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ABSTRACT 
 

Syftet med följande uppsats är att belysa hur lärare ser på läsläxa. Frågeställningen 

som ligger till grund för arbetet är: Hur ser lärare på läsläxor? Arbetet tar upp 

elevens förutsättningar, läsundervisning och tid i samband med läsläxa. Kvalitativa 

intervjuer med lärare i grundskolans tidiga år gjordes. Resultatet visade att lärarna 

ansåg läsläxa vara ett viktigt inslag i läsundervisningen för elevernas läsutveckling. 

Förförståelsen för texten och uppläsning av läsläxan ansågs som viktiga inslag i 

undervisningen. Genom att läsa kontinuerligt och ofta så tränar eleverna upp sin 

läsförmåga. Tiden i skolan räcker inte till för den träning som krävs för att bli en 

fullgod läsare.  
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1 INTRODUKTION 

 

Idag är läxa ett självklart inslag i skolan. Det pratas inte mycket om det eller 

undervisas om det på lärarutbildningar. Nästan ingen forskning har gjorts i Sverige 

inom detta område. Den forskning som har gjorts visar inte att eleverna lär mer på 

grund av läxorna. Forskarna har få svar och efterlyser mer forskning. Man kan fråga 

sig när läxor stöder lärandet och när blir de snarare ett hinder (Lärarnas tidning, 

2004)? Läxans vara eller inte vara diskuteras med jämna mellanrum. En läxa som är 

vanlig i dagens skolor är läsläxan.  

 

Det finns olika aspekter ur vilka man kan se på läsläxa. Den ena aspekten är tiden. 

Idag lever vi i ett postmodernt samhälle där allt går snabbt och förändringar runt om 

oss sker i snabb takt (Hargreaves, 2007). För att hänga med i dagens samhälle är det 

viktigt att kunna läsa (Swalander, 2006). Det är inte bara läsning som ska hinnas med 

i skolan, utan även andra ämnen ska hinnas med. Klasserna är stora och eleverna har 

alla olika behov som läraren ska tillgodose. Tiden i dagens skola blir en bristvara. 

Även i elevernas hemmiljö råder postmodernitet, vilket innebär att tiden är en 

bristvara. En annan aspekt ur vilken man kan belysa läsläxa är utifrån miljön i 

hemmet. Läsläxan kan vara ett tillfälle för familjen att samtala och ha en kontakt 

med varandra när man hjälps åt att göra läsläxan. Men det kan även vara så att 

läsläxan kan ge upphov till gräl och konflikter. Eleverna lever alla i olika 

hemmiljöer, vilket påverkar dem när de ska utföra en uppgift hemma (Bernstein & 

Lundgren, 1983).  

 

Kravet på läsförmågan har ökat i vårt postmoderna samhälle (Swalander, 2006), 

samtidigt visar undersökningar att läsförmågan hos svenska elever sjunker 

(Skolverket, 2007). Läsläxan är en del i elevernas läsundervisning. Arbetet kommer 

att handla om lärares syn på läsläxa.  
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2 BAKGRUND 

 

I detta avsnitt redovisas begrepp som är centrala för arbetet. I arbetet beskrivs läxa, 

elevens förutsättningar för läsutvecklingen samt läsundervisning. Tidsaspekten för 

läsläxan tas även upp.  

 

 

2.1 Läxa 

 

Cooper (2001) menar att läxa är en uppgift som ges av en lärare och den ska göras 

utanför skoltiden. Leo (2004), menar att läxa är ett uppdrag som elever får av lärare, 

som ska utföras under skoltid istället för efter. I denna uppsats kommer ordet läsläxa 

med betydelsen hemuppgift som görs utanför skoltid att användas. Även Hellsten 

(2000) menar att läxa är det arbete som elever gör utanför lektionstid.  

 
.  

2.1.1 Tidigare forskning om läxa 
 

I en magisteruppsats som Leo (2004) gjort drar han två slutsatser när det gäller läxa. 

Det första är att undervisning bör ske i skolan. Han menar att man bör förlänga 

skoldagarna så att eleverna kan hinna med den del av undervisningen som idag kallas 

läxa. Den andra slutsatsen handlar om att läxor behöver en läxpolicy. Det innebär att 

varje skola behöver arbeta fram en policy för hur de ska arbeta med läxor. En sådan 

policy behöver innehålla syftet med läxan och hur den ska göras. Den ska även 

innehålla vilka krav man kan ställa på lärare, föräldrar och elever. Hellsten (1997) 

skriver att läxor i lågstadiet är till för att eleverna ska få upp en studieteknik och 

förbereda sig för mellanstadiet och i mellanstadiet är läxornas uppgift bl.a. att 

förbereda sig för högstadiet. 

 

Till de flesta läromedel finns det lärarhandledningar som ofta ligger till grund för 

undervisningen och i dem har Hellsten, (1997) funnit att läxor är frånvarande. Alla 

handledningarna gav förslag till individuella uppgifter och instuderingsfrågor men 

det innebar inte nödvändigtvis att dessa skulle skickas hem som hemuppgifter. Det 

finns ingen differentiering mellan uppgifter lämpliga för eget arbete och sådana som 

bör göras under lärares ledning. I åtta av de handledningarna han undersökte så 

nämndes inte läxor eller hemuppgifter alls. 

 

Läxan är ett sätt att organisera tid, menar Hellsten (1997) och då är det inte bara 

elevernas tid som struktureras utan även hela familjens verksamhet. Det framträder 

som en moralisk plikt för skolan att ge mer läxor vilket innebär att eleverna hålls 

borta från medieutbudet som dominerar i vissa hem. En vinst för elevernas psykiska 

hälsa ges. Läxor kan skapa intimare familjerelationer och det gemensamma med 

barnens läxor blir ett sätt att visa omsorg. Det gäller även som förälder att ha tålamod 

och ge barnet den tid, lugn och ro som den behöver. Föräldrarnas omsorg om barnet 

och intresse för deras skolarbete kan ibland vara ett krav från skolan (a.a.).  
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Läxorna är en markering av elevidentitet. Hellstens (1997) studie visar att även 

elever i första klass skulle ha läxor för att visa att de hade börjat skolan. Läxan är en 

betydelsefull aspekt av elevrollen oavsett om den markerar att man har börjat skolan 

eller inte. Läsläxan är idag en del av skolans läsundervisning (a.a.). 

 

 

2.2 Läsundervisning 

 

Det är viktigt för en lärare att känna till läsprocessen. Kunskap om läsprocessen är 

kunskap om ämnet för läsundervisningen, det som läsundervisningen handlar om. 

Har man kunskaper om läsprocessen vet man vad det är som eleven förväntas 

tillägna sig (Elbro, 2006; Myndigheten för skolutveckling, 2007). Frost (2006) säger 

att det är viktigt att lärarna har en allsidig syn på läsundervisning för att kunna hitta 

varje elevs proximala zon och olika sätt att samarbeta på. Läseboken är ett läromedel 

som används för att träna läsning i skolan.  

 

 

2.2.1 Själv och tillsammans 
 

Genom att det finns en skillnad mellan de vuxnas och barnets förmåga, lär sig barnet 

och tar efter de andra, då lyfts barnet mot högre nivåer i sin utveckling, detta kallas 

för den proximala zonen. När man är i den proximala zonen är det viktigt att man har 

någon som kan hjälpa en över tröskeln till att klara det själv. Vygotskij menar att 

barn lär sig mer tillsammans med andra som kan mer än de själva inom det aktuella 

området (Vygotskij, 1981). Även Williams m.fl. (2000) menar att samarbete bidrar 

till det enskilda barnets lärande och utveckling. Hon skriver att samarbete medför att 

en intellektuell process startar där eleven får respons på sina idéer och tankar. Det 

som eleven lär sig använder de sig också av då de arbetar på egen hand (a.a.). 

 

 

2.2.2 Läxa i läseboken 
 

På den svenska marknaden finns fortfarande många läseböcker. Detta kan enligt 

Taube (2007) tolkas som att det fortfarande finns ett behov av detta i våra skolor. 

