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ABSTRAKT 
Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare och föräldrar ser på samverkan 
dem emellan gällande elevers läsutveckling. För att ta reda på parternas syn intervjuades 

både lärare och föräldrar om ämnet. Inför intervjuerna förbereddes öppna frågor med 
syfte att ge så uttömmande svar som möjligt och på så vis ge möjlighet till att ta del av 

de intervjuades åsikter. Kriterier för intervjudeltagarna var att de skulle vara antingen 
klassföreståndare eller förälder till en elev som gick i årskurs 1 eller årskurs 2.  Svaren 
från intervjuerna delades sedan in i teman och kategoriserades.   

Resultatet visade att såväl lärare som föräldrar är positiva till samverkan dem emellan 
gällande elevers läsutveckling, främst eftersom de är medvetna om dess stora vikt för 

läsutvecklingen. En samverkan ger dessutom föräldrarna möjlighet till att vara delaktiga 
i elevens skolgång. Samverkan består av en veckovis läsläxa, ofta i kombination med ett 
läsprotokoll, där anteckningar om elevens läsning kan förmedlas mellan lärare och 

förälder. Föräldrarna anser att läsläxan är viktig men tidskrävande och lärarna har 
förståelse för att den upptar tid från familjernas fritid. I de flesta fall fungerar samverkan 

utan problem men det finns undantag, läraren får då göra en bedömning av hur skolan 
ska agera och i vissa fall acceptera att eleven inte kommer att få någon hjälp med 
läsläxan hemifrån. Läraren försöker i dessa fall att ge eleven extra lästräning utanför 

lektionstid, vilket i många fall är nödvändigt för att elevens läsförmåga inte ska påverkas 
negativt.   
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1 INTRODUKTION 
Vår uppfattning är att det i dagens samhälle är en självklarhet att kunna läsa, likaså är 
det en förutsättning för att kunna ta sig igenom skolan och för att klara av de flesta 

jobb. Utan en utvecklad läs- och skrivförmåga blir livet i dagens Sverige helt enkelt 
begränsat. Att barn lär sig att läsa och skriva i skolan ser vi som en självklarhet och 

det är enligt Skolverket (2010) ett av de grundläggande målen med skolans arbete att 
eleverna lämnar den som goda läsare och skrivare. 

Läsning är en färdighet och det krävs många timmar av övning och träning för att 

utvecklas till en bra läsare (Lundberg & Herrlin, 2005). Vi vet av egen erfarenhet att 
tiden i skolan är begränsad och att det är många ämnen som slåss om utrymmet, 

likaså är det många elever som lärare måste dela sin uppmärksamhet mellan. För att 
få all den träning som eleverna behöver i sin tidiga läsutveckling räcker det inte att 
eleverna tränar sin läsning under skoltid, timmarna räcker helt enkelt inte till. 

Läsningen behöver ske även efter skoltid vilket betyder att den till viss del måste ske 
i hemmet (Lundberg & Herrlin, 2005; Björk & Liberg, 1996). En samverkan mellan 

skola och hem blir nödvändig och det läggs på barnets föräldrar att se till att barnet 
läser, att lyssna på barnet och att hjälpa det. Då hemförhållandena ser olika ut för 
varje barn är det dock ingen självklarhet att alla föräldrar har möjligheten att ta ett 

sådant stort ansvar vad gäller deras barns läsutveckling. Risken finns då att barnets 
läsförmåga påverkas negativt av utebliven träning och barnet hamnar efter med sin 

läsning. 

Hur ser en samverkan mellan skola och hem gällande elevers läsutveckling ut? 
Varför är den viktig och hur fungerar den? Hur påverkas en elev av att inte få hjälp 

med läsningen hemma och vad kan skolan göra för att hjälpa eleven om en sådan 
situation skulle uppstå? Dessa frågor är otroligt angelägna för oss som blivande 

svensklärare då vi med säkerhet kommer att stöta på situationer där en samverkan 
med hemmet inte alla gånger är enkel. Att elevens läsutveckling till stor del kan vara 
beroende av en fungerande samverkan gör att vi tycker att detta är ett ämne av stor 

relevans. 

1.1 Uppsatsens disposition 

I bakgrundskapitlet presenteras definitioner av utvalda ord och därefter relevant 
bakgrundsfakta som handlar om vikten av en samverkan mellan skola och hem, hur 
läsinlärning och läsutveckling går till samt hemmets betydelse för elevers 

läsutveckling. Bakgrundskapitlet leder sedan fram till studiens syfte. Därefter 
presenteras den empiriska undersökningen och det redovisas vilken metod som 

använts. I resultatkapitlet presenteras studiens resultat i två delar, vilka är baserade 
på frågeställningarna. Detta leder till en diskussion där resultaten relateras till 
tidigare forskning och vi reflekterar över skillnader och likheter med den studie vi 

själva utfört. 
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2 BAKGRUND 
Här kommer vi, utifrån forskning och litteratur, att beskriva den bakgrundsfakta som 
vi anser är relevant för studiens syfte. Vi kommer att börja brett genom att titta på 

hur samverkan mellan skola och hem ser ut i allmänhet för att sedan rikta in oss på 
det som är i förgrunden för vår studie, nämligen läsutvecklingen. Vi kommer då att  

redovisa hur läsinlärning går till och vad som krävs för en fortsatt läsutveckling.  
Vidare kommer vi även beröra vilken roll hemmet spelar i elevens läsförmåga samt 
vilken plikt skolan har gällande elevernas läsutveckling. Först i kapitlet följer 

definitioner av vissa återkommande ord i studien som anses värda att förklara. 

2.1 Definitioner 

För tydlighetens skull har några begrepp valts ut och definierats. 

Läsutveckling: Med elevens läsutveckling avser vi den läsinlärning och läsutveckling 

som sker under de första två skolåren. Eftersom alla elever utvecklas olika fort 
befinner sig eleverna då på olika stadier i sin läsutveckling. Då vi tycker det är svårt 
att avgöra var läsinlärningen slutar och vart läsutvecklingen tar vid, väljer vi att 

använda oss av ordet läsutveckling som alltså innefattar både inlärningens alla delar 
samt den vidare utveckling som sker mot att bli en fullgod läsare. 

Samverkan: Med detta begrepp syftar vi på ett samarbete mellan skolan och hemmet 
där båda parter verkar för ett gemensamt mål. Denna samverkan är inte lagstyrd eller 
förutbestämd att se ut på ett visst sätt, utan grundar sig i att hemmet vill och kan vara 

med och samverka samt att skolan bjuder in hemmet till en fungerande samverkan.   

Barn/elev: Båda begreppen avser barn upp till tolv år, med skillnaden att vi 
benämner det som barn när det ses utifrån föräldrarnas synvinkel och elev när det ses 

utifrån skolans synvinkel. 

Lärare/skola: Båda begreppen förekommer ofta i studien och är på många sätt 

liktydiga. Lärare används när det handlar om läraren personligen eller dennes 
yrkesroll medan skola används när det handlar om hela organisationen. En lärares 
samarbete med hemmet är alltså mer på det personliga planet medan skolans 

samarbete snarare syftar på skolan som organisation, vilket innefattar alla lärare och 
pedagoger som verkar i den.   

Hem/förälder: Vi har valt att använda oss av begreppen förälder eller hem när det 
handlar om en elevs vårdnadshavare och hem. Vi är medvetna om att alla barn inte 
lever tillsammans med sina föräldrar, vi har dock valt att ändå använda oss av den 

benämningen på barnets vårdnadshavare.  

2.2 Samverkan mellan skola och hem 

I följande del beskrivs vikten av en samverkan mellan skola och hem. Den 
samverkan det talas om i denna del gäller inte läsutveckling specifikt utan handlar 

om den allmänna samverkan som sker mellan skola och hem. Först  följer en 
beskrivning av vad styrdokumenten säger om skolans och hemmets samverkan. 

2.2.1 Samverkan enligt styrdokument 
I Skollagen går att läsa följande om lagstiftningen kring samverkan mellan skola och 
hem: 
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Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och 

elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare (Skollagen 2010:800 1 kap. 4§, s.2).  

 

Enligt Skollagen har alltså skolan och hemmet ett gemensamt ansvar för barnens 
skolgång. I Lgr 11 (Skolverket, 2010), där riktlinjer för hur skolans arbete ska 

utformas finns nedskrivet, framgår det att skolan och hemmet har ett gemensamt 
ansvar för elevens skolgång och att de ska samarbeta för att utveckla skolans innehåll 

och verksamhet. Läraren ska samverka genom att både informera hemmet om 
elevens skolsituation samt hålla sig informerad om elevens hemsituation. Hur 
samverkan ska se ut samt i vilken omfattning den ska förekomma anges dock inte. I 

Lgr 11 står även skrivet att skolan ska klargöra för vårdnadshavarna vilka rättigheter 
och skyldigheter de har samt vara tydliga gällande mål, innehåll och arbetsformer för 

att underlätta hemmets rätt till inflytande och påverkan (a.a.).  

2.2.2 Samverkans roll och form 
Ett gott samarbete med föräldrar krävs för att en lärare ska lyckas i sin roll, skriver 

Flising, Fredriksson och Lund (1996). Läraren har en yrkesroll där denne är skyldig 
att ha kontakt med föräldrarna. Föräldern har en privat roll och är känslomässigt 

engagerad och relationen till läraren påverkas av förväntningar och önskemål. 
Dessutom har vi människor olika personlighetsdrag och vi kommer överens olika bra 
med olika människor. Föräldrarna lever under olika villkor, med olika kulturella 

skillnader och de har olika kunskaper (a.a.).  

Enligt Bæcks (2010) studie upplever lärarna att kontakten med föräldrarna känns mer 

positiv desto mer avslappnad den är. I Anderssons (2003) studie framgick att 
föräldrarna vill bli bemötta som jämlika partners av skolan, de vill bli visade respekt 
och lyssnade till. De vill få den information som krävs av skolan för att inte känna 

sig maktlösa. Ett bra samarbete kräver tydliga ansvarsområden och att det hålls en 
jämvikt i hur mycket skolan och föräldern gör. Engagerar den ena sig för mycket 

riskerar den att trampa över på den andres ansvarsområde och då kanske denne drar 
sig ur och engagerar sig mindre. Föräldrarna vill få reda på vad som är deras 
ansvarsområde och vad som är skolans. För föräldrarna är det viktigt att bli 

bekräftade som föräldrar och att de gör något bra för sitt barn, de uppskattar en rak, 
tydlig och ärlig kommunikation med skolan. De vill ha information från skolan om 

hur barnen ligger till både kunskapsmässigt och socialt och de anser det viktigt att de 
får denna information på ett tidigt stadium (a.a.).  

Att ett bra samarbete mellan skola och hem är av betydelse för eleven är något som 

Andersson (2003) kom fram till i sin studie. Det medför en positiv inverkan på 
elevens förmåga att anpassa sig till skolans krav. I Bæcks (2010) studie ser lärarna 

föräldrarnas engagemang som det centrala för elevernas prestationer. Dessutom är 
föräldrarna inte enbart viktiga för elevernas prestationer, utan de kan också öka 
effektiviteten hos lärarna genom att ställa krav och komma med önskemål på 

undervisningen(a.a.). 

I Anderssons (2003) studie framgår att föräldrarna anser att de måste engagera sig i 

skolan, våga ifrågasätta och ställa krav. Både resurser i form av tid och ork måste 
avsättas (a.a.). I Bæcks (2010) studie är det en stor andel lärare som vill se mer 
engagemang från föräldrarna. Bæck skriver också att lärarna kunde uppleva det 

irriterande om föräldrarna försökte lägga sig i saker som lärarna inte anser är 
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föräldrarnas expertområde eller verksamhet och att de inte önskade ta emot allt för 
starka åsikter från föräldrarna. Studien visar dock att lärarna upplever samverkan 
mellan skola och hem som något positivt, även om de försöker begränsa föräldrarnas 

inflytande genom att betona sin egen professionalitet. Föräldrarna bör fungera mer 
som ett extra stöd, ett stöd som kan innebära att de uppmuntrar barnets skolgång och 

övervakar hur det går för barnet i skolan (a.a.).  

