågor till varandra eller sammanfatta det kamraten läst utan att detta
moment på något vis ska kännas generande. Därefter tillfrågades Cecilia om hennes
tankar kring hur trygghet skapas, handlar det om att grupperna är bestående eller finns
det andra faktorer? Hon nämner då tre utgångspunkter att ta hänsyn till. Finns det några
elever som inte går ihop? I så fall placeras de i olika grupper. Detsamma gällande elever
som bedöms ha ”för roligt ihop” eftersom de troligtvis kommer ha svårt att fokusera på
uppgiften. Ur både ett praktiskt och lärande perspektiv väljer hon att blanda svaga och
starka elever:
De svaga läsarna hinner inte läsa så långt under fem minuter och därför hade det kanske varit
svårt för lyssnarna att göra följduppgifter, och det kan vara jobbigt att lyssna på många svaga
läsare. De svaga läsarna lyssnar på starka läsare och kan lära sig hur de starka utför sina
följuppgifter och de starka läsarna får lära sig att lyssna på svaga läsare samt kunna uppmuntra.
(Cecilia)

17

4.2.4 Elevinflytande i samband med läsläxan
Lärarna tillfrågades om eleverna hade något inflytande över läsläxan och hur detta i så
fall yttrade sig. I Cecilias klass har eleverna fått välja sina läsläxeböcker på egen hand
vilka kunde hämtas från skolbiblioteket likväl som bokhyllan hemma. Hon betonar
nyckelorden intresse och lust som viktiga i samband med läsning och läsläxa ”Är man
totalt ointresserad av ishockey så är det ju ingen mening att sätta en ishockeybok i
händerna på en sådan elev för då tröttnar de ju bara”. I samband med frågan om
elevinflytande vid samtalet med Ida nämner hon att de nog inte har speciellt mycket
inflytande eftersom hon styr både omfång och tid. Inför hennes utvecklingssamtal
besvarade eleverna däremot en fråga gällande hur de upplever högläsningen inför andra.
Efter samtalen hade Ida uppmärksammat att många elever anser detta som jobbigt och
menar då att hon tagit detta till sig och sedan formerat återkopplingen av läsläxan till
smågrupper med färre elever för att kunna tillmötesgå detta önskemål.

4.3 Klassrumsinteraktion utifrån observationer och intervjuer
Att vara kommunikativ, såväl verbal som närvarande anser Cecilia var betydande
gällande frågan kring hur hon ser på begreppet interaktion. Hon vill förmedla en
öppenhet och trygghet och att eleverna ska känna en vilja från hennes sida att lyssna och
prata med dem. Ida beskriver interaktion som något självklart och naturligt som ständigt
äger rum i ett klassrum, det är ett pågående samspel mellan henne och eleverna som i
sin tur både utvecklar och för undervisningen framåt. Hon betonar fortsättningsvis
trygghetens betydelse i såväl klassrummet som tillsammans med kamrater när hon
tilldelas frågan om vad hon anser som viktigt att tänka på gällande interaktion. Eleven
ska våga vara med i samspelet, våga uttrycka sig och Ida menar att det faktiskt handlar
om elevens ”rättighet” att vara en del i dess kunskapande.
Lärarna tillfrågades vidare om upplevelsen av deras interaktion med eleverna. Idas
förhoppning är att hon är tillåtande och släpper fram elevernas tankar, argument och
intressen och genom det förmedlar att det är elevernas lärande som står i fokus. En
observationspunkt i anknytning till detta riktar sig mot läxans uppföljning och handlar
om ifall en diskussion om läxans förs i klassrummet. Denna typ av diskussion kunde
inte noteras under de fyra tillfällen som observerades i klasserna men verkar utifrån Idas
uttalande ändå vara ett inslag i hennes undervisning. Hon beskriver sig själv som ett
redskap som är till för att hjälpa dem, ”Men det är de själva som är bärarna av sin
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kunskapsutveckling”. Det tillåtande förhållningssättet medför i sin tur ofta vändningar i
tidigare lektionsplaneringar eftersom hon tycker det är viktigt att fånga ögonblicken,
”när en diskussion hamnar på ett helt annat plan än det var tänkt, det är då man får de
där gyllene stunderna tillsammans”. Cecilias upplevelse av sin interaktion handlar om
att hon vill vända sig till eleverna, visa att hon talar och lyssnar på dem. Hon nämner
även sin längd och betydelsen av att sänka sig till deras ögonhöjd för att undvika att en
maktposition skapas om hon tittar ned på dem vilket även noterades under båda
observationerna i denna klass. Cecilia menar vidare att hon försöker tänka på hur hon
använder sitt språk ”för jag kan ju inte säga att de ska ha ett vårdat språk om inte jag har
det”. I anknytning till språkanvändning är taltempo en av de observationsobjekt som
noterades i framförallt Idas fall då hon genom en lugn och behaglig ton bemöter
eleverna.
Då Cecilia under observationen använde mycket gester tillfrågades hon ifall detta är
något hon reflekterat över. Därtill nämner Cecilia att alla lär sig på olika sätt ”Vissa lär
sig genom att ta och greja och pilla och göra, andra lär sig genom att höra, andra genom
att se, genom att diskutera och så vidare. Och om jag kan försöka illustrera någonting på
något vis för att göra det mer synbart för eleverna så är det väl bra”. Gester kunde
uppkomma för att gestalta obekanta ord och hon uppmuntrar till att eleverna ska våga
fråga. Vid observationen uppmärksammades det även att Cecilia ofta använde
synonymer för att förklara ord och försökte begripliggöra dessa genom att försöka
placera in dem i ett för eleverna bekant sammanhang.