Elever måste få uppleva att texter har något att säga som är viktigt för dem, de måste 

få uppleva att läsning handlar om glädje, mening, betydelse, budskap, upplevelse och 

förståelse (Lundberg & Herrlin, 2003). Enligt Elbro (2006) handlar texterna som 

finns i nybörjarundervisningen oftast om saker långt ifrån elevernas värld och blir då 

för eleverna ointressanta. Samtidigt skriver han att enligt forskning så visas att den 

första läsebokens första ämnen inte är viktiga för eleverna. Den läsarvänliga 

läseboken är den bästa eftersom eleverna med den snabbast blir självständiga läsare 

med en upplevelse att de faktiskt kan läsa och att den bäst stöder eleverna i att 

tillägna sig skriftens grundläggande ljudprincip (a.a.). Björk och Liberg (1999) 

menar att det är viktigt att ta hjälp av föräldrarna för att träna läsningen, ge läsläxa 

till eleverna så att de kan träna hemma. Detta ställer sig Hellsten (1997) emot, han 

menar att eftersom inte alla föräldrar är utbildade lärare så får inte eleverna den 

sakkunniga hjälp de behöver.  



 6 

2.2.3 Träning 
 

I Skolverkets läsundersökning (2007) fann de att mycket läsning ökade chansen att 

utveckla sin läsförmåga. Individuell läsning såsom läsläxa är den bästa aktiviteten för 

att främja automatiseringen i läsutvecklingen (Elbro, 2006). Björk och Liberg (1999) 

menar att eleven behöver träna mycket, även hemma, för att utveckla sin läsförmåga. 

De anser att man ska ta hjälp av föräldrarna för att utveckla en bra läsförmåga hos 

eleverna. Även om det är nödvändigt att träna läsning mycket, är det inte tillräckligt 

för att utveckla läsförmågan. Eleverna måste få hjälp med att lära sig olika 

lässtrategier. De måste få hjälp med avkodningen och förståelsen. Avkodningen 

innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord.  Förståelsen betyder att 

eleven inte längre behöver lägga all sin energi på att koda av orden utan kan i stället 

koncentrera sig på att förstå texten. När avkodningen är automatiserad, behöver man 

inte använda så mycket uppmärksamhet på att känna igen orden utan kan istället 

koncentrera sig på innehållet i texten, förståelsen (Elbro, 2006; Lundberg & Herrlin, 

2003). Som undervisande läslärare måste man ha en uppfattning om hur barnets 

förmåga att avkoda ord utvecklas så att undervisningen kan läggas upp på ett sådant 

sätt att den stärker denna aspekt av läsningen (Elbro, 2006; Frost, 2006). I 

Skolverkets läsundersökning (2007) ställer de sig frågande till varför inte alla elever 

varje vecka får läsa högt för andra eller att alla inte får läsa tyst för sig själv varje 

dag. De menar att det måste ges tid till detta. För att bli en fullgod läsare krävs 

träning (Björk & Liberg, 1999; Elbro, 2006; Frost, 2006; Henriksson, 1992; 

Lundberg & Herrlin, 2003; Taube, 2007). Är man inte en god läsare så sjunker 

självbilden och motivationen för att läsa minskar (Henriksson, 1992; Taube, 2007).  

 

 

2.3 Elevens förutsättningar 

 

Det finns de förutsättningar som är dokumenterade och de som sägs bidra till att 

förutsäga barnens läsutveckling (Elbro, 2006). En del av elevens läsutveckling sker 

genom läsläxan eftersom den är en del av skolans läsundervisning. Elevernas 

självbild och motivation är viktiga delar för elevens läsutveckling, därför tas detta 

upp i arbetet. Det sociala arvets betydelse för barns läsutveckling är 

väldokumenterat, därför tas i detta kapitel förhållandet mellan hem och skola upp.  

 

 

2.3.1 Självbild och motivation 
 

Fries, Dietz och Schmid (2008) har funnit att läxor är obligatoriska på många håll. 

Risken finns att motivationen sjunker när elever tvingas att välja bort 

fritidsaktiviteter på grund av läxa (a.a.). Motivation är helt avgörande för om 

inlärningen och därmed skolan ska vara effektiv för eleven. Det viktigaste som 

skolan kan ge eleverna är ett äkta, sunt och varaktigt självförtroende. Läraren ska ha 

förståelse för elevernas situation både när det gäller hemma och i skolan, detta för att 

skapa den motivation som krävs för att få en god läsutveckling (Henriksson, 1992). 

 

När barnen kommer till skolan i första klass, kommer de alla med olika 

förutsättningar. En del har stor erfarenhet av läsning och böcker, andra ingen alls. 
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När dessa elever kommer till skolan har de redan utvecklat en självbild, men den är 

inte så stark att den inte kan ändras (Taube, 1987). Elevens självförtroende är 

grundläggande för att de ska lyckas i sin läs- och skrivutveckling. Om en elev i 

början av sin skolgång alltid blir sist färdig och har flest fel så får han en negativ 

skolstart och självförtroendet sjunker. Han börjar ta till felaktiga strategier för att 

lyckas, detta ger fler motgångar och gapet till kamraterna blir större, vilket leder till 

inlärd hjälplöshet som medför passivitet och sänkt motivation. Det har uppstått en 

ond cirkel. Det förekommer låga förväntningar från omgivningen, eleven tolkar detta 

och börjar då se sig själv som dålig. Självuppfattningen sjunker, vilket ger minskad 

satsning från eleven (Arnqvist, 1993; Bjar, 2006; Myrberg, 2008; Svensson, 1998; 

Taube, 1987). För att främja en god läsutveckling hos eleverna menar Swalander 

(2006) och Taube (2007), att man ska hjälpa dem så att de får en god självbild och på 

det viset en hög motivation. Det innebär, om eleverna ska bli goda läsare måste 

lärare och utbildare i skolan stärka elevernas tilltro till sin egen förmåga att lyckas 

med läsningen. Man måste hjälpa dem in i en god cirkel, vilket resulterar i att 

självbilden stärks och motivationen ökar. Leo (2004) menar att om läsläxan blir 

rutinmässig och känns som ett krav från läraren, kan det göra så att elevens läslust 

och motivation sjunker. 

 

De elever som haft svårt för att läsa under en lång tid har en stor risk att få en 

undvikande attityd till läsning och i värsta fall till allt skolarbete. Eftersom de vid 

varje lästillfälle känner att det finns en risk att deras självbild ska få sig ytterligare en 

törn så saknas motivation för att läsa. Den som aldrig läser eller läser för lite, 

kommer aldrig att bli en bättre läsare (Henriksson, 1992; Taube, 2007). Eriksson 

(2005) menar att om man får välja bok själv när läsning ska ske, till exempel vid 

läsläxa så stärker det motivationen. Det man läser ska utgå från varje elevs enskilda 

erfarenhetsvärld och intresse. Swalander (2006) skriver om vikten av en positiv 

akademisk självbild. Hon menar att familjeförhållanden och tidigare erfarenheter av 

misslyckanden eller framgångar i läsning, har stor betydelse.  

 

 

2.3.2 Hem - skola 
 

Vuxna och även barn läser alldeles för långsamt och det beror på att man läser för 

lite (Elbro, 2006; Henriksson, 1992). Det är viktigt att verkligen träna läsandet 

intensivt med intressanta, spännande och roliga böcker. Högläsning är även av stor 

vikt eftersom det ger effekt på barnets ordförråd. I böckerna finns ord som de inte 

möter i det vanliga samtalet. De tränar även förmågan att uttala ord, att lära sig ords 

betydelse, att betona speciellt viktiga uttryck och ord (Henriksson, 1992; Lundberg 

& Herrlin, 2003; Svensson, 1998; Taube, 2007).  Henriksson (1992) anser även att 

högläsning då man uppträder inför andra höjer självkänslan betydligt. 

 

Att läsa högt hemma för en vuxen eller ett äldre syskon är en träning för att få 

läsningen automatiserad, eftersom tiden i skolan inte räcker till (Elbro, 2006; 

Lundberg & Herrlin, 2003). Björk och Liberg (1999) menar att det är viktigt att ta 

hjälp av föräldrarna för att träna läsningen hemma. Högläsning för barn är förknippat 

med goda gemensamma upplevelser och mycket närhet (Elbro, 2006). Högläsningen 

blir mer nyttig om den vuxne läsaren stannar upp och talar med barnet om det lästa. 