Ett informationsflöde mellan skola och hem är grundläggande för att samarbete ska 
kunna utvecklas och för att föräldrarna ska kunna vara delaktiga i skolverksamheten 

(Frank, 2009). Det är inte bara den information som lärarna kan ge föräldrarna som 
är viktig, utan även den information som föräldrarna kan delge till skolan, skriver 

Bæck (2010). Läraren ska vara lyhörd för föräldrarna som ju känner sitt barn bäst 
(Andersson, 2003). Flising m.fl. (1996) skriver att relationen mellan föräldrar och 
lärare bygger på att läraren anser att föräldrarna kan tillföra något, i form av till 

exempel hjälp eller information, till verksamheten och att föräldrarna är intresserade 
av barnets utveckling. Även om de är intresserade är det inte självklart att de vill 

samarbeta med lärarna. Deras egen skolgång samt hur de tycker att de blir bemötta 
av läraren spelar roll (a.a.).  

Andersson (2003) kunde se att föräldrar till barn som har det bra och trivs i skolan 

upplever att samarbetet mellan hem och skola fungerar bra, medan föräldrar till barn 
som har problem i skolan upplever att samarbetet inte fungerar så bra. Därmed syns 

det ett samband mellan hur barnen fungerar i skolan och hur föräldrarna upplever 
samarbetet (a.a.). Andersson (2003) skriver att hon inte kan säga vad som är orsak 
och verkan, men att båda dessa förstärker varandra. Frank (2009) kunde i sin studie 

se ett samband mellan elevernas läsprestation och föräldraengagemanget. På de 
skolor som fått högst genomsnitt på det läsprov som Frank utförde bedömdes 
föräldrarna vara mer engagerade av barnens studieprestation, dessa skolor hade även 

ett större föräldraengagemang över lag. Dock fick föräldrarna på de skolor som haft 
lägst genomsnittliga resultat på läsprovet mer information och det förekom fler 

diskussioner kring språkutvecklingen. Samverkan fungerade alltså bra men resultaten 
var ändå låga. Med andra ord är det inte självklart att läsförmågan är bättre även om 
samverkan mellan skola och hem fungerar bra. Att informationen varit större här kan 

bero på att lärarna i större grad velat uppmärksamma föräldrarna på att deras barn 
behöver extra stöd vid läsningen vilket inte är lika nödvändigt i den grupp där 

eleverna har högsta genomsnittet på läsprovet då de kommit längre i läsutvecklingen 
(a.a.). Andersson (2003) skriver att ett samarbete behövs när det fungerar bra, men 
att det är ännu viktigare i de fall där det uppstår svårigheter i samband med barnens 

skolgång.   

Erikson (2004) beskriver två principer som speglar hur samarbetet mellan skola och 

hem kan se ut; partnerskapsprincipen och isärhållandets princip. Inom partnerskaps-
principen ligger skolans och hemmets gemensamma intressen och ansvar i fokus, 
lärare och hem bör här se varandra som samarbetspartners i strävan efter att stödja 

barnets lärande i skolan. Båda parter har en betydande roll för barnets framgång i 
skolan och hemmet kan ses som en resurs för barnets lärande. Genom att täppa till 

den klyfta som finns mellan hem och skola rättar man till de olikheter som finns 
(a.a.). 

Till skillnad från partnerskapsprincipen, skriver Erikson (2004), så behålls avståndet 

mellan skola och hem i isärhållandets princip eftersom dessa har olika roller och 
uppgifter. Konflikter som synliggör gränserna mellan skola och hem uppstår när 
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dessa båda samverkar eftersom hemmet utgår från det enskilda barnets bästa medan 
läraren har som uppgift att se till att alla eleverna utvecklas. Skola och hem arbetar 
mot samma mål och därför värdesätts de olika kunskaperna och man lägger vikt vid 

att upprätthålla och bevara de skillnader mellan hem och skola som finns. Dessa 
skillnader behöver inte vara ett problem utan de kan även utgöra en funktion (a.a.). 

2.3 Läsinlärning och läsutveckling 
Här följer en kortfattad beskrivning av hur det går till när barnet lär sig läsa, därefter 
en beskrivning av vikten av att läsningen tränas regelbundet. Slutligen klargörs att 

skolan har det huvudsakliga ansvaret för elevernas läsutveckling.   

2.3.1 Hur läsinlärning går till 
I Lgr 11 klargör Skolverket (2010) att det är skolans uppgift att se till att eleverna 
utvecklar sin språkliga förmåga genom att samtala, läsa och skriva. Redan i årskurs 3 
står det som kunskapskrav att eleven ska kunna läsa bekanta texter med flyt. Via sin 

undervisning ska läraren ge eleverna förutsättningar att nå dit (a.a.). Vägen till att 
kunna läsa med flyt är inte helt enkel. Liberg (2006)  beskriver läsinlärningen som en 

process som startar redan när barnen är små. Det första steget mot att bli en läsare 
kallas för gemensamt effektivt läsande och skrivande, vilket vanligen börjar med de 
lässtunder som barnet har tillsammans med vuxna. Redan här väcks hos barnets ett 

intresse för läsning och en kunskap om vad det är för något. Barnet tar sedan steget 
mot att själv börja läsa och skriva, en fas som kallas för begränsat effektivt läsande 

och skrivande. Här går barnet från att skriva egna påhittade bokstäver, preskrivande, 
till situationsläsande och situationsskrivande vilket betyder att barnet läser vissa ord 
som de känner igen i en viss situation. Ett exempel på detta är att barnet kan läsa 

ordet ”mjölk” på mjölkpaketet, men inte om ordet skrivs på ett vanligt papper. Barnet 
lär sig sedan en tidig form av helordsläsande och helordsskrivande och det innebär 

att det känner igen vissa ord, vanligtvis namn, utan att kunna bryta ner orden i delar. 
Den sista fasen i utvecklingen är det utvecklade effektiva läsandet och skrivandet. 
Här läser barnet längre texter och klarar sig oftast utan ljudning, det enda som saknas 

för att bli en fullgod läsare är nu träning (a.a.). 

Ett annat sätt att beskriva läsinlärningsprocessen är genom de fem dimensionerna 

som Lundberg och Herrlin (2005) beskriver. Dessa dimensioner samspelar med 
varandra och kan alltså inte ses som olika steg som kommer efter varandra, vilket 
Lundberg och Herrlin (2005) poängterar. Den första dimensionen, fonologisk 

medvetenhet, handlar om att barnet är medvetet om de små delarna i orden och 
förstår att varje ord kan delas upp i språkljud. Härifrån är steget inte särskilt långt till 

att kunna förstå att varje ljud representeras av en bokstav. Ordavkodning är den 
andra dimensionen och här lär sig barnet att känna igen ordbilder för att senare kunna 
läsa orden. Efter att barnet har knäckt koden behövs det mycket träning innan 

läsningen blir automatiserad, vilket är en förutsättning för den tredje dimensionen, 
flyt i läsningen. Att ha flyt i sin läsning innefattar att kunna läsa snabbt och felfritt 

och med den rätta satsmelodin. Läsförståelse är den fjärde dimensionen och syftar på 
att barnet förstår texterna det läser och kan läsa mellan raderna. Detta måste man 
hjälpa barnet med redan från början genom att få dem att tänka aktivt medan de läser. 

Den femte och sista dimensionen är läsintresse och handlar om att barnet ser 
läsningen som något glädjefyllt och spännande, vilket är en förutsättning för att 

eleven ska läsa även utanför skolan. Alla dessa dimensioner är nödvändiga för att 
barnet ska kunna bli en god läsare (a.a.).        
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2.3.2 Vikten av att träna läsning 
Lundberg och Herrlin (2005) skriver att läsning är en färdighet och precis som med 
alla andra färdigheter så behövs det mycket övning för att den ska utvecklas. Det 

krävs minst 5000 timmars övning för att man ska bli bra på något och därför måste 
det läggas ner mycket tid på läsning både i men även utanför skolan (a.a.). Precis 

som Hargreaves (1998) beskriver så är lärarens undervisningsfria tid ofta uppbokad 
av obligatoriska saker, vilket gör att lärare har svårt att erbjuda eleverna mer träning 
än den som sker på lektionstid. Även Björk och Liberg (1996) belyser vikten av 

mängdträning och skriver att det är viktigt att barnen skaffar sig läserfarenheter 
genom att öva sin läsning och att det därför är betydelsefullt att skolan tar hjälp av 

hemmen. Genom att visa respekt för vårdnadshavarnas åsikter kan skolan och 
hemmet skapa ett gemensamt helhetsperspektiv och tillsammans verka för barnets 
läsutveckling. Det är då viktigt att hemmet känner till de lässtrategier som barnet lär 

sig i skolan för att de ska kunna hjälpa barnet hemma på ett konstruktivt sätt (a.a.). 

Enligt Skolverket (2007) läser 30 procent av de svenska eleverna i årskurs 4 varje 

eller nästan varje dag på fritiden. I PIRLS 2006, en undersökning där läsförmågan 
hos elever i årskurs 4 testades, fann man att elever som uppgav att de läste på fritiden 
i stort sett varje dag hade bättre provresultat på PIRLS tester än de elever som 

uppgav att de aldrig läste på fritiden (a.a.). Även Sandström Kjellin (2002) fann i sin 
studie, där hon följde de starka och de svaga läsarna i årskurs 1, ett samband mellan 

barnets läsförmåga och hur mycket barnet läste hemma. Elever med god läsförmåga 
läste mycket hemma, medan elever med sämre läsförmåga läste lite eller inte alls 
hemma. Dock underströk Sandström Kjellin (2002) att det inte går att dra några 

slutsatser eftersom man inte vet vad som orsakar vad – blir en elev en mindre bra 
läsare för att den inte läser hemma, eller läser eleven inte så mycket hemma eftersom 

den inte är så bra på att läsa? Sandström Kjellin (2002) skriver att båda 
förklaringarna antagligen är sanna i viss mån. 

Stanovich (1986) berättar om Matteuseffekten, vilket har blivit ett väl använt 

begrepp som har sitt ursprung i bibeln och handlar om att en redan gynnad person 
blir ännu mer gynnad, medan det omvända gäller för en ogynnad person. När det 

gäller läsutveckling handlar Matteuseffekten om att elever med en god läsförmåga 
läser mycket och blir på så sätt ännu bättre läsare, medan en svag läsare undviker att 
träna sin läsning och blir därmed ännu svagare. Ett problem som från början 

handlade om avkodningen kan då sprida sig och ge problem även med ordförråd, 
läsförståelse och självförtroende. Det är därför väldigt viktigt att elever som har 

problem med läsningen fångas upp tidigt (a.a.).  

2.3.3 Skolans uppgift 
Hargreaves (1998) skriver att det i dagens postmoderna samhälle är mer otydliga 

gränser mellan vad som är skolans respektive hemmets uppgifter. Som redan nämnts 
skriver Skolverket (2010) i Lgr 11 att skolan ska samarbeta med hemmet och att de 

båda parterna har ett gemensamt ansvar för elevens skolgång. I Lgr 11 står även 
skrivet att skolan ska ansvara för att eleverna får de kunskaper som är nödvändiga för 
att de ska fungera som samhällsmedlemmar. Det första kunskapskravet som tas upp 

är att eleven efter avslutad grundskola ska kunna behärska det svenska språket i tal 
och skrift på ett nyanserat sätt. Skolan och hemmet ska alltså samarbeta, dock är det 

skolan som har huvudansvaret för att eleverna lämnar den som goda läsare och 
skrivare (a.a.).        
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2.4 Hemmets betydelse för läsutvecklingen 
Här följer en beskrivning av olika faktorer i hemmet som kan vara av betydelse för 
barnets läsinlärning och läsutveckling.  

2.4.1 Läs- och skrivaktiviteter i tidig ålder 
Önskan att få lära sig att läsa och skriva grundläggs för många barn redan i tidig 

ålder genom gemensamma läs- och skrivupplevelser, skriver Björk och Liberg 
(1996). De beskriver något som kallas för ”litterär amning”, vilket innebär att barnen 
under uppväxten har gemensamma stunder tillsammans med föräldrarna där man 

gläds åt och njuter av böcker och dess innehåll. Björk och Liberg (1996) skriver att 
alla barn borde ha fått en sådan uppväxt eftersom den litterära amningen är en 

betydelsefull grund när barnet sedan ska lära sig läsa och skriva. I PIRLS 2006  blev 
resultatet att de elever som hade fått delta i läs- och skrivaktiviteter innan skolstart 
hade bättre provresultat än de elever som inte hade fått göra det (Skolverket, 2007). 