5 Diskussion
Framträdande drag från analys av resultatet har valts ut för att diskuteras i följande
kapitel. Först appliceras studiens tre utvalda begrepp på resultatet, vilka är
modellinlärning, proximala utvecklingszonen och stöttning. Därefter diskuteras studiens
resultat tillsammans med egna tankar i förhållande till frågeställningar samt den
forskningsbakgrund som presenterats i tidigare kapitel.
När barn imiterar och försöker efterlikna ett eftersträvansvärt agerande benämns detta
som modellinlärning (Hwang & Nilsson, 2011). Modellinlärning återfinns således både
i respondenternas svar samt tolkningar utifrån de observationer som gjorts. Högläsning
av läxkapitlet är ett tillfälle för modellinlärning då eleverna får erfara läsning med en
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skicklig läsare, detta uppmärksammades enbart i Idas fall eftersom eleverna utgår från
samma berättelse. Intonationer, pauser, inlevelse och röstlägen kan i samband med
högläsning vara verktyg som läraren använder sig av och som eleverna kan ta till sig
och så småningom sedan applicera på sin läsning. En metod som observerades är att
läraren även kan modellera för hur eleverna bör och inte bör göra vid sin läsning för att
påvisa en skillnad. Ida gestaltade detta vid ett tillfälle då hon först visade hur det låter
när en text läses utan pauser vid punkt i jämförelse hur det låter vid användandet av
pauser. Kontrasten gör det därmed tydligare för eleverna. Lärarens språkanvändning bör
tas upp då denna aspekt nämns i samband med modellinlärning av Hwang och Nilsson
(2011) samt är en del av interaktionsdelen i observationsschemat. Cecilia kommenterar
just detta under intervjun och menar att hon inte kan begära ett vårdat språk av sina
elever om hon själv inte använder det. Lärarens språkbruk blir betydande eftersom det
kan avspegla sig hos eleverna både sett till ordval och tonlägen. Idas agerande styrker
detta ytterligare då hon använder ett lugnt och behagligt taltempo som både upplevdes
tona ned eleverna och smitta av sig.
Vid båda intervjuerna i samband med framförallt frågor om gruppkonstellationer
framkom ett förhållningssätt som kan kopplas till både modellinlärning och proximala
utvecklingszonen. När en svagare eller medelstark läsare exempelvis grupperas eller
paras ihop med en starkare kan denna kamrat ses som en förebild för den som är steget
bakom, både utefter hur hen tar sig an texten vid läsningen men också utifrån den
respons som läraren ger till den starka eleven. Kamraten blir i detta fall en modell och
möjligen dragkraft till hur den svagare vill och kan utveckla sin läsning.
Fortsättningsvis kan lärarnas tankar och tillvägagångssätt i många fall anas i den
sociokulturella traditionen, där interaktion och kommunikation beskrivs som centralt.
Teorins utvalda begrepp, proximala utvecklingszonen, handlar om att eleven ska nå
längre i sin kunskapsutveckling med hjälp av en mer erfaren person (Hwang & Nilsson,
2011). Ida beskrev ljudinspelning på iPad som ett sätt att redovisa läsläxan, där eleverna
interagerar med en artefakt när de spelar in sin egen läsning som de sedan lyssnar på.
Vid en sådan metod uppmuntras eleverna till att föra en inre dialog med sig själva vilket
är ett karaktärsdrag för den sociokulturella traditionen (Hwang & Nilsson, 2011). När
eleven lyssnat på sin egen uppläsning kan hen resonera kring vad som var bra
respektive mindre bra. Många gånger kan det troligen vara svårt att höra hur ens egen
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röst och läsning låter, ljudinspelningen blir då särskilt gynnsam eftersom de tidigare råd
och tips som givits kan bli lättare att relatera när eleven lyssnat på sig själv. Överlag
använder båda lärarna olika typer av gruppkonstellationer när läsläxan redovisas vilket
kan knytas an till Vygotskijs tankar om stöttning där eleverna hjälper varandra inom en
grupp (Hwang & Nilsson, 2011). Grupper formerades både utifrån nivåanpassade och
nivåblandade aspekter vilka kan användas på olika sätt utifrån varje unik grupp med
dess behov samt vad som vill uppnås. En nivåanpassning kan exempelvis göra att
prestationsångest undviks och att en trygghet skapas menar både Ida och Cecilia
samtidigt som läraren då kan vara den enda som kan erbjuda stöttning och dra dem
framåt. En nivåblandad konstellation kan gynna de svaga läsarna då de starkare kan
agera stöttande utifrån sin erfarenhet och de starka läsarna kan i dessa grupper få lära
sig att ge lämplig respons till sina kamrater och sätta ord på sina metoder. En fråga som
kan ställas är dock om de starka läsarna utvecklas lika bra i en nivåblandad som en
nivåanpassad grupp?
I bakgrundskapitlet beskrivs det faktum att styrning saknas i både lagar och regler
gällande läxor, i och med det har varje skola ett beslut att fatta. Det framgick under
intervjun att studiens lärare inte har fått några riktlinjer för hur de ska förhålla sig utan
det är helt och hållet upp till dem själva. Ett ställningstagande för en enskild grupp
medför då en öppning för läraren att kunna ta hänsyn till vårdnadshavare och elevers
åsikter och känslor i samband med beslutsfattandet, om så önskas. Möjligen vill läraren
då medvetengöra och uppmärksamma föräldrarna om läxornas såväl positiva som
negativa effekter. Genom läxanvändning skolas eleverna tidigt in i mot ett
ansvarstagande och självständigt tänkande menar både Hellsten (1997) och Cooper
(2001) vilket blir gynnsamt inför kommande skolår, detta mål finns även framskrivet i
Lgr11:s inledande del (Skolverket 2016:15b). Även studiens två lärare använder
förberedandet inför kommande årskurser och ökningen av stoff som argument för sitt