Men det allra viktigaste med högläsning är kanske att barnen får klart för sig att 



 8 

böcker har mycket att erbjuda genom spänning och glädje. Lusten att lära sig läsa 

själv inspireras (Henriksson, 1992; Lundberg & Herrlin, 2003; Svensson, 1998; 

Taube, 2007).  Elbro (2006) är av en annan mening. Han menar att barnen kanske får 

mer lust att lära sig att läsa, men menar att de själva måste ta tag i skriften. Att sitta 

vid sidan av en läsare är inte nog, likaväl som man inte lär sig spela fotboll genom att 

se det på TV. Han anser att högläsning, då man blir läst för, har en tydlig men endast 

måttlig betydelse för barnens första läsutveckling. 

 

Tillgången till böcker och läsarförebilder är betydelsefulla för elevens läs- och 

skrivutveckling. Föräldrar och syskon som pratar om läsupplevelser och som läser 

högt och sjunger är också väsentliga (Myndigheten för läsutveckling, 2007). 

Tillgången till barnböcker i hemmen har under de senaste åren minskat. Även 

andelen familjer där föräldrarna läser själva regelbundet har avtagit. Det är med 

andra ord färre elever som får uppleva att ha läsande människor omkring sig. Denna 

försämring kan vara en av orsakerna till att andelen starka läsare bland skolans elever 

minskat visar Skolverkets läsundersökning (Skolverket, 2007). 

 

Swalander (2006) menar att de barn som har fått stöd hemifrån med föräldrar som 

tror på dem, presterar bättre i skolan än de som inte fick detta stöd. Vilken hemmiljö 

barnet växt upp i har stor betydelse för hur det första mötet med läsinlärningen blir 

(Bernstein & Lundgren, 1983; Bourdieu, 1996; Svensson, 1998;). För elevens 

utveckling är det viktigt att samarbetet mellan hem och skola fungerar bra. För att 

hjälpa eleven till en god läsutveckling bör föräldrarna involveras så att de får 

kännedom hur elevens läsutveckling fortskrider. Hellsten (1997) anser istället att 

inlärning sker bäst i skolan eftersom det där finns sakkunnig ledning som kan hjälpa 

eleverna. Även Henriksson (1992) menar att man inte ska låta föräldrarna, som de 

flesta är amatörer, hjälpa elever. Det behövs sakkunnig hjälp för att eleverna ska bli 

fullgoda läsare. För att bli en fullgod läsare krävs minst 5 000 timmar av ihärdig 

övning. Tiden i skolan räcker inte till (Lundberg & Herrlin, 2003).  

 

 

2.4 Tid i samband med läsläxa 

 

Kravet på läsförmågan har ökat i takt med att samhället utvecklats. För att kunna 

fungera bra i det moderna samhället är det idag en förutsättning att kunna läsa bra 

(Swalander, 2006; Taube, 2007). Avsnittet kommer att handla om tiden i skolan och 

postmodernitet.  

 

 

2.4.1 Tiden i skolan 

Det finns en timplan för grundskolan som anger den minsta garanterade tid som 

eleverna har rätt att få lärarledd undervisning. I svenska är den tiden 1 490 timmar 

vilka ska fördelas på nio år (Skolverket, 2008). Nästan hälften av eleverna i Sverige 

har lärare som avsätter mer än tre timmar per vecka för läsundervisning och/eller 

läsaktiviteter för att de ska nå de nya målen (Skolverket, 2007). Målen i årskurs tre är 

att kunna läsa elevnära och bekanta texter med flyt, vilket kräver träning enligt 

Lundberg och Herrlin (2003) och Elbro (2006). Det andra målet är att kunna läsa 
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elevnära skönlitterära texter och kunna återberätta handlingen skriftligt eller 

muntligt. De ska även kunna läsa elevnära faktatexter instruktioner och kunna 

beskriva och använda sig av innehållet skriftligt eller muntligt (Skolverket, 2008).  

 

2.4.2 Läsläxa i dagens stressade samhälle 
 

Det nya postmoderna samhället innebär att det i samhället sker snabba förändringar. 

Det är ett högt förändringstempo där strävan är att hela tiden bli bättre. Kunskaper 

som idag är nya blir gamla i morgon. Förändringarna påverkar tiden, vi upplever att 

tiden inte räcker till (Hargreaves, 2007). Utan tillräcklig tid för läsläxan innebär att 

läxorna tycks gå hand i hand med stress. Det finns idag ingen självklar gräns mellan 

skoltid och hemtid. Det innebär att skolans tid idag inkräktar på elevens fria tid 

hemma genom läxor (Westlund, 2007).  När eleverna läser hemma lär de sig, vid 

sidan av kunskaperna, att disponera sin tid, planera sitt arbete, att ta ansvar, att 

koncentrera sig, att säga nej till andra fritidsaktiviteter (Cooper, 2001; Henriksson, 

1992). Westlund (2007) menar att eleven inte hinner med sina kamrater på den tid 

som avser fritidsaktiviteter. För lite egen tid efter skolan innebär även för lite tid med 

andra. Begreppen skolarbete respektive fritid är att svåra att hålla isär.   
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3 PROBLEM 

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka hur lärare ser på läsläxor i 

undervisningen. Frågeställningarna för denna uppsats är: 

 

1. Varför ger lärarna läsläxa? 

2. Hur ser lärarna på arbetet med läsläxa, före och efter?  

3. Hur ser lärarna på individanpassad läsläxa? 

4. Hur ser lärarna på tiden avsatt för läsläxan? 
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4 METOD 

 

I detta avsnitt beskrivs bland annat hur undersökningsgruppen valdes ut, vilken 

metod som användes och hur undersökningen genomfördes. Här kommer även att 

redogöras för vilka brister som kan finnas i undersökningen.   

 

 

4.1 Undersökningsgrupp 

 

Urvalet av respondenter i denna undersökning gjordes med tanke på om de använde 

sig av läsläxa som ett arbetssätt i läsundervisningen. Eftersom syftet med uppsatsen 

var att ta reda på hur lärarna ser på arbetet med läsläxa, blev urvalet av respondenter 

lärare på lågstadiet, eftersom läsläxan är vanligare på lågstadiet. Intervjuerna 

utfördes på tre olika skolor i samma kommun. Antalet respondenter var 11 stycken, 

samtliga kvinnor. Intervjupersonerna benämns från A till K. Den tid som lärarna 

varit verksamma i skolan varierar mellan 2-43 år.   

 

 

4.2 Undersökningsmetod 

 

En metod kan uppfattas som ett redskap man kan använda för att få en bättre bild av 

verkligheten. Man skiljer mellan två huvudsakliga typer av metoder inom 

samhällsvetenskapen, kvantitativa respektive kvalitativa metoder (Bjørndal, 2005). 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur lärarna ser på arbetet med läsläxa. 

Eftersom ändamålet med undersökningen var att få en djupare förståelse för syftet 

med läsläxa, valdes en kvalitativ metod. Bjørndal (2005) skriver att om man är 

intresserad av att få en djupare förståelse av det som studeras så använder man sig av 

kvalitativa metoder oftast med ett förhållandevis litet urval personer. Även Lantz 

(2007) menar att en kvalitativ undersökning är beskrivande, att man är intresserad av 

att försöka förstå och analysera helheter. En kvalitativ studie karakteriseras av en stor 

variation (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Utifrån syftet ansågs det lämpligast att göra intervjuer. Genom att intervjua blev det 

lättare att fånga lärarnas åsikter, syfte och tankar om läsläxan (Lantz, 2007). Med 

intervjuer menar Patel & Davidsson (2003) att det i regel är sådana som är personliga 

i den meningen att intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför intervjun. En 

intervju ger oss värdefull information om vad en person anser kring en specifik fråga 

(Lantz, 1993). Enligt Patel & Davidsson (2003) ska intervjun vara väl förberedd. 

Den första förberedelsen handlar om innehållet i intervjun, det vill säga om frågorna 

blir besvarade enligt syftet. En andra förberedelse gäller om alla frågorna behövs. 