Enligt Skolverket (2007) framgick det i PIRLS 2006 att andelen barn som innan 
skolstart fått delta i läs- och skrivaktiviteter och som har goda läs- och 

skrivkunskaper redan när de kommer till skolan har ökat sedan 2001. Trots detta har 
andelen starka läsare i årskurs 4 minskat, vilket står i strid med antagandet att barn 
som har erfarenheter av läsning och skrivning innan skolstart ofta har lättare att 

knäcka läskoden och bli duktiga läsare. En möjlig förklaring till detta är att de 
erfarenheter och kunskaper som eleverna har med sig till skolan inte alltid tas till 

vara på, en annan förklaring är att elever idag inte längre har tydliga läs- och 
skrivförebilder hemma (a.a.). I en studie som Scarborough (1998) genomförde fann 
hon att barnens bokstavskännedom i förskoleåldern kunde förklara 27 procent av 

skillnaderna i läsförmågan under de tidiga skolåren, 21 procent kunde förklaras av 
hur väl barnen var uppmärksamma på språkljud och 20 procent kunde förklaras av 

hur omfattande barnets ordförråd var innan skolstarten.  

2.4.2 Högläsningens vinster 
Att högläsning är en aktivitet som kan ge positiva effekter på barnets senare 

läsutveckling går att läsa om i mycket litteratur (Björk & Liberg, 1996; Lundberg, 
2010; Myrberg, 2003; Taube, 2007). Enligt Taube (2007) är fördelarna med att låta 

barnet lyssna på högläsning många. Barnet får ett rikare ordförråd, det lär sig hur 
berättelser är uppbyggda, hur det skrivna språket är konstruerat och det lär sig att 
böcker och berättelser är en värld fylld av glädje och spänning. Taube (2007) skriver 

att hon har svårt att tänka sig att någon som aldrig har fått lyssna på högläsning kan 
känna sig motiverad att få lära sig läsa. Även Lundberg (2010) lyfter fram många 

fördelar med högläsningen och skriver att det allra bästa sättet att stimulera barnets 
språk- och begreppsutveckling är att under läsningens gång ha ett aktivt samspel med 
barnet. Björk och Liberg (1996) skriver att det är viktigt att hemmet fortsätter med 

högläsning även efter att barnet har lärt sig att läsa. Myrberg (2003) skriver att 
lärarna bör uppmuntra föräldrarna till att läsa högt för sina barn, detta gäller även de 

föräldrar som inte läser perfekt eftersom högläsningen ändå innebär de fördelar som 
Taube (2007) berättade om. 

2.4.3 Föräldrar är förebilder 
Att hemmets och föräldrarnas läsvanor och syn på läsning kan vara en betydande 
faktor för barnets läsförmåga har fått stöd i flera forskningsresultat (Frank, 2009; 

Ivarsson, 2008; Skolverket, 2007; Swalander, 2006). Skolverket (2007) skriver att 
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PIRLS 2006 visade att de elever vars föräldrar hade en positiv syn på läsning och 
som själva läste regelbundet, fick bättre provresultat än de elever vars föräldrar hade 
en negativ syn på läsning och som sällan läste. De elever som kom från hem med ett 

högt värde utbildningsresurser, vilket mäts med avseende på bland annat hur mycket 
böcker, tidningar och barnböcker det finns i hemmet samt vilken utbildning 

föräldrarna hade, fick ett högre resultat på proven än de elever som kom från ett hem 
med ett medelhögt värde utbildningsresurser (a.a.). Även Swalander (2006) kom 
fram till att hem med mycket böcker och med utbildande föräldrar påverkar barnets 

läsförmåga positivt. Swalander (2006) fann också att de familjemässiga 
förutsättningarna även påverkade läsförmågan indirekt eftersom det påverkar barnets 

attityd till läsning, vilket i sin tur har effekter på läsförmågan.     

Ivarsson (2008) har gjort en studie där hon tittade på en grupp elever som var 
ovanligt tidiga läsare, bland annat undersökte hon hur deras hemförhållanden såg ut 

och hade sett ut under uppväxten. Ivarsson (2008) fann att samtliga tidiga läsare hade 
föräldrar som själva läste mycket, de flesta hade äldre syskon som läste varje dag på 

fritiden och alla de yngre syskonen blev lästa för regelbundet, vilket även alla de 
tidiga läsarna hade blivit när de var små. Flera av de tidiga läsarna hade föräldrar 
och/eller äldre syskon som också hade varit ovanligt tidiga med sin läsning (a.a.). 

2.4.4 Hemmets involvering i läsläxor 
Grosin (2001) berättar om hemmets läroplan som handlar om vad föräldrar har för 

attityd mot skolan och vad de kan göra för att deras barn ska klara sig bra i skolan. 
Genom att bland annat visa intresse för skolan och vad barnet gjort varje dag, hjälpa 
till med läxorna, läsa för och tillsammans med barnet och hålla kontakten med skolan 

kan föräldrar hjälpa sina barn i skolgången. Det krävs inte någon utbildning för att 
klara av detta utan alla föräldrar kan hjälpa till (a.a.).  

När Sandström Kjellin (2002) jämförde olika faktorer hos de svaga och de starka 
läsarna kom hon fram till att de starka läsarnas framsteg i läsningen till stor del 
berodde på en god hemmets läroplan, barnets läsande i hemmet samt ett gott 

pedagogiskt kunnande i hemmet. För de svaga läsarna var det en betydande faktor att 
de inte lästränade hemma, detta tillsammans med en dålig verbal kompetens ledde till 

en mycket långsam utveckling. Det var alltså inte tillräckligt för en svag läsare att det 
fanns en god hemmets läroplan. När det gäller svaga läsare skriver Myrberg (2003) 
att en bristande pedagogisk kvalitet i skolan i kombination med vaga förutsättningar i 

hemmet kan leda till läs- och skrivsvårigheter. I Sandström Kjellins (2002) studie 
framgick även att duktiga läsare ofta har föräldrar som är duktiga på att undervisa 

dem. Här är det dock svårt att dra slutsatser eftersom det krävs olika sorts kunskaper 
av föräldrarna beroende på om barnet är en stark eller en svag läsare (a.a.). 
Sandström Kjellin (2002) drar slutsatsen att det är en stor fördel om hemmet är med 

och samarbetar när det gäller barnens läsutveckling, men att det inte borde ha ett så 
stort pedagogiskt ansvar. Hon skriver att en alltför stor del av ansvaret för elevernas 

läsundervisning lades på föräldrarna, där föräldrarna till de lässvaga barnen fick den 
svåraste uppgiften eftersom de skulle lära sina barn att läsa läsläxan. Även 
Skolverket (2007) bedömer att ansvaret för elevernas läsutveckling överlåts för 

mycket till hemmet, vilket gör att föräldrarnas varierande lämplighet att figurera som 
pedagoger får en stor roll i elevernas resultat. Föräldrarnas utbildning och kulturella 

kapital (alltså det kapital människor samlar på sig genom livet i form av utbildning, 
kontakter, stil, värderingar och konsumtion av kultur) spelar en alltför stor roll 
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samtidigt som stödet hemifrån inte finns i samma utsträckning idag som det gjorde 
förr (a.a.).  

2.4.4.1 Den omtvistade läxan  
Westlund (2007) skriver att det finns en outtalad föreställning att läxor bidrar till 
bättre studieresultat hos eleven, fastän forskningsresultaten är motstridiga och 

behäftas med stor komplexitet. Westlund (2007) och Hellsten (2000) konstaterar 
båda att det finns väldigt få studier som ifrågasätter läxornas värde eller lägger vikt 
vid de kostnader som de medför, så som stress, minskad motivation och orättvisor på 

grund av olika möjligheter till att få hjälp med dem hemma. Hellsten (2000) skriver 
att det är konstigt att området är så pass obeforskat och att frånvaron av 

problematisering antyder att läxor inte tas på allvar som inlärningsmetod, trots detta 
är läxorna en självklar del i de flesta skolor. Även Westlund (2004) reagerar på att ett 
fenomen som i så hög grad påverkar elevernas liv utanför skolan, och även 

föräldrarnas tid då de förväntas hjälpa till med läxorna, kan tas för givet på det sättet 
som det görs. Hellsten (2000) skriver att läxor dessutom är näst intill osynliga i både 

läroplan, lärarhandledningar och lärarutbildningens kurslitteratur. 

Forsberg (2007) skriver att det idag finns en negativ kritik mot läxorna, en kritik som 
främst bygger på en syn där skolan är elevens arbetplats. Eleven ses då som en 

stressad arbetare som i och med läxan inte har någon tydlig gräns mellan arbete och 
fritid. Kritiken riktas dessutom mot att läxan stjäl tid från elevens fritid, att den bidrar 

till en ohälsosam stress hos eleven samt att den öppnar upp för orättvisor då alla hem 
inte kan erbjuda lika mycket hjälp (a.a.).  

Cooper (2007) är en av USA´s ledande forskare inom ämnet läxor och han skriver att 

de fördelar med läxor som forskning visar är att de befäster kunskaper och övar 
färdigheter, ökar förståelsen och det kreativa tänkandet, uppmuntrar till lärande på 
fritiden, förbättrar studieteknik och studievanor samt att de lär eleven att organisera 

sin tid. Cooper skriver att forskare även har kommit fram till negativa aspekter med 
läxor. Exempel på nackdelar med läxor som han nämner är att de gör eleverna trötta 

på lärandet samt att de kan öka skillnaden mellan starka och svaga elever. Westlund 
(2004) skriver att det finns väldigt få studier som handlar om läxornas negativa 
aspekter, vilket hon tror kan bero på att det tas för givet att läxor enbart ger positiva 

effekter och att det därmed inte har varit ett givande ämne att forska i. Dock skriver 
Westlund (2004) att hon tycker att det idag finns ett behov av att problematisera och 

ifrågasätta läxornas värde.   

Fastän läxan och föräldrarnas del i den inte finns skrivet någonstans, så finns det en 
underförstådd syn i vårt samhälle som säger att föräldrarna ska vara involverade i 

sina barns läxor och att barnen ska låta dem involveras, skriver Forsberg (2007). I 
Forsbergs (2009) studie framgick det att både lärare och föräldrar tyckte att 

huvudansvaret för barnens utbildning låg på läraren och att denne i sin tur kunde ta 
hjälp av föräldrarna genom att ge dem klara direktiv för hur de ska hjälpa sina barn. 
Föräldrarnas uppgift var då inte bara att se till att läxan blev gjord, utan även att 

använda sig av samma didaktiska principer som läraren. I de flesta av studiens 
deltagande familjer hade föräldrarna en ganska stor involvering i barnens läxor. De 

fick gång på gång påminna barnen om läxorna, se till att de hade sakerna de behövde 
för att kunna göra dem, att barnen sen verkligen gjorde läxorna och att det som 
behövde förhöras också blev förhört (a.a.). Forsberg (2007) skriver att både lärarna 

och föräldrarna tog för givet att föräldrarna skulle ha ett stort ansvar för barnets 
läxor.  
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3 SYFTE 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka skolans och hemmets uppfattningar 
kring samverkan dem emellan gällande elevers läsutveckling. Vi har riktat in oss på 

lärare och föräldrar i de tidiga skolåren, årskurs 1 och årskurs 2, eftersom eleverna då 
håller på att utveckla sin läsning. För att ta del av både skolan och hemmets 

perspektiv har vi valt att samla intervjusvar från båda parter.  

 

I förhållande till vårt syfte har följande forskningsfrågor formulerats: 

 Hur ser lärare på samverkan mellan skola och hem gällande elevers 
läsutveckling? 

 Hur ser föräldrar på samverkan mellan skola och hem gällande elevers 
läsutveckling? 
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4 METOD 
I följande kapitel beskrivs på vilket sätt studien har genomförts. 

4.1 Metodval 

För att samla in data valde vi att använda oss av intervjuer, vilket kändes som det 
självklara valet av metod för att kunna få fram tankar och åsikter hos deltagarna. 

Hade vi istället använt oss av en enkät skulle vi troligen inte ha fått en så stor 
samling data som vi fick nu när vi använde oss av intervjuer. Enligt Bell (2006) ger 

enkätundersökningar inte någon möjlighet att följa upp de svar som den intervjuade 
ger och det finns heller ingen möjlighet att be dem utveckla sina svar. Eftersom våra 
frågeställningar syftar till att undersöka hur både skolan och hemmet ser på 

samverkan gällande den tidiga läsutvecklingen, intervjuade vi representanter från 
båda sidor. För att få skolans syn genomförde vi intervjuer med lärare och för att få 

hemmets syn genomförde vi dem med vårdnadshavare till barn i första eller andra 
årskursen. Genom att använda oss av två undersökningsgrupper hoppades vi på så 
sätt kunna fånga upp nyanser och mångfald samt få en uppfattning om hur olika 

parter upplever samma situation (Dalen, 2007).     