val av att använda läxor. Läsningen beskrivs i sin tur som central av respondenterna då
den genomsyrar alla ämnen och det är av den anledningen båda två i sin tur väljer att
använda sig av just läsläxa. Cooper (2001) påvisar att läxor stjäl tid från elevernas fritid
med allt som inkluderas där och Hatties (2012) studie visar i sin tur att läxor kan ha en
negativ inverkan på elevernas självförtroende. Ida berättar under intervjun att
läxläsningen ofta innebär stress då många föräldrar idag arbetar långa dagar och barnen
i samma veva har fritidsaktiviteter. Båda lärarna har trots avsaknad av styrning valt att
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enbart erhålla en läxa i veckan vilket kan grunda sig i att de vill förbereda sina elever
men samtidigt inte införa ett stressmoment och ta tid från elevernas fritid. En läxa som
ska genomföras en sen kväll med en trött förälder eller möjligen på egen hand utgör inte
bästa förutsättningar vid angripandet av en uppgift. En ond cirkel skulle kunna uppstå
om eleven får uppleva ett upprepat misslyckande med läxläsningen som i sin tur leder
till det försämrade självförtroende som Hattie (2012) framhåller. Korta och enkla läxor
förespråkas vidare av både Hattie (2012) och Cooper (2001). Men vad är egentligen en
kort och enkel läxa? En uppgift kan ju upplevas enkel för en elev men desto mer
mödosamt för en annan beroende på förkunskaper och förståelse för vad som ska göras.
Ida berättar att en stark läsare som läser läxan flytande efter fåtal tillfällen kan rådas att
läsa en annan bok resterande dagar medan en svagare kan få rådet att ta hjälp av
föräldern att läsa varannan sida. En individuell anpassning görs därmed inom ramen för
läxan vilket gör att eleverna utåt sett har samma läxa och slipper känna sig utpekade
men angriper den på olika sätt. För att undvika besvär med läxläsning i hemmet bör
dess utformning grunda sig i repetition och befästning av tidigare arbete menar Cecilia,
vilket kan styrkas utifrån Coopers (2001) tankar om att läxor bör förstärka
basfärdigheter. Samtidigt menar Skolverket (2014) att läxan bör vara genomtänkt och ha
ett syfte och Cecilias tankar stämmer överrens med det då hon menar att det ska finnas
någon nytta med den och därför ska uppgifter aldrig delas ut bara för att eleverna ska ha
en läxa.
Trots att båda respondenterna valt att arbeta med just läsläxa skiljer sig både metoder
och tillvägagångssätt åt. Arbetssätten grundar sig i vilka böcker som används då det
utgör förutsättningar för hur det fortsatta arbetet kan formeras. Att elever får göra val
inom läxans ramar betonar Cooper (2001) som viktigt då det kan skapa motivation till
genomförandet. Valmöjligheten kan knytas an till Cecilias utgångspunkt då eleverna i
hennes klass får välja sin egen bok. I Idas klass utgår alla istället från samma bok och
därmed även innehåll. Då läxan introduceras genom högläsning med motivet att inge
förförståelse erbjuds eleverna ett tillfälle för frågor och förklaring av obekanta ord och
begrepp. Powell och Powell (2010, se Jensen 2012:179) framhäver detta
kommunikationsutbyte som betydande vid såväl introducering och uppföljning av en
hemuppgift. Eftersom Idas klass utgår från samma bok är proceduren med läxan ett
stående inslag och kräver därför ingen grundlig genomgång varje vecka. I Cecilias klass
med den kompletterande skrivuppgiften beskrivs det dock som nödvändigt när
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uppgiften innebär något som är ovant för eleverna. Tydlighet framskrivs som viktigt vid
läxans introducering av Jensen (2010) vilket kan kopplas till Cecilias uttalande om att
en genomgång av läsläxans uppgift kan ta upp till en lektion. Saknar eleverna en
förståelse för vad som ska göras försvåras i sin tur deras möjligheter att lyckas och deras
prestationer blir därmed beroende av vilket stöd som kan ges i hemmet där varje elev
har olika förutsättningar.
Strandberg (2013) framhäver uppföljning samt respons på läxan som viktig för att
eleverna ska se nyttan med det arbete som lagts ned. Det går att utläsa i respondenternas
svar och utifrån lektionerna som observerades att båda lärarna ger muntlig feedback till
sina elever. Denna typ av personligt riktad feedback i muntlig eller nedskriven form är
vanlig inom den svenska skoltraditionen till skillnad från vårt framgångsrika grannland
Finland som fokuserar på diskussioner (Grønmo, 2013). I Cecilias fall används
loggböcker för den tillhörande uppgiften som samlas in varje vecka. Då vi i denna
studie missat att studera loggböckerna kan vi endast ponera om att eleverna där i
tilldelas kommentarer och respons på sina ansträngningar. När en elevgrupp utgår från
samma läsmaterial vid läsläxa kan det öppna upp för fler sätt forma uppföljningen som
exempelvis att ha helklassdiskussioner om det lästa vilket både Strandberg (2013) och
Grønmo (2013) förespråkar. Att diskutera i helklass ger eleverna möjlighet att ta del av
varandras tolkningar och därmed kunna fördjupa sina egna kunskaper. Diskussioner blir
svårare att genomföra i en elevgrupp med olika böcker där allas berättelser skiljer sig åt,
däremot skulle de kunna diskutera den tillhörande uppgiften alternativt handlingen i en
gemensam högläsningsbok om sådan finns. Några helklassdiskussioner kunde varken
observeras eller återfinnas i respondenternas svar vilket delvis kan bero på
intervjufrågornas öppna karaktär och även de få tillfällen per klass som observerades.
Då frågor inte ville riktas för specifikt mot ämnen som kan ställa läraren mot väggen
blev konsekvensen att data kring diskussioner i samband med läxa uteblev.