Tredje förberedelsen avser utprovningen av frågorna. Fungerar de för de personer 

som de är avsedda för och ger de den information som var avsedd? Det var av dessa 

anledningar som en pilotstudie genomfördes. Den sista och fjärde förberedelsen rör 

den som ska genomföra intervjuerna. Med detta menas om intervjuaren tränat, är väl 

förtrogen med innehållet och behärskar registreringstekniken som ska användas 

(a.a.).  
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Intervjuerna var riktat öppna och då får man enligt Lantz (2007) svar på individens 

uppfattning inom det specifika området som intervjuaren definierat. Frågorna vid 

intervjun var vida eftersom intervjuaren följde upp med följdfrågor. Enligt Patel & 

Davidsson (2003) är frågorna som är ämnade för intervjun i denna undersökning, av 

hög grad av standardisering, vilket innebär att samma ordningsföljd av frågorna 

ställdes till samtliga respondenter. Frågorna hade även en låg grad av strukturering, 

det vill säga att intervjun var formulerad med öppna frågor. De öppna frågorna gav 

öppna intervjusvar som bearbetades så att en kvalitativ analys kunde genomföras 

(a.a.).   

 

 

4.3 Instrument 

 

För att samla information för undersökningen krävs det att man utarbetar 

instrumentet därefter (Patel & Davidson, 2003).  Syftet med arbetet var att ta reda på 

lärarnas syn på läsläxa i undervisningen. Instrumentet som användes var en intervju, 

därför att det då blev lättare att fånga lärarnas åsikter, syfte och tankar om läsläxan 

(Lantz, 2007). En intervjuguide arbetades fram där hänsyn togs till syftet med 

undersökningen. Syftet var att få fram lärares åsikter om läsläxa. Det utgicks från 

öppna frågor med följdfrågor för att få så uttömmande svar som möjligt av 

respondenterna. För att få svar på frågeställningarna i syftet så utformades frågorna 

därefter. 

 

Enligt Patel & Davidson (2003) bör man göra en pilotstudie för att pröva frågorna på 

en grupp. För att kunna korrigera frågorna till intervjun gjordes en pilotstudie, där 

samtliga respondenter informerades om syftet. Efteråt gjordes mindre förändringar i 

intervjuguiden då det upptäcktes att frågorna borde ställas i en annan ordning. En 

intervjuguide arbetades fram där tanken var att få lärarna att berätta med egna ord om 

deras syn på läsläxan. Efter litteraturgenomgången arbetades frågor fram som skulle 

ge svar på syftet (bilaga 1).  

  

Den omarbetade intervjuguidens första fråga handlade om begreppet läsläxa och 

varför den ges. Det gjordes för att få fram respondenternas uppfattning om vad 

läsläxa är för dem och varför de ger den. Nästa fråga handlade om arbetet med 

läsläxan där respondenterna gav sin syn på deras arbete före och efter läsläxan gavs. 

Den behandlade även om lärarna utgick från elevens intresse när läsläxan gavs. 

Likaså hur de tänkt kring elevens möjlighet att få hjälp hemma och hur föräldrarna 

involveras i barnets läsläxa. Frågan därefter syftade på respondenternas syn på 

individanpassad läsläxa. Till sist frågades om respondenternas åsikter om 

tidsåtgången i samband med läsläxan.  

 

 

4.4 Genomförande 

 

Enligt Lantz (1993) är det viktigt att respondenten får veta syftet med intervjun innan 

den ska ske. Därför gjordes en förfrågan via mail om deltagande i intervjun där även 

syftet var presenterat. Detta skickades fyra dagar innan vi gjorde ett personligt besök 

på de aktuella skolorna där vi påminde om syftet med intervjun. Vid besöket på 
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skolorna bestämdes dag och tid för intervjuerna. Intervjufrågorna delades ut 

samtidigt för att respondenterna skulle vara förberedda på vilka frågor som skulle 

behandlas. De flesta intervjuerna genomfördes på platser där intervjuaren och 

respondenten var ensamma, vilket gjordes för att få lugn som Lantz (a.a.) menar att 

en intervju bör präglas av. Olika uttryck för nervositet och oro ska inte störa 

samspelet mellan intervjuaren och respondenten. Tiden för intervjuerna tog mellan 

15 till 60 minuter. För att undvika att intervjuaren skulle missa viktig information 

från respondenterna, spelades alla intervjuer in på band. Anledningen till att samtalen 

spelades in var för att koncentrationen skulle falla på samtalet, inte på att 

anteckningar skulle göras (Kvale, 1997). Inspelningarna skrevs ut och bildade 

underlaget för resultatet.  

 

 

4.5 Databearbetning 

 

Sammanlagt gav de inspelade intervjuerna ett underlag på åtta timmar. När 

intervjuerna var genomförda, skrevs de ut på datorn av den som gjort intervjun. Den 

som skriver ut den inspelade intervjun måste vara medveten om intervjuns syfte så 

att inte information försvinner genom att råmaterialet komprimeras (Lantz, 2007). 

Irrelevanta uttalanden såsom när respondenterna började prata om något annat än 

läsläxa och arbetet med den, togs bort. Utskrifterna lästes igenom för att få en 

helhetssyn på de olika intervjuerna. Därefter kodades intervjuerna från A till K. 

Sedan lästes var fråga för sig igenom från intervjuguiden och i materialet 

fetmarkerades det som ansågs relevant och svar på frågan. Materialet skrevs ut på 

papper för att kunna bearbetas ytterligare. Sorteringen av intervjusvaren skedde med 

hjälp av intervjuguiden för att hitta svar på de frågor som ställts i syftet (Lantz, 

2007). Databearbetningen av intervjusvaren skedde i omgångar med många olika 

typer av uppställningar, tills sorteringen ansågs vara klar (Lantz, 2007; Larsson, 

2007). Intervjun var standardiserad med samma ordningsföljd på frågorna till samma 

respondenter, detta gjorde det lättare att jämföra och kategorisera resultaten. För att 

belysa och synliggöra de kategorier som hittades plockades citat ut som speglade 

resultatet.  

 

 

4.6 Metodkritik 

 

Enligt Patel & Davidson (2003) försvinner lätt gester, mimik, betoning, ironier och 

kroppsspråk vid utskrift från talspråk till skriftspråk. Det är även lätt att det görs egna 

tolkningar och tillägg av punkt, kommatecken och överhoppning av pauser för att 

göra den transkriberade texten tydligare. Det är viktigt att man i hanteringen av den 

information man får reflekterar över de val man gör vid transkriptionen av intervjun. 

Validiteten påverkas av de val man gör vid denna hantering, vad man väljer att ta 

med i det skriftliga arbetet (Patel & Davidson, 2003). Validitet handlar om att man 

verkligen undersökte det man ville undersöka (Patel & Davidson, 2003; Thurén, 

2004). För att validiteten ska vara hög krävs att hela forskningsprocessen beskrivs 

tydligt. I detta fall undersöktes vilket syfte lärarna har med läsläxa, vilket 

intervjufrågorna handlade om och gör då validiteten hög (Patel & Davidson, 2003). 

Lantz (2007) ställer sig frågan om självrapporterande data kan vara tillförlitlig. Hon 



 14 

menar att den som blir intervjuad avgör vad som ska sägas och inte sägas. Eftersom 

det som sägs i intervjun utgör den data som ligger till grund för vilka slutsatser som 

dras, kan validiteten i undersökningen ifrågasättas. Enligt Thurén, (2004) är 

reliabilitet tillförlitlighet, det vill säga att mätningarna är korrekt gjorda. I en 

kvalitativ studie är det svårt att få med reliabiliteten. Kan man inte erhålla ett mått på 

reliabiliteten får man försöka försäkra sig om att undersökningen är tillförlitlig på 

andra sätt. Använder man sig av strukturerade intervjuer är undersökningens 

tillförlitlighet i hög grad relaterad till intervjuarens förmåga att intervjua. 

Intervjuaren gör bedömningar när de registrerar svar och här kan flera olika typer av 

bedömarfel uppträda (Patel & Davidsson, 2003). Tillförlitligheten beror mycket på 

vanan att intervjua. Är man inte van eller tränad att intervjua kan många tolkningar 

av svaren bli fel. Vid intervjuerna som denna uppsats grundar sig på, fanns inte 

någon vana att intervjua vilket kan sänka reliabiliteten.   