Vi ville göra en kvalitativ analys för att få ökad förståelse för ett särskilt fenomen, ett 

fenomen som är komplext och där själva meningen med det ska undersökas (Lantz, 
1993). För att kunna göra en kvalitativ analys behövde intervjun vara utformad som 
det som Lantz (1993) benämner som en riktad öppen intervju. Detta innebär att 

intervjuaren har en bred fråga som belyses med olika frågeområden och den som blir 
intervjuad får fritt berätta hur den uppfattar fenomenet. Intervjuaren använder sig av 
en intervjuplan men följden på frågorna kan ändras under intervjuns gång, beroende 

på vad den intervjuade säger. Genom användning av denna sorts intervju kan det 
undersökas och dras slutsatser om kvaliteter, vilket var det vi ville uppnå. En 

kvalitativ intervju gör det möjligt att förstå komplexa sammanhang och vad 
fenomenet består i och hur det uppfattas. Kvalitet är överordnat kvantitet eftersom 
det inte är någon mening med att fråga om kvantitet om det inte finns någon kunskap 

om vad fenomenet består i (a.a.). Vi använde oss alltså av en öppen riktad och 
kvalitativ intervju eftersom vi ville få en förståelse för hur lärare och vårdnadshavare 

ser på och uppfattar samarbetet när det gäller elevernas tidiga läsutveckling. 

4.2 Urval 

Vi kommer här att beskriva hur urvalet av de båda undersökningsgrupperna gick till. 

4.2.1 Urval av lärare 
Vi intervjuade sammanlagt åtta olika lärare på sex olika skolor, sedan upplevde vi att 

resultatet var mättat. Lärarnas arbetserfarenhet inom yrket varierade mellan 2 till 43 
år.  

Eftersom syftet med studien är att undersöka synen på samverkan med hemmet 
gällande elevernas läsutveckling ville vi intervjua lärare som har elever som håller på 
att utveckla sin läsning. Vi bestämde oss för att intervjua lärare som hade antingen en 

årskurs 1 eller en årskurs 2. Vi ville också att läraren skulle vara klassföreståndare 
för sin klass, eftersom vi ville ha synen från dem som hade det största ansvaret över 

klassen och dess läsutveckling. De enda kriterierna som sattes upp var alltså att 
läraren skulle vara klasslärare för årskurs 1 eller 2.  
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När vi skulle hitta lärare som kunde intervjuas började vi med att ta kontakt med de 
lärare vi kände från tidigare och som uppfyllde de kriterier vi hade satt upp. Därefter 
tog vi kontakt med rektorerna på ytterligare några skolor och frågade om vi kunde få 

hjälp att komma i kontakt med en eller två lärare på skolan. Vi fick svar och hjälp 
från samtliga av dem och kunde på så vis boka en tid med lärarna för intervju. 

Vi valde att inte lägga någon vikt vid att få till en blandning av lärare i olika åldrar 
och med olika erfarenhet, däremot försökte vi få till en liten blandning vad gällde 
skola. Eftersom klasskillnader och mångkulturalism är faktorer som kan spela in när 

det gäller samverkan med föräldrarna försökte vi få till en spridning genom att välja 
skolor i olika områden och i olika storlekar. Då vi senare använde skolorna för att 

komma i kontakt med föräldrar hoppades vi att en blandning av skolor skulle ge 
större möjlighet till ett bredare utbud av föräldrar.  

4.2.2 Urval av föräldrar 
Undersökningsgruppen bestod av åtta olika föräldrar, vilka hade barn på fyra olika 
skolor. Planen var från början att göra fler föräldraintervjuer än lärarintervjuer 

eftersom de förstnämnda tog kortare tid, dock tyckte vi att resultatet var mättat efter 
åtta intervjuer och vi valde då att avsluta insamlingen.  

När vi var ute i skolorna under arbetet med lärarintervjuerna frågade vi lärarna om de 

hade något förslag på hur vi skulle kunna komma i kontakt med en eller flera 
föräldrar till barn i årskurs 1 eller årskurs 2. De var väldigt hjälpsamma och flera 

trodde att det enklast sättet troligen vore att vi kom till skolan när föräldrarna 
hämtade barnet, antingen efter sista lektionen eller efter fritids, och fråga dem om de 
hade tid en liten stund. Vi tyckte att detta lät som en bra idé eftersom vi anade att det 

skulle ha varit svårt att få någon att ställa upp om vi hade skickat e-mail och velat 
bestämma en tid och plats för möte. Vi tror att föräldrarna hade tyckt att det verkat 

jobbigt och att de inte velat låsa upp sig en viss tid. Genom att bara dyka upp och 
fråga på plats hoppades vi att fler skulle ställa upp. Föräldrarna blev alltså slump-
mässigt utvalda. 

Det enda kriteriet vi hade för personerna till dessa intervjuer, var att de skulle vara 
vårdnadshavare till ett barn i årskurs 1 eller årskurs 2. Ålder och kön på personerna 

spelade ingen roll då det inte var relevant för syftet. Vi är medvetna om att dessa 
faktorer, liksom sysselsättningsgrad, utbildningsnivå, antal barn i familjen och 
huruvida svenska är förstaspråket eller inte, är exempel på faktorer som kan påverka 

hur hemmet ser på en samverkan med skolan. Dock har vi valt att avgränsa oss och 
inte lägga någon vikt vid dessa faktorer.  

4.3 Datainsamling 
Vi kommer här att redovisa hur datainsamlingen gick till rent praktiskt samt vilka 
tankar som låg bakom. 

Två stycken provintervjuer, en inom varje undersökningsgrupp, genomfördes innan 
det riktiga datainsamlandet påbörjades. Vid dessa intervjuer medverkade vi båda två. 

Vi upplevde att intervjufrågorna fungerade bra och vi valde att ha kvar dem precis 
som de var.   

4.3.1 Datainsamling vid lärarintervjuerna 
Intervjuerna genomfördes med en lärare åt gången, hälften av dem utfördes av oss 
båda tillsammans och hälften utförde vi ensamma. Anledningen till att vi gjorde på 
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detta vis var att det på två av skolorna fanns lärare som kunde intervjuas på samma 
tid och vi delade därför upp oss. De gånger vi medverkade båda två hade vi bestämt 
innan vem av oss som skulle vara mest ansvarig för intervjun, dock var vi båda 

aktiva med att ställa följdfrågor. Vi trodde inte att det faktum att vi vid vissa 
intervjuer medverkade båda två skulle innebära någon ojämn maktbalans, eftersom 

personerna vi intervjuade var erfarna lärare medan vi själva var studenter. Under 
intervjuerna satt vi i avgränsade klassrum eller grupprum där det var en liten risk för 
att vi skulle bli störda. Alla intervjuer spelades in med hjälp av våra mobiltelefoner.  

Intervjun inleddes med att vi frågade hur länge läraren hade arbetat i yrket. Detta var 
den enda bakgrundsinformation vi bad om eftersom vi inte ansåg att någon annan 

information, inte ens deras ålder, var relevant för vår studie. Därefter påbörjades 
intervjun och till vår hjälp hade vi en intervjuplan (se bilaga 1) innehållande de 
frågor som vi ville ha svar på. Den första frågan var en öppen och bred fråga, Lantz 

(1993) skriver att det är en fördel om man börjar stort och sedan går allt djupare in i 
frågan under intervjuns gång. Hur resten av intervjun såg ut var varierande. Vissa av 

respondenterna gav mycket uttömmande svar kring den första, breda frågan och 
besvarade på så sätt andra frågor också. Andra gav kortare svar och där kunde vi 
ställa frågorna i den ordning som de stod i på intervjuplanen. Vi ställde många 

följdfrågor och försökte skapa en känsla av att det var ett samtal mer än en intervju, 
detta för att respondenten skulle känns sig så avslappnad som möjligt och därmed 

prata mer otvunget. När intervjun var slut frågade vi om respondenten hade något 
mer som den ville ta upp. Varje intervju tog mellan 15-25 minuter, vilket var inom 
den tidsram vi innan intervjuerna hade meddelat deltagarna. Lantz (1993) skriver om 

vikten av att det finns tillräckligt med tid avsatt för intervjun eftersom det utgör en 
del av det psykologiska utrymmet.   

4.3.2 Datainsamling vid föräldraintervjuerna 
Intervjuerna med föräldrarna genomfördes med en förälder åt gången. Vid dessa 
intervjuer medverkade en av oss, vilket dels berodde på praktiska skäl för att vi 

skulle kunna intervjua två personer samtidigt, dels på grund av att det skulle vara en 
jämnare maktbalans mellan de två parterna i intervjun. Intervjuerna tog plats 

antingen i avgränsade rum eller vid ett bord i en avgränsad del i korridoren. Samtliga 
intervjuer spelades in.    

Vi började intervjun med lite småprat för att få den intervjuade att känna sig 

avslappnad och därefter fortsatte vi med frågorna, som vi även här hade nedskrivna i 
en intervjuplan (se bilaga 2). Vid dessa intervjuer kunde frågorna tas helt i ordning 

då svaren generellt inte var lika uttömmande och vida som vid lärarintervjuerna. 
Intervjun avslutades med att vi frågade om den intervjuade hade något mer att ta upp. 
Varje intervju tog mellan 5-10 minuter.   

4.4 Databearbetning 
Alla intervjuerna transkriberades vilket gjordes direkt efter utförandet, något som 

Dalen (2007) beskriver fördelen med eftersom det möjliggör bästa möjliga åter-
givning av vad respondenterna sagt. Vi valde att skriva meningar och ordföljd precis 
så som intervjudeltagarna hade sagt, dock skrev vi inte med talspråk utan med ett 

korrekt språk. Alla eventuella ”hummanden” togs bort, likaså alla skratt, stakningar 
och andra saker som vi inte ansåg var relevanta för att få fram ett resultat. Även de 

delar där samtalet hade svävat ut och inte riktigt berörde vårt syfte togs bort. Enligt 
Trost (2005) är det bra att sortera bort material som inte är relevant för studiens syfte 
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eftersom det transkriberade materialet då blir lättare att överblicka. Det sammanlagda 
datamaterialet blev för lärarintervjuerna 160 minuter och för föräldraintervjuerna 65 
minuter, vilket innebär att vi fick en sammanlagd data på 225 minuter. 

De transkriberade intervjuerna granskades noga och datamaterialet sorterades i två 
teman utefter frågeställningarna, därefter gjordes olika kategorier av de svar vi fått. 

Genom att granska de transkriberade intervjuerna kunde vi se vad respondenterna 
hade lyft fram mest och vart tyngdpunkten i materialet låg (Dalen, 2007). Vi fann 
kategorier som berörde positiva och negativa aspekter kring samverkan, hur 

samverkan såg ut samt fall med en icke fungerande samverkan. I vissa av 
intervjuerna var svaren enkla att sortera, då intervjun hade gått helt enligt intervju-

planen, medan de i andra var lite svårare eftersom svaren hade berört flera frågor 
samtidigt.  

4.5 Studiens tillförlitlighet 

Reliabilitet och validitet är två viktiga begrepp inom forskningen. Reliabilitet innebär 
att resultaten i en studie ska kunna granskas av andra, vilket enligt Dalen (2007) är 

svårt i en kvalitativ studie då forskarens roll är en viktig faktor och både den enskilde 
personen samt omständigheterna förändras. Dalen (2007) skriver att ett krav för att 
reliabiliteten i en kvalitativ studie ska vara hög är att beskrivningen av de olika leden 

i forskningsprocessen är tydlig. I metodkapitlet har vi därför beskrivit utförligt hur 
insamlingen och bearbetningen av datamaterialet har sett ut. 

Begreppet validitet kan delas upp i trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 
bekräftbarhet (Dalen, 2007). En hög validitet för en studie handlar bland annat om i 
vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra grupper, om det är 

representativt eller inte (a.a.). När det gäller lärarintervjuerna i vår studie så uttryckte 
de sig på olika sätt och vissa tankar skiljde sig i viss mån från andra, själva 

grundtankarna och grundåsikterna var dock lika. Vi kan förstås inte dra slutsatsen att 
dessa åtta lärares åsikter är representativa för vad alla lärare tycker och tänker i den 
här frågan. När det gäller föräldraintervjuerna är vi medvetna om att undersöknings-

gruppen inte är representativ för hur det ser ut i verkligheten. De föräldrar som gick 
med på att ställa upp på våra intervjuer ingick troligen inte i den mindre grupp 

föräldrar som inte vill eller kan samverka med skolan för sitt barns läsutvecklings 
skull. I verkligheten har inte alla föräldrar den positiva syn på samverkan som våra 
respondenter hade. Vi anser alltså inte att den intervjuade föräldragruppen speglar 

verkligheten på ett representativt sätt.  