6 Slutsats
Med hänsyn till bakgrundsforskning och lärarnas syn på läxbegeppet, kan det
konstateras att det föreligger olika åsikter inom fenomenet. Respondenterna delar
åsikter om läxans existens då de anser att läxor kan vara fördelaktigt eftersom den
förbereder eleverna inför kommande skolår. Förberedandet kan handla att bygga upp en
studieteknik men även att utvecklas till en god läsare då flyt och läsförståelse beskrivs
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som betydande nycklar för alla skolämnen. När en lärare väljer att använda läxor är det
däremot viktigt att formera dem utifrån olika aspekter. Eleverna ska varken utföra eller
lära sig något nytt av en läxa utan den ska innebära repetition och förstärka
basfärdigheter. Läraren behöver även göra eleverna medvetna om vad som ska göras
och hur det ska genomföras innan de tar med sig läxan hem för att undvika oklarheter.
Om uppgifter och instruktioner är otydliga kan konsekvensen bli att det stressar upp
eleverna och tar för mycket tid från deras fritid. Efter en genomförd läxa bör läraren
även bekräfta elevernas ansträngningar genom konstruktiv respons för att de ska förstå
nyttan med läxan. Utifrån de två informanterna i studien yttrades även två olika
tankesätt som kan användas vid utformning av läsläxa. Eleverna kan själva få välja en
skönlitterär bok till läsläxan då det anses väcka en större lust och motivation till
utförande där innehållet och elevernas förståelse presenteras skriftligt utifrån figurer i
läsfixarna. Väljer läraren istället att arbeta med en gemensam bok i klassen kan det
läggas större vikt vid en gemensam muntlig uppföljning och diskussion kring ett
innehåll. Utifrån den specifika gruppen, ramfaktorer och andra förutsättningar behöver
lärare därmed besluta om vad fokus vill riktas mot och vad som passar för sin klass.
Under arbetet med läxa tydliggjordes samtidigt vikten av att ha ett tillåtande och tryggt
klassrumsklimat för att eleverna ska kunna interagera med såväl läraren som varandra.
Klimatet bör inbjuda till frågeställande och kommentarer då det ofta leder
undervisningen framåt. Eleverna ska våga bidra med inlägg i diskussioner och samtal
och inte hindras i sin utveckling för att de undviker att uttrycka sig inför sina
klasskamrater.