 

 

4.7 Etiska principer 

 

Ett mail skickades till samtliga respondenter några dagar innan ett personligt besök 

gjordes av intervjuarna. I mailet presenterades syftet med intervjun och vilka som var 

ansvariga. Vid det personliga besöket gavs fullständig information om intervjun. 

Respondenterna fick veta att undersökningen var konfidentiell, det innebär att 

intervjuaren vet vem han/hon fått svaren ifrån, men att de uppgifterna stannar hos 

intervjuaren (Patel & Davidson, 1994). Anonymitet för deltagarna i studien 

informerades det också om. Intervjuerna som skedde spelades in på band, vilket 

informerades om innan. Respondenterna fick veta att banden bara skulle avlyssnas av 

intervjuarna och därefter raderas.  
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5 RESULTAT 

 

Intervjuerna skedde med 11 lärare på tre olika skolor, vilka benämns A-K. Alla 

respondenter arbetar i de tidiga åren i grundskolan och samtliga är kvinnor. 

Intervjuerna spelades in och skrevs sedan ut för att kunna analyseras. Här följer en 

redovisning av de resultat som framkom vid intervjuerna.  

 

 

5.1 Varför läsläxa? 

 

Här redovisas svaren på frågorna om varför just dessa respondenter väljer att ge 

eleverna läsläxa. Kategorierna som här var tydliga och lätta att hitta var att läsläxa är 

en kontakt med hemmet och att övning ger färdighet. 

 

 

5.1.1 Kontakt med hemmet 
  

När frågan om vad begreppet läsläxa innebar för respondenterna så ansåg alla att 

läsläxa är en lästräning som eleverna gör hemma.  

 
Lärare D: Läsläxa är en text som lärare har gett en elev för att denna ska ta hem 

och träna på den. 

 

Några såg även läsläxan som en länk mellan hem och skola. 

 
Lärare H: Jag tycker även att läsläxa är en kontakt med hemmet. 

 

Lärare K: Föräldrarna ska få vara delaktiga, eleverna ska få läsa med föräldrarna, 

de ska få se vad de gör och hur det går för dem. 

 

 

5.1.2  Övning ger färdighet 
 

Alla tillfrågade lärare gav sina elever läsläxor regelbundet. Anledningarna till varför 

de ger läsläxa, varierade lite bland respondenterna. Många av svaren handlade om att 

läsningen skulle bli automatiserad genom att man ger eleverna läsläxa. 

Respondenterna menade att övning ger färdighet. Åtta av elva respondenter menade 

att de ger läsläxa för att eleverna ska få upp flytet i sin läsning. Fem av 

respondenterna tyckte likaså att det var viktigt med läsläxa för att föräldrarna ska 

kunna följa med i barnets läsutveckling. Andra åsikter som respondenterna hade i 

denna fråga var att tiden i skolan inte räcker till för den lästräning som behövs, därför 

är läsläxan ett komplement. En menade att det även var för att eleverna skulle lära 

sig att ta eget ansvar. 

 
Lärare E: Det gör jag för att de ska träna läsning och få upp flytet. Man behöver 

läsa många gånger, ofta. De hinner man inte i skolan. 
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Lärare B: Man kan en del i skolan, men för att få det överinlärt, automatiserat, 

krävs det att man läser på en annan plats med en annan vuxen. 

 

 

En av de elva tillfrågade skiljde sig från de övriga. Hennes anledning till att ge 

läsläxa var för att de andra kollegorna på skolan gjorde det.  

 

Sammanfattningsvis kan man skönja att begreppet läsläxa för respondenterna innebar 

träning hemma för elevernas läsutveckling. 

 

 

5.2 Arbetet med läsläxan 

 

Frågan ställdes om hur respondenternas arbete med läsläxan i skolan genomfördes 

före och efter den skickades hem. På vilket sätt föräldrarna involveras i elevernas 

läsläxa och vilken hjälp de får med denna redovisas också. De kategorier som 

handlar om läseboken och förförståelse är de som beskriver arbetet med läsläxan före 

den skickas hem med eleven. Kategorierna läxlapp och hjälp hemma beskriver vad 

som sker under tiden läsläxan är hemma. Den sista kategorin, uppföljning, handlar 

om hur läsläxan följs upp i skolan 

 

 

5.2.1 Läseboken 
 

Tio av de elva respondenterna använder sig oftast av skolans läsebok när de ger 

läsläxa, i övrigt användes småböcker.  

 
Lärare E: Jag använder mig av en läsebok som finns i flera olika nivåer. 

 
Lärare B: Jag kör ju i första hand med läseboken.  

 

 

5.2.2 Förförståelse 
 

Arbetet med läsläxan startar enligt samtliga respondenter med en genomgång i 

skolan. De läser texten, tittar på bilder och bearbetar texten noga innan läsläxan 

skickas hem. Det pratas om elevernas förståelse och om de har egna erfarenheter av 

det som sker i texten. Flera av dem låter eleverna läsa två och två högt för varandra. 

 
Lärare G: Först så presenterar jag vad läsläxan innehåller. Sedan tar jag sådana 

ord som kanske är lite kniviga att läsa och då skriver jag dem på vanliga A4-

papper och sen läser vi ett ord i taget. 
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5.2.3 Läxlapp 
 

Under intervjun ställdes frågan till respondenterna om hur föräldrarna involverades i 

elevens läsläxa. Nio stycken utav elva berättade att de har en form av ”läxlapp” som 

föräldrarna ska fylla i när eleven läst hemma. En läxlapp är ett papper där det står 

vilka sidor och till när eleverna har sin läsläxa. På läxlappen ska föräldrarna skriva 

hur många gånger barnet har läst och kanske någon kommentar om hur det har gått. 

När eleven kommer tillbaka till skolan så visas denna lapp och fylls på nytt i av 

lärarna med en ny läsläxa.  

 
Lärare K: Vi har en läxlapp där de fyller i att de har lyssnat. 

 

Många av respondenterna, nio av elva, berättade att de även ger föräldrarna 

information om hur viktigt det är med läsläxan. Informationen ges på föräldramöten 

eller på utvecklingssamtalen.  

 
Lärare C: Jag är väldigt tydlig där, när de börjar ettan har jag det första samtalet 

med föräldrarna, då visar jag dem läseboken.  Jag förklarar boken väldigt tydligt 

för föräldrarna och berättar hur de ska hjälpa sina barn. 

 

 

5.2.4 Hjälp hemma eller i skolan 
 

Samtliga respondenter hoppades eller räknade med att någon hemma hos eleven kan 

hjälpa dem med läsläxan. De pratade om föräldrar, syskon eller någon annan vuxen i 

elevens närhet. 

 
Lärare F. Jag förutsätter att föräldrarna finns till hands. 

 
Lärare H: Det handlar om att man som förälder ska få en lässtund tillsammans 

med sitt barn, då barnet läser upp texten. Men det kan även vara ett syskon som 

lyssnar. Det är viktigt det här med gemenskapen som man kan skapa både i 

skolan och hemma, mellan barn och barn och mellan vuxen och barn.  

 

Elevernas möjlighet till hjälp med läsläxan hemma tog för givet eller önskades av 

respondenterna. Några menade att de i skolan hjälpte elever som de märkte inte fick 

det stöd som önskades hemma.  

 
Lärare E: En del får mycket hjälp andra inte. De som inte får mycket hjälp, 

försöker jag stötta i skolan istället. 

 

 

5.2.5 Uppföljning 
 

När de sedan ska följa upp läsläxan i skolan, sker detta på många olika sätt. Flera av 

respondenterna varierar sitt sätt att följa upp läsläxan. Alla respondenterna var ense 

om att det var viktigt med en uppföljning av läsläxan där eleven får läsa ett stycke ur 

den. Vem de läste upp för spelande enligt respondenterna ingen roll, huvudsaken var 

att de fick läsa. De menade att det annars finns en risk att eleverna känner att 
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läsläxan inte är viktig. Åtta av de elva tillfrågade låter oftast eleverna läsa upp sin 

läsläxa för varandra.  

 
Lärare G: Ibland låter jag dem läsa i grupper, då delar jag in dem så att de som är 

olika i sin läsutveckling läser ihop. Jag tänker att de lär sig då. 