Eftersom en studies resultat bygger på det insamlade datamaterialet är det viktigt att 

materialet är fylligt och speglar de intervjuades tankar och åsikter, skriver Dalen 
(2007). Detta är ett annat krav för en hög validitet. Intervjuaren måste därför ställa 
bra frågor som ger de intervjuade tillfälle att komma med innehållsrika och fylliga 

uttalanden. En provintervju bör därför göras så att frågorna eventuellt kan rättas till 
(a.a.). Som vi beskrev innan så genomfördes en provintervju, där vi dock kände oss 

nöjda med frågorna och beslöt oss för att behålla dem utan ändringar. Vi upplever att 
våra intervjufrågor har fått fram tankar och åsikter från båda undersöknings-
grupperna, en anledning till detta kan ha varit att vi till stor del använde oss av öppna 

frågor.  

Sammanfattningsvis anser vi att studiens tillförlitlighet gynnas av den utförliga 

beskrivningen av genomförandeprocessen och den troligen höga representativiteten 



17 

 

hos lärargruppen. Dock dras tillförlitligheten tyvärr ner på grund av den låga 
representativiteten hos föräldragruppen.       

4.6 Etiska ställningstaganden 

När vi genomförde undersökningen tog vi hänsyn till de fyra forskningsetiska 
principerna. Dessa principer innebär kortfattat att undersökningsdeltagarna ska 

upplysas om syftet med undersökningen och deras deltagande i den, att de är 
medvetna om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när de vill, samt att 
uppgifterna som deltagarna lämnar ska behandlas med största konfidentialitet och 

inte får användas för annat bruk än för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

Redan när vi tog kontakt med deltagarna berättade vi vad studien skulle handla om 

och vilket syfte den hade. Vi förklarade att vi vore väldigt tacksamma om de ville 
ställa upp men sa samtidigt att det var högst frivilligt. Under intervjutillfället, innan 
själva intervjun började, förklarade vi att allt som sades skulle behandlas 

konfidentiellt och att varken namn på någon person eller skola skulle användas i det 
färdiga arbete, samt att inspelningen och den transkriberade intervjun inte skulle 

lyssnas på eller läsas av några andra än oss två. 

När vi transkriberade intervjuerna gjordes det efter vad deltagarna hade sagt 
ordagrant men när vi sedan valde ut citat till resultatet var vi noga med att inte ta med 

någonting som kunde kopplas till vare sig en lärare, elev eller förälder. Eftersom 
några av de deltagande föräldrarna hade sina barn i någon av de deltagande lärarnas 

klasser, var det viktigt för oss att deras tankar och åsikter om varandra och deras 
samarbete inte på något sätt gick att skönja i det färdiga arbetet. Vårt syfte innebär 
inte att ställa lärares och föräldrars åsikter mot varandra och vi frågade ingen av 

föräldrarna om vilken klassföreståndare deras barn hade, eftersom det inte hade 
någon relevans för studien.    

4.7 Metodkritik 
Vid intervjuer finns det en risk att den intervjuade inte alltid säger det som han eller 
hon egentligen tycker. Både lärare och föräldrar kan ha tyckt och tänkt något annat 

än de egentligen sa, vi tror att detta särskilt kan gälla föräldrarna eftersom frågorna 
gällde deras syn på att ställa upp för sina barn. Vi utgår från att ingen vill framgå 

som en dålig förälder och att de därför kan ha sagt saker som de egentligen inte stod 
för eller som var något förskönade. Risken finns att även lärarna kan ha sagt saker 
som inte stämmer helt överens med verkligheten. Ett sätt vi hade kunnat göra på för 

att undvika detta skulle ha varit att använda oss av anonyma enkäter istället för 
intervjuer. Enkäter hade dock inte, tror vi, givit lika uttömmande svar och vi hade 

därmed inte fått samma mängd datamaterial. Intervjuer var således det bästa valet för 
att få fram data till studiens syfte. 

När det gäller intervjuerna med föräldrarna är det en troligen påverkande faktor att 

föräldrarna kan ha varit stressade och ville hem. Detta var vi medvetna om redan från 
början och såg därför till att  inte ha med för många frågor i intervjuplanen utan 

endast de viktigaste. Alternativet hade varit att på förhand boka en tid, vilket vi 
trodde skulle leda till att ingen hade velat ställa upp. Då intervjuerna inte beräknades 
ta särskilt lång tid hoppades vi att det skulle finnas föräldrar som hade lite tid över. 

Nackdelen med detta var förstås att vi aldrig visste om vi skulle få någon intervju på 
varje ställe, eller hur många vi skulle få. Vi hade pratat med fritidspedagogerna på 

skolorna vi åkte ut till och de hade föreslagit vissa ungefärliga tider då barnen i de 
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lägsta klasserna vanligtvis brukade bli hämtade, dock hade vi ingen aning om hur det 
skulle se ut just den dagen vi åkte ut samt om någon skulle ha tid att bli intervjuad. 
Vi drog ändå slutsatsen att detta var det smidigaste sättet för oss att hitta personer till 

föräldraintervjuerna. När det gäller lärarintervjuerna genomfördes dem på lärarnas 
arbetstid på en tid som vi hade bokat in sedan flera dagar tillbaka, vilket gjorde att 

ingen av lärarna verkade känna någon stress. Detta tror vi kan ha medfört att lärarnas 
svar var generellt längre och mer ingående än föräldrarnas. 

Som vi skrev tidigare tror vi inte att föräldragruppen är representativ för alla 

föräldrar, eftersom de som väljer att ställa upp på en intervju troligen inte tillhör den 
grupp föräldrar som av olika anledningar inte samverkar med skolan gällande barnets 

läsutveckling. Det är därför viktigt att veta att resultatet på studien inte speglar några 
tankar och åsikter från den lilla grupp föräldrar som inte ställer upp på den 
samverkan läraren ber om.        
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5 RESULTAT 
I det här kapitlet kommer resultatet från studien att presenteras. Detta kommer att 
göras i två delar utifrån studiens frågeställningar, varje del är uppdelad i olika 

kategorier och i varje kategori har ett eller flera citat valts ut som representativt för 
kategorin. I slutet av de båda delarna följer en summering. För läsbarhetens skull har 

varje kategori tilldelats en egen rubriknivå, på så vis hoppas vi att läsaren finner 
kategoriindelningen och därmed resultatet extra tydligt.   

5.1 Lärares syn på samverkan mellan skola och hem 
gällande elevers läsutveckling  

Här presenteras resultatet på de tankar och åsikter som lärarna uttryckte gällande den 

syn de har på den samverkan som sker mellan skola och hem gällande elevers 
läsutveckling (se figur 1).  

 

Figur 1 Lärares syn på samverkan.  

I figur 1 visas hur frågeställningen har delats upp i tre olika teman. Svaren till varje 
tema har sedan delats upp i olika kategorier. Vidare förklaring till dessa kategorier 

följer i brödtexten.    

5.1.1 Aspekter av samverkan 
Här följer de sju kategorier med aspekter av samverkan som framkom vid 
lärarintervjuerna. Samtliga lärare tyckte att en samverkan med hemmet gällande 

elevers läsutveckling är otroligt viktigt. Lärarna kunde nämna flera positiva aspekter 
med en samverkan men även några negativa. Här är det viktigt att poängtera att 
samtliga lärare var enbart positivt inställda till en samverkan med hemmet, de 

nackdelar som togs upp hade i flera av intervjuerna troligen inte nämnts alls om vi 
inte hade frågat efter nackdelar.  

5.1.1.1 Mer lästräning 
Den främsta anledningen till varför en samverkan är så viktigt var enligt samtliga 
lärare att tiden i skolan inte räcker till för att eleverna ska få den träning som krävs 

för att läsförmågan ska utvecklas. Föräldrarna har mer tid per barn vilket behövs för 
att eleverna ska kunna nöta och träna ordentligt.   
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Det är en sådan viktig del föräldrarna har. De kan verkligen, alltså är det 

någonting föräldrar kan hjälpa till med så är det läsutvecklingen, tycker jag. Vi 

står för grunderna, men sen gnetet måste ligga en stor bit på hemmet. 

De har ju mer tid alltså, vi har ju så begränsat med tid. Vi har ju alla barnen och 

de har ju möjlighet att puffa ännu mera hemma då, eller hur? 

5.1.1.2 Insyn och delaktighet 
En annan fördel med samverkan var att föräldrarna genom den får känna en 
delaktighet. Genom att läsa med barnen hemma får de en möjlighet att känna att de 

är viktiga, att de tillför något och att de har en del i barnets läsförmåga. Att 
föräldrarna fick en känsla av delaktighet tyckte lärarna var viktigt.  

Man hoppas ju att de också tycker och känner att de är viktiga. Och känner att 

det ger dom någonting med. Att de känner att det blir en mysig stund 

tillsammans. 

Ja och en delaktighet i det hela, det är mysigt för dem att veta att de är en stor del 

av barnets  läsförmåga. 

Att hemmet och föräldrarna får insyn i vad barnen jobbar med i skolan togs upp som 
en annan positiv faktor med samverkan. Genom veckobrev och läsläxor får 
föräldrarna information om vad som görs i skolan och vad eleverna arbetar med, till 

exempel vilka bokstäver de arbetar med.   

Dels hänger de med på vad vi jobbar med. Vilka bokstäver håller vi på med nu 

till exempel. 

5.1.1.3 Två sidor av samma barn 
Genom en samverkan med hemmet får lärarna möjlighet att få se två sidor av samma 
barn och på detta sätt hjälpa eleven på bästa sätt. Många elever har olika sidor i 
skolan och i hemmet, ett utbyte av information mellan skola och hem kan därför 

gynna båda parter.   

Man får ju två bilder av samma barn. Det är inte alltid man ser samma saker så 

man kan hjälpa varandra att se olika saker. 

5.1.1.4 Föräldrars inställning 
Samtliga lärare berättade att de tror att föräldrarna har en positiv inställning till att 
samverka med skolan gällande barnens läsutveckling. Lärarna trodde att föräldrarna 
förstår vikten av att de hjälper till och att det är en av anledningarna till att de ställer 

upp och läser läxan med barnen varje vecka.     

Positiva, absolut, Att de förstår att läsningen är av stor betydelse inser ju i 

princip alla föräldrar. 

Jag har aldrig hört något negativt. Inte direkt till mig. Vi har många ambitiösa 

föräldrar som vill att barnen utökar sin läsförmåga så för det mesta vill 

föräldrarna hjälpa till. 

Dock berättade samtliga lärare att de har stött på föräldrar som samverkan inte har 

fungerat med. Någon hade mycket erfarenheter av föräldrar som inte hjälpte sina 
barn med läsläxan, där läraren tvingades ligga på via e-mail och telefon för att det 
skulle bli någon bättring. Läraren förstod att föräldrarna upplevde detta som jobbig 

men att hon ändå var tvungen att fortsätta, för elevens skull. 

En del tycker att jag är jättejobbig, väldigt väldigt jobbig. 
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5.1.1.5 Tidskrävande läxa 
Det fanns även en förståelse för att hemmen kan ha svårt att hinna med all läsning 
med barnen. Lärarna var medvetna om att tiden med barn i hemmet ofta är knapp och 

att föräldrarna kan uppleva läsläxan som tidskrävande.  

En del kan nog tycka att det är en liten belastning kanske. Alltså tidsbrist, de som 

har många syskon därhemma och dagarna är fullspäckade, så kan de kanske 

känna att det hänger över dem lite.  

5.1.1.6 Orättvisa 
Den nackdel som främst kunde ses med en samverkan var att det kan uppstå en 
orättvisa mellan eleverna eftersom de får olika mycket hjälp hemifrån. Alla hem har 
olika förutsättningar att hjälpa barnen, dels varierar föräldrarnas kunskaper och dels 

har familjer olika mycket tid och olika språkliga förutsättningar. Lärarna var 
medvetna om att det finns flera faktorer i hemmen som påverkar hur mycket och hur 

bra hjälp föräldrarna kan ge barnen.   

Det är väl mer att man ska försöka få med sig alla. Och där har ju alla olika 

förutsättningar och olika tid och vilka familjer och allt det här. 

Det finns ju mer och mindre driv i hemmen, och mer eller mindre förkunskaper. 

Och alla föräldrar har ju inte möjlighet att ge barnet det här och det är orättvist 

mot dem. Så här har vi en rätt stor orättvisa mot någon elev som får hjälp 

hemifrån, som har föräldrar som är duktiga och ambitiösa och hjälper till.  