6.1 Förslag till vidare forskning
Om det hade funnits möjlighet att utveckla denna studie hade vi funnit det intressant att
använda fler lärare, möjligen en lärare som valt det läxfria alternativet samt en lärare
som tydligt förespråkar och använder mer läxor än lärarna i vår studie. Tankar kring
detta uppkom vid diskussionen kring lärarnas syn på läxor då det hade fångat fenomenet
på ett bättre sätt ifall vi fått se det från andra perspektiv. Det hade även varit intressant
att undersöka huruvida skolor kan välja att profilera sig som läxskola respektive läxfri
skola och därigenom undersöka ifall detta vinner eller förlorar elever i det fria skolvalet.
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Bilagor
Bilaga A Observationsschema
Tid:

Längd på observation i minuter:

Språkinlärningsinteraktion
Ej observerat/observerat (5):

Läraren går ner till elevernas
ögonhöjd när de interagerar
med dem.
Läraren använder elevernas
namn för att få deras
uppmärksamhet.
Gester används i
interaktionen med eleverna.
Läraren använder symboler,
bilder eller rekvisita för att
förstärka språkliga yttranden.
Taltempo: Läraren talar
långsamt med eleverna och
ger dem gott om tid att svara.
Pauser: Läraren pausar när
hen interagerar med eleverna
för att uppmuntra dem att
delta aktivt i samtal.
Bekräftelse: Läraren svarar på
elevernas yttranden genom
att bekräfta att de har förstått
elevernas intentioner.
Bekräftelse: Läraren ignorerar
inte elevernas försök till
interaktion.

I

Kommentar:

Läraren uppmuntrar elever till
att lära sig nya ord eller
uttryck.

Läraren ställer öppna frågor
som utvidgar elevernas
tänkande. (frågor som inleds
med vad, när, hur och varför)
Mallar: Läraren erbjuder
elever mallar/rutiner för att
representera en aktivitet
(läsfixarna).

II

Introduktion och återkoppling
Läraren har tydliggjort syftet och
målet med läxan.

Läraren har kontrollerat att alla
elever har förstått.

Läraren har tydliggjort
instruktionerna genom olika
metoder.

Läraren har meddelat eleverna
när läxan ska vara klar.

Eleverna ges gott om tid att
kunna genomföra läxan.

Eleverna får möjlighet att göra
val inom ramen för läxan.