 

Lika många är det som vill att eleverna ska läsa upp läsläxan för läraren.  

 
Lärare F: Jag lyssnar på var och en av dem när de ska läsa den text som de har 

tränat på. Jag har en liten klass så jag hinner det. 

 

En del av respondenterna menar att det är tidsbrist som gör att de inte kan lyssna på 

samtliga elever.  

 
Lärare C: Läsläxan läser vi upp tillsammans i grupp, för jag hinner inte lyssna på 

alla. I regel brukar jag ta grupper om tre-fyra stycken, så läser de en bit var. 

Ibland tar jag de som är likvärdiga i sin utveckling men ibland tar jag de som inte 

har kommit så långt och de som har gjort det. 

 

Fyra stycken berättade att de använde sig av en övningsbok som är knuten till 

läsläxan, som eleverna arbetar med i skolan.  

 
Lärare C: Jag kan ha förberett dem för sedan när de kommer tillbaka och har läst 

en läsläxa, har vi en övningsbok som är knuten till läseboken och då har jag tittat 

framåt innan om vad det är som de bör kunna och gjort dem uppmärksamma på 

det. 

 

Fem stycken av respondenterna menade att det är viktigt med återberättande, att 

eleverna kunde tala om för dem vad texten handlade om. De berättade att eleverna 

ibland fick skriva, ibland berätta om handlingen i läsläxan för läraren.   

 
Lärare J: När de kommer tillbaka får de berätta handlingen om läxan muntligt, 

alltså förklara med egna ord det de har läst, visa att man har förstått. 

 

Sammanfattningsvis sker arbetet med läsläxan först i skolan då en förförståelse 

skapas för texten. Hemma bör eleven träna läsläxan med en vuxen eller ett äldre 

syskon som lyssnar när de läser. Kontakten mellan hem och skola sker med hjälp av 

en läxlapp. Läsläxan följs upp på olika sätt men samtliga respondenter menade att det 

var viktigt att läsläxan följdes upp. 

 

 

5.3 Individanpassad läsläxa 

 

Individanpassad läsläxa handlar om att läsläxan är anpassad i svårighetsgrad efter 

varje elevs nivå. Det handlar om att hitta varje elevs proximala zon. Detta avsnitt 

redovisar resultatet av hur lärarna ser på individanpassad läsläxa. Samtliga 

respondenter ansåg att de ger eleverna individanpassad läsläxa. Det skiljer sig dock i 

svaren då de berättar hur de gör. 
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5.3.1 Läsläxan – en utmaning? 
 

Tre av respondenterna menade att man måste hitta text till eleverna som utmanar 

dem. En av dessa tyckte att det ibland kan vara svårt men att man då kan göra egna 

texter till dem. Hon berättade att hon skrivit egna texter med ord och bokstäver hon 

visste att barnet behärskade. Samma lärare har olika läsläxor till nästan samtliga sina 

elever. 

 
Lärare H: Man kan inte ge en läsläxa som att nu läser alla de och de sidorna, för 

det går inte. En läsläxa måste vara individuell och anpassad utifrån varje barn. 

Svårigheten i läsläxan ska ligga ett snäpp över vad de kan hela tiden. 

 
Lärare A: De som kan läsa redan från i år 1 kan få välja små böcker att läsa ur i 

stället för att läsa ur en för enkel läsläxa i en läsebok, bara för att komma vidare 

där det barnet befinner sig. 

 

 

5.3.2 Mängd och svårighetsgrad 
 

Hälften av respondenterna berättade att de har en läsebok där det finns en A- och en 

B-sida. A-sidan består av lättare text än B-sidan. Dessa respondenter låter eleverna 

välja vilken sida de ska ha som läsläxa.  

 
Lärare C: Idag fick de välja. De skulle läsa minst tre sidor för det kan de allihop 

med flyt. Här fick de välja hur många sidor de skulle ha i läxa. 

 

Fyra av respondenterna talade om olika svårighetsgrader på läseboken de använder 

sig av. Eftersom alla elever har den bok som passar deras läsutveckling bäst, blir 

läsläxan individanpassad.  

 
Lärare E: Ja, jag har ju olika svårighetsgrader på läseböckerna. Läseboken finns i 

olika nivåer och varje barn har den bok som passar dem bäst. 

 

Flera av dessa respondenter ger de elever som är duktiga på att läsa, en läsläxa till i 

en annan bok. Detta menar de, inspirerar de andra till att läsa mer. Ofta är denna 

extrabok av skönlitterär karaktär. 

 
Lärare I: Det är rätt många som har både läsebok och en annan bok. En del 

kunde kanske bara räcka med läseboken men när de ser att de andra har en 

extrabok så vill de också gärna ha det.  

 

 

5.3.3 Kvart om dagen 
 

Åtta av respondenterna berättade att de några eller någon gång under varje termin 

använder sig av ”en kvart om dagen”. En kvart om dagen innebär att eleverna ur en 

skönlitterär bok ska läsa, i en kvart hemma, varje dag. När detta pågår menar 

samtliga respondenter, att man tar hänsyn till elevernas intresse när bok ska väljas för 

detta ändamål. Man måste även ta hänsyn till svårighetsgrad, men det menar de flesta 
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respondenterna att eleverna är duktiga på, de brukar själva hitta en bok som är 

lämplig och i rätt nivå för dem.  

 
Lärare D: När jag använder en kvart om dagen så får de välja en bok med min 

hjälp eftersom jag vill att boken ska ligga på den nivå som de befinner sig i. Så 

då försöker vi alltid hitta en bok som de tycker om. 

 

Resultatet visade att alla respondenterna ansågs använda individanpassad läsläxa på 

ett eller annat sätt. Elevernas intresse togs hänsyn till när ”en kvart om dagen” 

genomfördes.  

 

 

5.4 Tid för läsläxa 

 

Här redovisas hur lärarna ser på möjligheten för eleverna att utföra sin läsläxa i 

skolan och/eller fritids.  

 

 

5.4.1 Hjälp med läsläxan 
 

När frågan ställdes om hur respondenterna ställer sig till att ge eleverna möjlighet att 

utföra sin läsläxa under skoldagen, svarade tio av elva respondenter att fritids skulle 

kunna stå för den delen.  

 
Lärare E: Jag har inte tid på skoltid. Det jag kan tänka mig är att de på fritids 

skulle kunna ställa upp med det. Men jag tycker att de ska läsa hemma ändå. 

 

En annan av respondenterna ansåg att tiden i skolan egentligen var tillräcklig för 

eleverna. Hon ansåg inte att eleverna skulle göra sin läsläxa på fritids.  

 
Lärare G: En del tycker att man kan göra läxor på fritids, det tycker inte jag. Jag 

vet att barnen behöver få röra på sig och leka där. Det är ju deras fria tid. 

 

En av respondenterna ansåg att hennes planeringstid inte var dyrbar för henne, hon 

kunde offra den bara eleverna fick den hjälp de behövde. 

 
Lärare H: Jag har gått in på min planeringstid för att hjälpa barnen med läsläxan. 

Jag kan hjälpa dem att läsa. Just att få sitta ensamt med ett barn är så viktigt. Jag 

menar det viktigaste är ju att barnet liksom får den skjuts det behöver under den 

period det behövs. 

 

Alla respondenter ansåg att det är viktigt för alla elever att de finns någon som sitter 

och lyssnar på dem när de läser sin läsläxa, på fritids eller hemma.  

 
Lärare C: Någon vuxen behöver de ha bredvid sig när de läser tycker jag.  

 

Flera av respondenterna menade att de förstod att eleverna ibland inte hinner göra sin 

läsläxa hemma.  
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Lärare A: Det kan vara svårt att hinna med, men jag tycker det är bra om de kan 

sitta med och stötta barnet när det läser och fråga om läxan och hur det går. 

Vissa perioder kanske det inte fungerar och då kan man se om man kan lösa det 

och se om läxan kan göras här på skolan. Man får ta hänsyn till barnets 

hemmiljö. 

 

Tydligt är att de flesta av respondenterna tyckte att det skulle vara bra att eleverna 

hade möjlighet att få läsa sin läsläxa på fritids. Trots detta menade de att läsningen 

hemma inte skulle uteslutas. 
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6 DISKUSSION 

 

Syftet med arbetet var att undersöka lärarnas syn på läsläxa. I diskussionen 

analyseras bakgrunden och resultatet utifrån syftet med arbetet.  