5.1.1.7 Meningsskiljaktigheter 
Ytterligare ett svar som dök upp på frågan om nackdelar handlade om problematiken 

som kan uppstå om föräldrarna får för stor inblick i lärarens arbete. Det kan hända att 
föräldrarna är av en annan åsikt och inte tar hänsyn till att det är läraren som är den 

professionella inom sitt yrke. 

Att föräldrarna har en ganska stor insikt i allt som vi gör, det kan uppstå en 

situation där föräldrarna har en annan åsikt om hur du jobbar och det är trots allt 

du som är utbildad och vet hur man ska arbeta.  

Föräldrarna har bara sitt eget barn att utgå från medan lärarna har en hel klass, 
dessutom är det lätt att bli ”blind” på svagheter hos sitt eget barn vilket kan leda till 

oenigheter.   

Vi i skolan kan ju sätta varje individ i något slags sammanhang. Föräldern ser ju 

bara sitt eget barn och kan ju tycka att det är jätteduktigt och fantastiskt. Medan 

vi kan se emot läroplanen att det finns luckor. Och där är vi ju inte alltid överens. 

 

5.1.2 Hur samverkan ser ut 
Här presenteras lärarnas tankar kring hur en samverkan med hemmet gällande 
elevers läsutveckling ser ut. 

5.1.2.1 Läsläxa 
Samtliga lärare har en veckovis läsläxa som eleven får med sig hem, denna läsläxa 

ser dock varierande ut. Ofta följer det någon slags anteckningsbok eller annan typ av 
protokoll med läsläxan. I anteckningsboken eller protokollet vill sedan läraren få 
information om elevens läsning från hemmet, en del vill endast ha en signatur på att 

läsläxan utförts medan andra även vill ha en kommentar på hur det har gått. Lärarna 
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skriver ofta en kommentarer till hemmet om hur läsningen har gått i skolan. 
Protokollet fungerar helt enkelt som en kommunikation mellan skola och hem. 

Till läseboken har vi en anteckningsbok som vi fyller i läxan och sen får de 

skriva lite kommentarer hur de tycker det går och om det är några svårigheter. 

Men att vi skriver någon kommentar då och då. Och sen kans ke någon som har 

den lättare boken skriver att det börjar bli för svårt så då får de kanske ha båda 

böckerna hemma och så  bestämmer man tillsammans med dem hemma att nu 

vill vi testa den här.  

Andra lärare begär inte att föräldrarna ska redovisa hur läsningen går hemma, de 

menar att det handlar om ett förtroende där båda parter måste lita på varandra. 

Jag begär inte läs-protokoll där det står att de har läst utan det handlar ju om 

förtroende också.  

Läsläxan lärarna ger ut består av en mängd text varje vecka, oftast ur en läsebok. De 

flesta lärarna ger instruktioner gällande vid hur många tillfällen under veckan 
eleverna bör läsa texten. Tre gånger i veckan verkade vara det vanligaste direktivet. 

Jag vill ju, för de svagare läsarna behöver läsa en stund varje dag. Dit kommer 

man sällan för det hinner inte föräldrarna med. Men åtminstone tre gånger i 

veckan.  

Andra lärare ställer inte krav på hur många gånger texten ska läsas utan uppmanar 

bara att läsa så mycket som det behövs och som det finns möjlighet till. 

Bestämma själva men helst flera gånger än att sitta och traggla kvällen innan 

klockan nio. De får läxan och då har de en vecka på sig och så väljer man själv.  

5.1.2.2 Information om lästräning och högläsning 
Flera av lärarna berättade att de i början av det första skolåret är noga med att 
förklara lästräningens vikt för föräldrarna. Det allra första föräldramötet är ett tillfälle 
då detta kan poängteras extra mycket. Föräldrarna får då veta hur viktigt det är med 

regelbunden lästräning och får information om deras egen roll i barnets läs-
utveckling.  

Vi brukar informera på det första föräldramötet. Då brukar vi prata mycket om 

läsinlärning och vikten av att läsa mycket och att läsa ofta och vikten av att 

föräldrarna är med på tåget. 

Men som sagt vi har jättebra information och vi har bestämt i vår skola att varje 

gång vi tar emot föräldrar på vår skola i årskurs ett ges en information om vikten 

av att läsa. Både det passiva och aktiva. 

Flera av lärarna informerade föräldrarna om hur viktigt det är med högläsning. 
Lärarna tyckte att det var viktigt att barnen får lyssna på högläsning både innan de 
lärt sig att läsa och även efteråt. 

Och någonting som jag pratar om på alla utvecklingssamtal, ända från ettan, så är 

det att jag talar om för dem hur viktigt det är att de fortsätter läsa för sina barn. 

Vi berättar om att det är jätteviktigt att barn som inte kan läsa själva lyssnar när 

någon annan läser.  

5.1.2.3 Tydlighet angående föräldrars roll 
Lärarna berättade om vikten av att vara tydlig och redan från början förklara för 

föräldrarna att de har en viktig roll i barnens läsutveckling.  
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Och jag tror att det är viktigt att man på ett föräldramöte är tydlig och att man  är 

rak och att man har tänkt ut vad man vill och så. Slippa hålla på för mycket 

under resans gång sen. 

Det var även viktigt att vara tydlig med att läsläxan ska vara gjord.  

Men det är klart, det är jätteviktigt att man är tydlig, den ska vara med och den 

ska vara gjord. 

 

5.1.3 En icke fungerande samverkan 
Här presenteras lärarnas tankar kring en icke fungerande samverkan. Alla lärarna 
hade erfarit situationer då samverkan med hemmet inte fungerat. De menade att det i 

varje klass brukar finnas någon eller några få föräldrar som inte hjälper till med 
läsläxan eller på annat sätt inte deltar i samverkan i den utsträckning som lärarna 
önskar.  

5.1.3.1 Läsförmågan kan påverkas 
En elev som inte får kontinuerlig lästräning hemma kan påverkas av detta, trodde 

lärarna. Flera av lärarna menade att utebliven lästräning hemma påverkar läs-
förmågan negativt då regelbunden träning är en viktig del för att den ska kunna 
utvecklas. 

Dels så påverkas de ju för läsningen går ju inte framåt lika bra som den då 

kanske skulle göra om de fick mer stöttning hemifrån. 

Och så halkar de efter, de halkar ju alltid efter. Och vi måste ju driva på. 

Det ser man ju också att de barn som har hjälp hemma kommer mycket längre. 

Flera av lärarna trodde att de svaga eleverna påverkas mer än andra elever av att inte 
få regelbunden lästräning. 

Är det ett svagt barn och föräldrarna inte ställer upp så visst blir det ett  problem. 

Den behöver ju all träning den kan få. 

En lärare menade att det i många fall är de elever som behöver lästräningen mest som 
inte får den och att dessa elever riskerar att tappa suget och motivationen.  

Men så tappar de ju givetvis och så kommer de ju efter. Och ofta är det ju de som 

inte får hjälp som behöver det mest. Och då kommer de efter ytterligare och så 

tappar man sugen. Jättesvårt att fånga upp det, så det gäller ju att ta det med en 

gång. Så det tror jag påverkar väldigt mycket. 

Några av lärarna sa att det inte går att dra slutsatsen att utebliven träning hemma 

påverkar läsutvecklingen negativt. För de barn som ligger i riskzonen kunde det vara 
en avgörande faktor medan vissa barn klarade sig bra ändå. Lärarna menade att 

läsförmågan påverkas av så många olika faktorer att det är svårt att dra slutsatser om 
hur det hänger ihop.  

Förmågan att lära sig läsa, och drivet att vilja läsa, det är ju olika starkt hos olika 

barn. Och en del alltså, små maskrosbarn som inte får någonting är kanonläsare. 

Det står inte och faller med det, men för de här barnen som är lite, ni vet, ska det 

bli en bra läsare av det här barnet eller ska det inte, det har man ju märkt 

jättemånga gånger att föräldrarna verkligen har lyckats att få över dem på rätt 

sida om det där strecket. 

En gång hade jag en tjej som inte hade någon hjälp men hon var suverän att läsa i 

alla fall. 
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5.1.3.2 Jobbigt att inte ha gjort läxan 
Lärarna berättade att det verkar som att eleven upplever det jobbigt om den kommer 
till skolan utan att ha gjort sin läsläxa, att resten av klasskamraterna har övat och 

tränat medan de själva inte har gjort det. Detta kan fungera som ett slags driv, där 
eleverna tjatar på föräldrarna hemma att läsa läxan. Det här tyckte lärarna var positivt 

eftersom det då inte enbart blir föräldrarna som drar i barnet för att göra läxan, utan 
även det omvända. 

Och det är det ju många som uttrycker på ett eller annat sätt att de tycker att det 

är jobbigt att komma till skolan och inte ha fått hjälp att göra läxan. 

5.1.3.3 Prata med föräldrarna 
När det gäller hur lärarna och skolan kan agera vid de fall då de märker att en elev 
inte får hjälpen hemifrån, tyckte flera av lärarna att situationen avgör hur mycket 

krav som kan ställas på hemmet. Eftersom ett uteblivet engagemang kan bero på 
olika saker gäller det att ta reda på orsaken. Lärarna ansåg att det första steget är att 
prata med föräldrarna och poängtera vikten av att barnet får träna läsningen hemma.  

Först och främst får man ju höra sig för, vad beror det på att inte barnet har läst, 

och så ofta som vi skulle vilja, det får man ju ta reda på.  

5.1.3.4 Känna av situationen 
Att ha en känsla för att läsa av situationen verkar vara viktigt, viket framgick i flera 

av intervjuerna. 

Man måste ju känna till situationen så man kan ju inte driva det hur långt  som 

helst utan man måste kunna läsa av barnen och föräldrarna.  

De kan vara sjuka, de ligger i skilsmässa och det är en massa saker som 

påverkar. Men då får ju vi vara lyhörda.  

För vet man en familj där de har många barn och där man vet att de inte har d en 

tiden, då får man ju släppa det, vi kan liksom inte propsa på det. 

I vissa situationer krävs det att läraren är lite hårdare mot föräldrarna. 

Men i andra fall då om man känner att det är föräldrar som kanske struntar i det 

snarare då är det ju svårare. Då får man ju kanske vara lite hård och förklara att 

det här behöver ditt barn för att nå målen. 

5.1.3.5 Skolan kan önska men inte kräva 
När det handlade om hur mycket krav skolan kan ställa på hemmet tyckte flera av 
lärarna att skolan inte kan kräva, men däremot önska.   

För det är en väldigt tuff läroplan vi har och den klarar man inte helt själv. Och 

där står ju också tydligt om samverkan med hemmet. Sen kan vi heller aldrig 

begära någonting för det står ju också att vi inte kan begära, men vi kan ju önska.  

Jag vet inte om man kan kräva, man har ju önskan att de ska. Och jag trycker 

verkligen på att det är jätteviktigt för deras barn och försöker få dem engagerade, 

att de har en viktig roll här. Sen kan inte jag mer än säga att jag vill att ni gör det 

här, men jag kan inte åka hem och kolla att de verkligen har läst. 

5.1.3.6 Extra stöttning i skolan 
Vad kan då skolan och lärarna göra för dessa elever som inte får kontinuerlig 
lästräning i hemmet? Samtliga lärare berättade att de försökte hjälpa eleverna genom 

att läsa med dem extra mycket, antingen under lektionerna, rasterna eller på efter-
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middagarna när eleven är på fritids. En lärare försökte lägga mer tid på eleven under 
lektionstid. 

Då ägnar jag lite mer tid när jag lyssnar på läxan, att de får läsa hela texten, viss a 

kanske bara får läsa ett stycke. Så att jag får ett hum om hur de läser. Då får de 

läsa lite längre och jag lägger lite mer tid i skolan. 

Andra lärare berättade om hur de pusslade med sin tid för att hinna med att läsa med 

eleven utanför lektionstid.  

Sen får jag försöka se om jag kan göra något mer för barnet när jag har lite tid 

och de är på fritids till exempel.  

Att hitta tid till läsning efter skoltid är inte särskilt enkelt och det är dessutom svårt 

att få till det regelbundet. 

Det blir ingen kontinuitet i det, för då är det vissa eftermiddagar då kanske fritids 

ska på utflykt, och en annan eftermiddag då är det jag som är på möte. Det blev 

väldigt sporadiskt, och det är ju inte  heller bra. Så det är svårt att få till det, att 

göra det här i skolan. 