Läraren har kontrollerat att
läxan är gjord.

Läraren ger eleverna personlig
feedback på läxan.

III

Läraren för en diskussion i
klassen om läxan.

Läraren låter eleverna lyssna på
varandras
erfarenheter/tolkningar av
texten.

Alla elever har fått möjlighet att
läsa läxan för läraren.

Det finns ett samband med
läxan och tidigare arbete i
klassrummet.
Har uppgiften ett mindre
omfång.

Läraren ger elever möjlighet att
ställa frågor.

IV

Bilaga B Informationsbrev
Hej!
Vi heter Malin Johansson och Moa Westerlund och är två studenter ifrån
Linnéuniversitetet i Kalmar. Vi läser nu vår sjunde och näst sista termin till
grundlärare med inriktning mot F-3. Vi har nyligen inlett vårt självständiga
arbete I och har valt att inrikta oss mot svenska. I detta självständiga arbete är
tanken att vi ska skriva om och fördjupa oss kring hur lärare i årskurs tre arbetar
med läsläxa.
Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet men har
också för avsikt att ta hjälp av er verksamma lärare genom att observera och
intervjua. Därmed önskar vi intervjua dig med kunskaper och erfarenheter som
är värdefulla för oss och vår studie. Observationerna kommer genomföras
under två tillfällen i samband med läsläxa. Vår förhoppning är sedan att
intervjun kan ske i anknytning till observationstillfälle två, men om detta ej är
möjligt får vi hitta annan lösning. Intervjun beräknas ta cirka 30 minuter.
Vid observationer samt intervju kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets
forskningsetiska principer. Det innebär att deltagandet är frivilligt och att du när
som helst har möjlighet att avbryta din medverkan. Ditt deltagande kommer att
behandlas konfidentiellt, det vill säga hållas under sekretess och inte kunna
kopplas till dig. Resultatet kommer enbart användas i forskningsändamål.
Slutversionen av arbetet kommer däremot att publiceras i DiVA-portalen som är
ett öppet arkiv för publicering av studentuppsatser.
Vi kommer inte använda elevernas uttalanden eller agerande under
observationen, däremot skulle vi önska att du kunde informera deras
vårdnadshavare om vårt besök. Om du har frågor eller funderingar är du
välkommen att kontakta oss för mer information. Tid och plats för observationer
samt intervju kommer vi överens om tillsammans.
Hoppas du vill vara med och hjälpa oss!
Med vänliga hälsningar
Malin Johansson mj222wn@student.lnu.se
Moa Westerlund mv222es@student.lnu.se
Ja, jag vill delta i undersökningen.
……………………………………………………………..
Underskrift
……………………………………………………………..
Ort och datum
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Bilaga C Intervjuguide
Läxor
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan du berätta hur länge har du haft klassen?
När började eleverna ha läxor?
Hur många läxor har eleverna i veckan?
I vilka ämnen har eleverna läxor?
Är det vid några speciella tillfällen som eleverna tilldelas läxor eller finns det
någon rutin?
Om det finns elever som inte hinner klart med det som ska göras under
lektionen, skickas uppgiften med hem eller hur tänker du kring det?
Hur beslutas det om din klass ska ha läxor?
Kan du berätta om dina uppfattningar om läxor?

Läsläxa
• Vad är dina tankar kring arbete med läsläxa?
• Kan du berätta hur du arbetar med läsläxa?
• Brukar det förekomma några uppgifter till läsläxan?
• Hur brukar du introducera läsläxan? Har du gjort på något annat sätt någon
gång?
• Om det är någon elev som inte är närvarande, hur får han/hon veta läsläxans
utformning?
• Har du uppmanat eleverna att läsa x antal gånger i läxa eller hur vet de hur
mycket de ska läsa?
• Har du haft någon kontakt med föräldrarna så att de vet läsläxans utformning?
• Skulle du vilja berätta lite om de läsgrupper som du har, finns det någon tanke
bakom dem?
• Hur bestäms det vilka böcker eleverna ska ha?
• Vi är lite nyfikna på hur du tänker kring feedback på elevernas läsning?
• Hur ser du på elevinflytande i samband med läsläxorna?
Interaktion
• Vi undrar lite hur du ser på begreppet interaktion?
• När man interagerar med elever, vad anser du vara viktigt att tänka på?
• Kan du berätta om hur du upplever din interaktion till eleverna?

VI

Bilaga D Analysmetod
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