 

 

6.1 Varför ges läsläxa? 

 

Enligt respondenterna är en läsläxa ett stycke text som givits av läraren för att träna 

hemma. Det stämmer bra överens med det som Cooper (2001) och Hellsten (2000) 

anser om vad läxa är. Läxan som eleven fått av läraren ska enligt Leo (2004) göras 

på skoltid.  

 

Ingen av respondenterna tog upp det som Hellsten (1997) nämner om anledningen 

till varför läsläxa ges. Han skriver att läsa läxor på lågstadiet är en förberedelse för 

mellanstadiet och att genom läxan öva upp en studieteknik. Däremot ansåg några 

respondenter att läsläxan är ett sätt för eleverna att lära sig ta ansvar. Alla 

respondenterna menade att läsläxan är till för att träna hemma för att på så vis få en 

automatiserad avkodning. En automatiserad avkodning innebär att man kan 

identifiera eller känna igen skrivna ord. När avkodningen är automatiserad kan man 

istället lägga energin på förståelsen av texten (Björk & Liberg, 1999; Elbro, 2006; 

Frost, 2006; Henriksson, 1992; Lundberg & Herrlin, 2003; Skolverket, 2007; Taube, 

2007). Synen på läsläxan som ett socialt samspel i klassen där man tillsammans har 

något gemensamt att samtala om, kom även fram i resultatet. Det står om 

samlärandets betydelse för elevens utveckling och lärande (Vygotskij, 1981; 

Williams m.fl., 2000). Elever lär sig av andra som har mer kunskap än de själva. 

Elever lär sig även av dem som ligger på samma nivå, där de får respons på sina egna 

tankar och idéer. Genom samarbete skapas nya tankar och idéer hos eleverna vilka de 

tar med sig när de arbetar på egen hand (Williams m.fl., 2000). En annan syn på 

varför läsläxa ges, är att det ska vara en länk mellan skolan och hemmet. Föräldrarna 

blir involverade och ser vad sitt barn håller på med i skolan och hur det går för 

honom/henne. Elbro (2006) och Lundberg och Herrlin (2003) anser att det är viktigt 

att det fungerar bra med länken mellan skola och hem för barnets läsutveckling. Men 

man kan inte ta för givet att alla elever får den hjälp hemma som behövs för att 

utveckla sin läsförmåga. 

 

En del respondenter menade att tid i skolan som är avsatt för läsning inte räcker till 

för den lästräning som behövs för att bli en god läsare. Det var en av orsakerna till att 

respondenterna gav läsläxa. Enligt Lundberg och Herrlin (2003) krävs 5 000 timmar 

innan man blir en fullgod läsare. Under elevens tid i skolan är det inte avsatt mer än 

1 490 lärarledda timmar i svenska, vilka fördelas på nio år (Skolverket, 2008). 

Eftersom alla är ense om träningens betydelse för den automatiserade avkodningen, 

kan man ställa sig frågande till varför det inte är avsatt mer tid i skolan när det krävs 

5 000 timmar för att bli en god läsare.  
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6.2 Arbetet med läsläxan 

 

Läsundervisningen i samband med läsläxa som respondenterna redogjorde för var i 

stort sett likvärdig. De flesta hade läseboken som hjälpmedel vid läsläxan. Det kan 

tyckas egendomligt då Hellsten (1997) fann i lärarhandledningarna till läseböckerna 

att läxa inte nämns som ett arbetsmoment där.  Skriftens grundläggande ljudprincip 

är det som läseboken bygger på och kan därför vara en av anledningarna till att den 

fortfarande används flitigt vid läsläxa (Elbro, 2006; Taube, 2007). Läseboken är 

fortfarande en stor del av läsundervisningen i skolan, eftersom den bäst stöder 

eleverna i att tillägna sig skriftens grundläggande ljudprincip (Elbro, 2006).  

 

Vid genomgång av elevernas läsläxa pratas det mycket om bilderna, svåra ord och 

texten läses igenom ett flertal gånger. Det diskuteras vad texten handlar om och om 

eleverna har egna erfarenheter som kan knytas till texten. Eleverna måste få läsa 

texter som de förstår innebörden med och som känns meningsfull för dem (Lundberg 

& Herrlin, 2003). Genom att diskutera texten och vad den handlar om kan man väcka 

nyfikenheten för texten hos eleverna.  

 

Uppföljningen av läsläxan sker på många olika sätt. Tydligast är dock att 

respondenterna tryckte på vikten av att uppläsning skedde, antingen för en vuxen 

eller för en klasskamrat. Genom högläsning tränar eleverna på att få fram 

satsmelodin, betona och uttala speciellt viktiga ord i texten (Henriksson, 1992; 

Lundberg & Herrlin, 2003; Svensson, 1998; Taube, 2007). Uppföljningen var hos en 

del respondenter inte bara att läsa utan även att till exempel skriva vad texten som de 

hade i läsläxa handlade om. Det fanns även övningsböcker vilka eleverna använde 

sig av som var knutna till läsläxan i läseboken. Arbetet med läsläxan sker på lite 

olika sätt i de olika skolorna, men samtliga följde upp läsläxan på ett eller annat sätt. 

Varför själva läsläxan används som ett arbetsmoment i läsundervisningen kan man 

fundera kring då Hellsten (1997) funnit att läxan inte ingår som ett arbetsmoment 

beskrivet i lärarhandledningen.   

 

Några respondenter hade ett frivilligt moment där de hade en ”berättarstol”. Där fick 

eleverna sitta och berätta muntligt inför klassen om läsläxan de haft. Genom att 

uppträda inför klassen höjs en del elevers självkänsla (Henriksson, 1992). Swalander 

(2006) och Taube (2007) menar att elevernas självbild och motivation ökar om de får 

tilltro till sin egen förmåga. Att berätta muntligt inför klassen, att visa att man har 

förmågan, kan hjälpa eleverna att komma in i en god cirkel. När man uppträder inför 

andra kan man få positiv bekräftelse som kan vara i form av blickar, leenden, 

kommentarer och applåder. Vad händer med dem som aldrig vill eller vågar uppträda 

inför klassen? Vilka sätt finns för de eleverna att få upp sin självkänsla och 

motivation? 

 

Resultatet visade att kontakten med föräldrarna då det gäller elevens läsläxa, sker 

mestadels via en läxlapp. På läxlappen ska föräldrarna skriva en kommentar om hur 

det gått med läsläxan hemma. Hellsten (1997) och Henriksson (1992) menar att 

föräldrarna inte är kvalificerade till att avgöra hur elevens läsutveckling går. 

Eftersom läxlappen kommer tillbaka ifylld av en förälder, hjälper den då läraren att 

se hur det går med elevens läsutveckling hemma? Flera av respondenterna menade 

att informationen om läsläxan till föräldrarna var viktig. Informationen ges både på 

föräldramöten och på utvecklingssamtal. Dessa hålls en gång per termin, vilket kan 
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tyckas lite för att få den fortskridande informationen om elevens läsutveckling. Man 

kan ställa sig frågan om läxlappen är en tillräcklig länk mellan skolan och hemmet 

när det gäller information om elevens läsutveckling. Alla respondenterna menade att 

föräldrarnas medverkan vid läsläxan var betydelsefull. Både för att föräldrarna ska få 

insyn i barnets läsutveckling och för att eleven ska få bekräftelse genom att någon 

lyssnar på dem. Eftersom föräldrarnas medverkan, enligt respondenterna, vid 

läsläxan är så betydelsefull kunde kanske läraren ge föräldrarna tydlig information 

hur läsläxan ska göras. Detta för att eleverna ska få mer sakkunnig hjälp (Hellsten, 

1997; Henriksson, 1992). 