5.1.4 Sammanfattning 
Lärarna ser hemmet och föräldrarna som en viktig del i elevernas läsutveckling. Den 

främsta anledningen till föräldrarnas betydelse är att eleverna inte hinner läsa och 
träna tillräckligt under skoltid, det blir då nödvändigt att hemmet hjälper till. Andra 

fördelar med en samverkan är att föräldrarna blir delaktiga och får en insyn i 
skolarbetet samt att skolan får hjälp med att se två sidor av barnet. Lärarna upplevde 
att majoriteten av föräldrarna tycker att samverkan är positivt men att det även finns 

dem som tycker att det är negativt. Lärarna hade svårt för att se några nackdelar med 
samverkan, de nackdelar som nämndes var att det kan uppstå orättvisor på grund av 

olika mycket hjälp hemifrån, att föräldrarna kan få för stor inblick i skolans arbete 
och vara av en annan åsikt än lärarna samt att föräldrarna kunde uppfatta läsläxan 
som alltför tidskrävande. Samtliga lärare ger sina elever en läsläxa vilken ser lite 

varierande ut och har olika tydliga direktiv. Att vara tydlig mot föräldrarna redan 
från början och informera dem om lästräningens och högläsningens vikt togs upp 

som en viktig aspekt. Lärarna berättade att det oftast finns en eller flera elever i varje 
klass vars föräldrar inte hjälper till med läxläsningen hemma i den mån läraren vill, 
vilket kan medföra negativa konsekvenser för elevens läsutveckling. Det innebär 

även en jobbig situation för eleven att komma till skolan utan att ha gjort läxan. 
Skolan kan i dessa fall inte kräva något av föräldrarna, det läraren kan göra är att 

prata med föräldrarna och känna av situationen och utifrån den känslan agera. Det 
läraren kan göra för eleven är att ge den extra tillfällen för lästräning under eller 
utanför lektionstid.   
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5.2 Föräldrars syn på samverkan mellan skola och 
hem gällande elevers läsutveckling 

Här presenteras resultatet för föräldrarnas syn på en samverkan med skolan gällande 
elevers läsutveckling (se figur 2).  

 

Figur 2 Föräldrarnas syn på samverkan. 

I figur 2 visas hur frågeställningen har delats upp i två olika teman. Svaren till varje 
tema har sedan delats upp i olika kategorier. Vidare förklaring till dessa kategorier 

följer i brödtexten. 

5.2.1 Aspekter av samverkan  
Samtliga föräldrar var positivt inställda till att samverka med skolan i barnens tidiga 
läsutveckling, även om de kunde nämna negativa aspekter. Här följer de sex 

kategorier som handlar om föräldrarnas syn på aspekter med samverkan. 

5.2.1.1 Mer lästräning 
En av anledningarna till varför föräldrarna var positivt inställda till en samverkan var 

att barnen då får möjlighet att träna läsningen mer än de hade kunnat göra om de bara 
hade läst i skolan. Föräldrarna var medvetna om att det behövs mycket träning för att 

läsningen ska utvecklas och att det inte är enbart skolans uppgift att göra barnen till 
läsare. 

Det är ju bra med övning och att de lär sig läsa regelbundet, att man har den 

tiden. 

Även om det är lite påhäng och lite jobbigt ibland så tycker jag ändå att det är 

väldigt bra. Jag tror barnen lär sig. De måste traggla så för att de ska lära sig. 

5.2.1.2 Delaktighet 
Att en samverkan ger föräldrarna möjlighet att få vara delaktiga i barnets utveckling 
var en annan positiv aspekt som lyftes fram. Föräldrarna tyckte att det är positivt att 
få möjlighet att hjälpa och stötta barnen. 

Och också vara delaktig i barnens utveckling och få kunna vara med där och 

inspirera också. 

Då kan man ju verkligen få fram och göra det bästa för sitt barn. 
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Att stötta barnen hela vägen mellan hem och skola det är bara fördelar. 

5.2.1.3 Ger resultat 
Att märka resultat på barnets läsning och utveckling lyftes fram som en anledning till 
att läsläxan görs varje vecka. Eftersom föräldrarna märker att läsläxan faktiskt gör 

nytta tar de sig tiden till att göra den. 

Han kunde inte läsa någonting innan och nu går det rätt så bra. Så det ger ju 

resultat. Och det tror jag inte att hade hänt om vi inte hade haft den här läsläxan. 

Både vi och skolan ser ju hur duktiga och hur långt de har kommit med sin 

läsning. 

5.2.1.4 Läsningen blir av 
En tanke som kom fram var att det troligen inte hade blivit av att sätta sig och läsa 
med barnet om det inte hade varit en läxa. Fastän föräldrarna är medvetna om vikten 
av att barnet får träna sin läsning regelbundet behövs ändå kravet på att läsa läxan för 

att de verkligen ta sig tid att läsa.  

Hade de inte läxan så skulle det ju inte bli av att man satt där och tragglade.  

5.2.1.5 Lättare med tiden 
Föräldrarna menade att läsläxan gick snabbare att läsa ju längre barnet kommer i sin 
läsutveckling. Dels kan då barnet läsa bättre och dels har barnet kommit in i 
skolarbetet och förstår att läxan behöver göras.  

Ju mer de lär sig läsa desto lättare går det ju att komma igenom läxan. Och det är 

väl det som är meningen antar jag.  

I början får man ju nästan tvinga och det är väldigt jobbigt. Men det blir ju lättare 

och lättare. 

5.2.1.6 Tidskrävande  
När det gäller svårigheter med samverkan lyfte flera föräldrar fram att det ibland är 

svårt att hinna med att läsa med barnen på grund av tidsbrist, ofta nämndes barnets 
aktiviteter som en bidragande faktor. 

Ibland så hänger det över en så man känner att man inte hinner. Man har en 

massa aktiviteter och det ska lekas med kompisar och vill dra på det så långt som 

möjligt. 

Ja ibland kan det ju vara svårt för har de någon aktivitet och har man bara hunnit 

hem och lagat mat och sen åker på aktivitet så är ju barnet sen rätt så trö tt efter.  

Jag vet som förälder till aktiva barn att det är svårt att hinna med. Det är 

jättesvårt. När man kommer hem från innebandy klockan sex och det ska 

duschas och så. Inte lätt att hinna med. 

Flera föräldrar berättade att deras eget barn har lätt för att läsa, men att de kunde 

föreställa sig att det behövs läggas ner mer tid om man har ett barn som inte har det 
lika lätt. Föräldrarna hade alltså förståelse för att alla inte upplever samverkan lika 

positivt som de gör.  

Om man hade haft ett barn som haft svårigheter med det, då hade man ju fått 

lägga mer tid antagligen. Och då vet jag inte hur man hade upplevt det då. 

 



28 

 

5.2.2 Hur samverkan ser ut 
Här presenteras föräldrarnas tankar kring hur en samverkan med skolan ser ut i 
elevers läsutveckling. 

5.2.2.1 Läsläxa 
Samtliga föräldrar hade barn vars lärare ger dem läsläxor varje vecka, dessa läxor 

varierar i utseende och omfång. Flera av föräldrarna berättade att de har en 
kommunikation med skolan via det protokoll som följer med läsläxan. Här kunde de 
skriva om hur läsningen hade gått samt om den hade varit lagom svår eller inte. 

Ibland så skriver jag hur det har gått. Om det varit motiverad läsning eller om det 

har varit jättesvår läxa eller för lång läxa eller så 

Vissa av föräldrarna hade barn vars lärare ger tydliga direktiv på hur hur mycket som 
ska läsas varje vecka. Enligt föräldrarnas svar verkade tre gånger i veckan vara det 

vanligaste direktivet.  

Barnen har en läsläxa varje vecka på ett visst antal sidor som vi ska läsa minst 

två till tre gånger under veckan. 

Vi ska lyssna minst tre gånger i veckan. Vi läser igenom de sidorna vi ska så tar 

det den tid det tar. 

Några föräldrar hade barn vars lärare inte har givit några direktiv på hur många 
gånger texten ska läsas hemma, det fick de avgöra själva. 

Man har en vecka på sig att läsa mellan fyra och sex sidor beroende på vilken 

nivå barnen är på och då får man ju läsa så många gånger som man känner att 

man kan och behöver. 

5.2.2.2 Information om lästräning och högläsning 
När det gällde hur mycket information som föräldrarna upplevde att de har fått från 

skolan gällande barnets läsning och läsutveckling var svaren lite olika. En del 
föräldrar kunde inte minnas att de hade fått någon direkt information alls, medan 
andra tyckte att informationen hade varit tillräcklig och bra. Några av föräldrarna 

kom inte ihåg hur det hade sett ut. En förälder berättade att det har getts information 
om hur de kan arbeta med texterna i läseboken hemma. 

Vi har fått tips om att man kan ställa frågor till barnet så man märker att han eller 

hon har förstått vad han eller hon har läst. 

Många föräldrar tyckte att de inte fått någon vidare information om just 
läsutvecklingen. 

Nej inte om själva läsningen så, det är ju mer allmänt. Nej inget specifikt för 

läsningen. 

Som svar på frågan om det fanns en önskan att samverkan hade sett ut på något annat 

sätt svarade en förälder att just informationen kunde ha varit bättre. 

Det är väl i så fall informationen. Nu är jag ju lärare själv och vet lite av den 

anledningen men om man har ett annat yrke som inte alls är förknippat med 

skolan så förstår jag mycket väl om man inte har koll på delar i läsinlärningen 

som är väldigt viktiga.  

När det gäller högläsning upplevde föräldrarna att de har fått information från skolan 

om att det är bra att de läser högt för sina barn. Dock erkände några föräldrar att det 
inte fanns lika mycket tid nu som innan skolstarten för högläsning hemma. 
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Jag tror att man uppmuntrar väldigt mycket på utvecklingssamtal, att det är 

viktigt att läsa högt för ditt barn. 

Det har de poängterat i veckobreven. Att det från början är bra att läsa för 

barnen. 

5.2.3 Sammanfattning 
Samtliga föräldrar var positiva till samverkan eftersom de är medvetna om vikten av 
att barnet får träna läsningen regelbundet. De ser resultat på barnets läsutveckling 

och förstår att deras lästräning hemma har en del i det. Andra fördelar med 
samverkan var att den ger föräldrarna en chans att känna delaktighet och att den gör 

att de verkligen ser till att läsa med barnet. Föräldrarna berättade att läsläxan går 
lättare och snabbare att göra med tiden men att det ändå är en nackdel att den kan 
vara tidskrävande. Föräldrarna berättade att de samverkar med skolan gällande 

barnens läsutveckling genom den veckovisa läsläxa som barnen får, en läxa som ser 
varierande ut. Föräldrarnas upplevelser av hur mycket information om läsinlärningen 

och lästräningens vikt de har fått av skolan varierade, vissa föräldrar berättade att de 
har fått lagom mycket information medan andra hade önskat att de fått mer. När det 
gäller högläsning och dess vikt upplevde föräldrarna att de har fått bra information. 
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6 DISKUSSION 
I det här kapitlet kommer en koppling att göras mellan studieresultatet och den 
forskning som presenterades i bakgrundskapitlet, i relation till studiens syfte. Lärares 

och föräldrars tankar kommer att jämföras med varandra och likheter och skillnader 
kommer att lyftas fram. För att underlätta läsningen har diskussionen delats upp i två 

delar, där den första handlar om lärares och föräldrars attityder till samverkan och 
den andra om hur samverkan ser ut. 

6.1 Lärares och föräldrars attityder till samverkan  

Som redan nämnts är en samverkan mellan skola och hem inte något frivilligt utan 
tas upp i både Skollagen och Lgr 11 som en nödvändighet (Skollagen, 2010:800; 

Skolverket, 2010). Samtliga av lärarna i undersökningsgruppen tyckte att en 
samverkan mellan skola och hem i elevers läsutvecklingen är viktig. Denna syn på 

samverkan stämmer även in på vad forskningsresultat säger om dess vikt för elevens 
lärande (Andersson, 2003; Bæck, 2010; Flising, Fredriksson & Lund, 1996).  

Både lärare och föräldrar såg tydligt vinsten av att samverka med varandra. Eftersom 

det, som Lundberg och Herrlin (2005) skriver, krävs minst 5000 timmars träning för 
att bli bra på något så räcker det inte att eleverna enbart tränar sin läsning i skolan, 

vilket även Björk och Liberg (1996) belyser. Detta var lärarna i undersöknings-
gruppen medvetna om och det var även en av de främsta anledningarna till varför de 
tyckte att det var så viktigt att samverka med hemmen i elevernas läsutveckling. 