 

Många av respondenterna förutsatte att det fanns någon hemma som lyssnade på och 

kunde hjälpa eleven när de skulle göra sin läsläxa. De tyckte att det var viktigt med 

den här lässtunden mellan föräldrar och barn. Språkutvecklingen i familjerna är 

olika, alla familjer har olika vanor när det gäller samtal, läsande och skrivande 

(Liberg, 2006). De barn som har föräldrar som hjälper dem med läsläxan har ett 

försprång i skolan (Swalander, 2006). Vad händer med de barnen som inte har de 

hemförhållanden där de får den hjälp och det stöd som behövs? Lärarna har ett 

ansvar när det gäller att lära känna varje elev och deras sociala situation. De elever 

som har sämre sociala förutsättningar än sina klasskamrater, kan läraren ge mer stöd 

i skolan, vilket några av respondenterna berättade om att de gjorde. 

 

 

6.3 Anpassad läsläxa 

 

För att eleverna ska få en god självbild och därigenom hög motivation till att göra sin 

läsläxa, måste den vara anpassad till varje elevs läsnivå och intresse. Det handlar 

bland annat om att hitta varje elevs proximala zon. Den proximala zonen är den 

nivån som är mellan det eleven kan själv och det den kan med hjälp av någon annan 

(Vygotskij, 1981). Alla respondenterna menade att de gav eleverna läsläxa som var 

individanpassad. Då menade de att eleverna med hjälp av en lärare fick välja antalet 

sidor de skulle ha i läsläxa i läseboken som gjorde att elevernas motivation att läsa 

ökade. De berättade även att de finns olika svårighetsgrader i läseboken. Däremot 

togs inte hänsyn till intresse när läseboken användes som läsläxa, utan det handlade 

bara om på vilken nivå eleverna befann sig. Att varje elev har en läsläxa som ligger 

på deras nivå har stor betydelse för deras läsutveckling, självbild och motivation 

(Arnqvist, 1993; Bjar, 2006; Myrberg, 2008; Svensson, 1998; Swalander, 2006; 

Taube, 2007).  

 

Det finns idag även mycket skönlitterära böcker anpassade för yngre. Inom de 

skönlitterära böckerna finns många olika genrer, vilket gör det lätt för elever att hitta 

en bok med text som inspirerar dem att läsa. Lundberg och Herrlin (2003) skriver om 

att elever måste få uppleva att texter har något att säga som är viktigt för dem. Det är 

även viktigt att de genom litteraturen får uppleva att läsning handlar om bland annat 

glädje, spänning, betydelse, budskap och deras egna erfarenheter. I läseboken får 

eleverna de grundläggande kunskaperna i läsning och i de skönlitterära böckerna får 

eleverna intresset och därmed ökad motivation för läsning. Respondenterna i 

undersökningen menade att de ibland tog in skönlitterära böcker i sin 

läsundervisning i kombination med läseboken för att därigenom ta hänsyn till 

elevernas intresse. Detta menar Henriksson (2005) stärker elevernas motivation till 
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att läsa. Det som kan göra att motivationen sjunker hos elever som kontinuerligt får 

läsläxa, är att de ibland kan tvingas välja bort sina fritidsaktiviteter på grund av läxan 

(Fries, Dietz & Schmid, 2008). Flera av respondenterna i undersökningen berättade 

att de förstod att eleverna ibland inte hinner göra sin läsläxa.  

 

6.4 Tidsåtgång i samband med läxa 

 

För att bli en fullgod läsare krävs det träning på 5 000 timmar (Lundberg & Herrlin, 

2003). I skolan finns 1 490 timmar avsatt för lärarledd svenskundervisning där 

läsning inkluderas (Skolverket, 2008). Många av respondenterna menade att tiden i 

skolan inte räcker till för den lästräning som krävs för att bli en god läsare. Nästan 

alla respondenter hade olika förslag på hur man skulle kunna lösa problemet med att 

det finns för lite tid i skolan avsatt för läsning. Leo (2004) anser att skoldagen bör 

förlängas så att eleverna hinner med att utföra sina läsläxor där. Det är i skolan som 

den sakkunniga hjälpen finns för eleven (Hellsten, 1997; Henriksson, 1992). Flera av 

respondenterna menade däremot att läsläxan skulle kunna göras på fritids. De ansåg 

dock att läsningen hemma ändå skulle genomföras för att föräldrarna ska involveras i 

barnets läsutveckling. En av respondenterna ansåg att fritids var elevens fria tid och 

att de där behövde röra på sig och leka. Hon menade att skolarbete och fritid blir 

svårt att hålla isär om man låter eleverna göra läsläxor där. Westlund (2007) skriver 

att det blir för lite tid över till kamraterna när tiden istället läggs på skolarbete.  

 

Respondenterna tyckte att alla eleverna ska ha någon som kan lyssna på dem hemma 

när de läser upp sin läsläxa. Flera av respondenterna hade förståelse för om familjen 

hade ont om tid för läsläxan, men de ville ändå att eleven skulle läsa upp den för 

någon hemma. Att läsa högt hemma ger träning för eleven för att få läsningen 

automatiserad (Elbro, 2006; Lundberg & Herrlin, 2003). Eftersom det krävs en 

kontinuerlig träning för att bli en god läsare, borde varje elev få möjlighet att läsa 

högt eller tyst för sig själva varje dag i skolan (Skolverket, 2007). Detta skulle 

innebära att man underlättar för eleven att kunna dra en gräns mellan skoltid och 

fritid och ändå bli en god läsare (Westlund, 2007).   

 

 

6.5 Sammanfattande diskussion 

 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur lärarna ser på läsläxa. Övning ger 

färdighet kan sammanfatta detta. Alla respondenter menade att för att bli en god 

läsare krävs övning. Anledningen till att läsläxa ges är att tiden i skolan inte räcker 

till för att bli en fullgod läsare. En annan anledning är att de vill att föräldrarna ska 

bli involverade i barnens läsutveckling. För att stärka motivationen till läsning bör 

man ta hänsyn till elevens intresse och proximala zon. Det känns bra att 

respondenterna kombinerade läseboken med skönlitterära böcker vid läsläxan. I de 

skönlitterära böckerna finns många genrer och varje elev kan då hitta något som 

passar både deras intresse och nivå. När eleverna själva får välja bok stärker det 

deras motivation till att läsa och det är bland annat motivation som krävs för att bli 

en god läsare. Det krävs även en kontinuerlig läsning för att bli en fullgod läsare, 

därför behöver eleverna inspireras till att läsa. Genom att skapa en positiv och mysig 
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atmosfär kring läsandet i skolan kan det motivera eleverna att själva ta initiativet till 

läsning hemma, för att övning ger färdighet. 

 

 

6.6 Vidare forskning 

 

Resultatet i den här undersökningen visar att läsläxan är en del i elevernas 

läsundervisning och den kan hjälpa elever att bli bättre läsare. En tanke som väckts 

under arbetets gång, har varit hur läsläxan inverkar på elevernas läsutveckling. Det 

skulle vara intressant att forska om och jämföra läsförmågan hos elever i årskurs 9 

som haft läsläxa och de som inte haft läsläxa i grundskolan. 
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BILAGA  1 

 

Intervjufrågor 

 
1. Berätta om vad begreppet läsläxa är för dig.  

    Varför ger just du läsläxa? 

     

2. Kan du berätta om arbetet med läsläxa före den skickas hem? 

    Hur följer du upp läsläxan i skolan?(läsundervisning) 

    Vad använder du för material till läsläxan? Skönlitterär bok eller skolans läsebok? 

( top-           

    down eller bottom-up) 

    Utgår du från elevernas intresse när läsläxan ges? I så fall hur?(motivation 

självbild) 

    Berätta hur du tänker kring elevens möjlighet att få hjälp med läsläxan? (kulturellt  

språk  

    och kapital) 

    Utformar du läsläxan så att eleven kan utföra den själv? I så fall hur? (tid, hem-

skola,  

    kulturellt språk och kapital) 

    På vilket sätt involveras föräldrarna i elevernas läsläxa? (skola-hem) 

     

3. Hur tänker du kring individanpassad läxa? (individ/soc perspektiv) 

    Är det något du använder dig av? (individ/soc perspektiv) 

    I så fall hur? (individ/soc persp och självbild motivation) 

 

4. Hur ser du på möjligheten att (tid, lokal, lärare att tillgå) för eleverna att göra sina 

läsläxor    

    under skoldagen/fritids? (Tidsåtgång) 

    Hur skulle du vilja att det var? 

    Varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