Precis som lärarna uttryckte det så har ju föräldrarna mer tid per barn och de har då 
möjlighet att träna och nöta ordentligt. Detta är en form av det som Erikson (2004) 
kallar för partnerskapsprincipen. Genom att se föräldrarna som resurser för barnens 

utveckling kan det leda till en ökad kvalité i barnens lärande. I denna princip bör 
lärare och föräldrar se varandra som samarbetspartners i strävan efter att stödja 

barnens lärande i skolan (a.a.).  

Att det mellan skola och hem finns ett fungerande informationsflöde, som även är 
grundläggande för att ett samarbete ska kunna utvecklas, skriver Frank (2009) om. 

Betydelsefullt är att informationsflödet inte enbart går från lärarna till föräldrarna 
utan att även föräldrarna har viktig information att delge lärarna (Andersson, 2003; 

Bæck, 2010). Enligt vårt resultat såg lärarna detta som en av fördelarna med att 
samverka med hemmet i den tidiga läsinlärningen, att det ger möjlighet för både 
lärarna och föräldrarna att få se två sidor av samma barn.  

En anledning till varför lärarna ansåg att samverkan mellan skola och hem var viktigt 
var för att det kunde engagera föräldrarna mer i sina barns skolgång. Lärarna 

uttryckte en förhoppning om att föräldrarna genom läsläxan också ska känna sig 
delaktiga och att de inte ska känna att det bara är något jobbig. Föräldrarna tyckte 
själva att samverkan i den tidiga läsutvecklingen gjorde dem delaktiga och det såg de 

som något positivt. Här kan vi dra paralleller till det som Flising m.fl (1996) skriver, 
nämligen att en bra samverkan mellan skola och hem bygger på att läraren anser att 

hemmet kan tillföra något till verksamheten och att hemmet är intresserade av 
barnets utveckling. Vi kan då se att de intervjuade lärarna lägger vikt vid att engagera 
föräldrarna och att de faktiskt anser att de är av stor betydelse för elevernas skolgång. 

Då föräldrarna i vår studie menade att de är intresserade av barnens utveckling och 
att detta bidrar till resultat, verkar det alltså ligga någonting i Flisings m.fl (1996) 

ord. 
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Lärarna i undersökningsgruppen hade alla uppfattningen att hemmets syn på 
samverkan var övervägande positiv, vilket också stämde överens med de svar 
föräldrarna gav oss när frågan ställdes till dem. Föräldrarna kände att de fick ta ett 

lagom stort ansvar för barnens läsutveckling samt att det var lagom mycket läxor. De 
verkade alla ha en god hemmets läroplan där de visade intresse för barnets skolgång, 

hjälpte till med läxorna och läste med och för barnet (Grosin, 2001). Vår uppfattning 
är att föräldrarna ser läxläsningen som sin plikt och att läxor är en självklarhet. Detta 
stämmer med det som Forsberg (2007) berättar om i sin studie, nämligen att både 

lärare och föräldrar tar för givet att läxorna är föräldrarnas ansvar. Vi undrar hur det 
kommer sig att det har blivit så självklart med läxor med tanke på att de inte nämns i 

styrdokument. Även flera författare uttrycker sin förvåning över att läxor tas för givet 
trots den tid de upptar samt de motsägande forskningsresultat som finns (Hellsten, 
2000; Westlund, 2007). Dessutom var nackdelarna med läxorna motsägelsefulla 

gentemot fördelarna, vilket Cooper (2007) skrev om. 

Lärarna i undersökningsgruppen hade svårt att se några nackdelar med en samverkan 

med hemmet i elevernas tidiga läsutveckling, de var alla överens om att fördelarna 
väger klart tyngre. En av de nackdelar som dock nämndes handlar om att vissa 
föräldrar kanske inte skulle hinna med läsningen hemma och att de skulle uppleva 

det stressigt. Detta var också något som föräldrarna visade sig tycka. Trots den 
positiva synen på samverkan medgav föräldrarna att läxläsningen ibland kunde vara 

betungande och tidskrävande, vilket alltså lärarna visade förståelse för. Vår 
uppfattning är att lärarna slits mellan att dels ha förståelse för familjernas fritid och 
privatliv samtidigt som de har ett läraruppdrag där deras uppgift är att se till att alla 

eleverna lär sig att läsa. Det är svårt att klara detta på egen hand och de har skollagen 
och läroplanen bakom sig då de ber om hjälp från föräldrarna (Skollagen, 2010:800; 
Skolverket, 2010). Enligt studiens resultat verkar båda parter vara med på noterna 

och de förhåller sig till den partnerskapsprincip som Erikson (2004) beskriver. Att ett 
gemensamt intresse finns hos både hem och skola framgår och det är därför som ett 

samarbete uppstår och även hemmet, trots den tid de får lägga på läxläsningen, ser en 
vinning med det. Skolan ser hemmet som en resurs och tycker att det de gör för 
barnet är bra, vilket Andersson (2003) beskriver vikten av. 

Ingen av föräldrarna i undersökningsgruppen sa något om att de avstod från att göra 
läsläxan med barnen för att de inte hade tid. De erkände att tiden var knapp men 

förklarade att de tog sig tiden eftersom det handlade om något viktigt. En intressant 
aspekt gällande detta är att föräldrarna i Andersson (2003) studie anser att de avsätter 
tillräckligt med tid och ork för sina barns skolgång samtidigt som lärarna i Bæcks 

(2010) studie vill se mer engagemang från föräldrarna. Detta stämmer ganska väl 
överens med de resultat som vår studie gav, nämligen att lärarna oroar sig över att 

vissa föräldrar inte gör det som krävs medan de intervjuade föräldrarna anser sig göra 
precis det som krävs. Dock beror dessa motstridigheter troligen på att vår 
undersökningsgrupp inte innehöll någon förälder som var otillräckligt engagerad i 

sitt barns skolgång och läsning. Den bild lärarna hade av oengagerade föräldrar rörde 
alltså inte någon av föräldrarna i undersökningsgruppen. Fastän föräldrarna tyckte att 

läsläxan upptog en stor del av deras och barnens fritid så tyckte de ändå att den var 
positiv. De ansåg att det var bra att den fanns som ett krav eftersom den då lättare 
blev gjord. Föräldrarna insåg vikten av lästräningen och att deras hjälp behövdes och 

de märkte att träningen faktiskt gav resultat. Ingen av föräldrarna verkade tycka att 
skolan lade för mycket ansvar på dem. Här är det dock viktigt att tänka på att barnen 

till de här föräldrarna heller inte verkade ha några svårigheter med läsningen. 
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Föräldrar till barn som har problem med sin läsning måste troligen lägga ner mycket 
mer tid och då är det möjligt att läsläxan inte ses som lika positiv. Precis som 
Sandström Kjellin (2002) skriver så krävs det andra kunskaper av föräldrar till 

lässvaga barn när de ska hjälpa till med läsläxan, än det krävs av föräldrar till barn 
som är starka läsare. 

En annan nackdel som nämndes av lärarna var det faktum att en orättvisa kan uppstå 
om vissa elever får mer hjälp och stöd hemifrån än andra. Flera forskare och 
författare skriver om läxans risk att medföra orättvisor mellan barnen och att de kan 

öka avståndet mellan starka och svaga elever på grund av olika mycket hjälp 
hemifrån (Cooper, 2007; Forsberg, 2007; Hellsten, 2000; Skolverket, 2007; 

Westlund, 2007). En lärare uttryckte att det ofta är de elever som verkligen behöver 
träna läsningen hemma som inte får hjälpen hemifrån och att dessa elever då hamnar 
ännu mer efter. Det är precis det som Stanovich (1986) beskriver som Matteus-

effekten, att de svagaste läsarna tränar sin läsning mindre än de normalstarka och 
starka läsarna vilket leder till att de får ytterligare problem.  

En tredje nackdel som togs upp av lärarna var att föräldrarna kan få för stor insyn i 
skolans arbete och att de kanske är av en annan åsikt än lärarna. Detta var ett 
problem som lärarna i Bæcks (2010) studie höll med om. Enligt Bæck (2010) kunde 

lärarna uppleva det irriterande om föräldrarna lade sig i sådant som inte var deras 
expertområde, de ansåg att föräldrarnas roll skulle vara mer som ett stöd. Här går det 

att se drag från isärhållandets princip, som Erikson (2004) beskriver. Lärare och 
föräldrar har olika uppgifter och roller och därför behålls gärna ett avstånd (a.a.). Att 
föräldrar får stor insyn i skolans arbete behöver inte alltid vara en nackdel, tvärtom 

skriver Skolverket (2010) att skolan ska låta hemmet få insyn i undervisningens 
innehåll och arbetssätt, vilket krävs för att de ska kunna få inflytande och påverka. 

Lärarna i undersökningsgruppen berättade att det i varje klass finns en eller några 

elever som inte får den hjälp hemifrån som läraren önskade, samt att dessa elevers 
läsförmåga kunde påverkas negativt av detta. Flera av lärarna uttryckte en tro att det 

är de svaga läsarna som påverkas mest av att inte få träna läsningen regelbundet. 
Lärarna sa dock att det inte nödvändigtvis behövde innebära negativa konsekvenser 
för elevens läsförmåga eftersom läsprocessen är komplex och påverkas av andra 

faktorer också, till exempel av drivet att vilja lära sig läsa. Frank (2009) kunde dock 
se ett samband mellan föräldrarnas engagemang och elevernas läsförmåga. Vi tror att 

det inte går att bortse från att föräldrarna har en stor del i barnens läsförmåga. 
Eftersom föräldrarnas läsvanor och attityd till läsning kan påverka barnets läs-
förmåga har de en stor del i det där drivet som en av lärarna pratade om, då viljan att 

lära sig läsa ofta uppstår som följd att föräldrarna själva ser läsning som något 
positivt (Frank, 2009; Ivarsson, 2008; Skolverket, 2007; Swalander, 2006).  

Att läsa av situationen för att se hur långt de kunde driva saken var nödvändigt enligt 
lärarna när samverkan inte fungerade. I vissa fall var det bara att acceptera att 
möjlighet till hjälp i hemmet inte fanns medan de i andra fall kunde vara lite hårdare 

mot föräldrarna och driva på. Vi kan här verkligen förstå lärarnas dilemma. 
Skollagen och Lgr 11 uttrycker att ett samarbete mellan skolan och hemmet ska ske, 

men inte på vilket sätt eller i vilken omfattning (Skolverket, 2010; Skollagen, 
2010:800). Lärarna kan alltså inte, rent juridiskt, kräva att föräldrarna ska göra något 
särskilt. Lärarnas jobb är att göra vad de kan för att alla elever ska nå 

måluppfyllelserna och därför måste de lösa problemet själva, med eller utan 
föräldrarnas hjälp. De strategier lärarna hade för att ge eleverna extra träning i skolan 
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är, enligt oss, det bästa och enda som kan göras. Lärarna berättade att det ofta var 
svårt att få till extra läsning med barnen i skolan på grund av möten och andra saker 
som upptog deras tid. Precis som Hargreaves (1998) skriver så är lärarens arbete idag 

starkt intensifierat och mer och mer av lärarens tid upptas av saker som är 
obligatoriska, dessutom har den undervisningsfria tiden minskat. Detta tillsammans 

med fler arbetsuppgifter bidrar till att läraryrket idag är förknippat med tidsbrist och 
stress (a.a.). Vi har därför full förståelse för att extra läsning med eleverna inte är lätt 
för en  lärare att få till och vi reflekterar över varför det inte verkar finnas en plan för 

hur lärarna ska gå till väga när dessa situationer uppkommer. Då det, enligt lärarna, 
finns en eller några elever i varje klass som inte får tillräcklig hjälp med läsningen 

hemma undrar vi varför inte alla skolor har någon form av organiserad 
läxläsningshjälp på skolan.    

6.2 Lärares och föräldrars syn på hur samverkan ser 
ut 

Lärarna vill att läsningen tränas extra hemma och har därför en veckovis läsläxa som 

är utformad på lite olika sätt. En del vill att föräldrarna läser ett visst antal gånger 
med sina barn medan andra låter hemmet själva ansvara för att läsa den mängd de 
tycker är lämpligt. Föräldrarna verkade tycka att det snarare var positivt än negativt 

att få uppmaning om omfånget eftersom det då är lättare att både motivera sig själv 
och barnen. Precis som Anderson (2003) skriver är det viktigt att skolan och hemmet 

har olika ansvarsområden och att dessa är tydliga. Även Forsberg (2007) betonar att 
lärare kan ta hjälp av föräldrarna men att de då också ska ge klara direktiv på hur 
föräldrarna ska bära sig åt. Vikten av att skolan visar tydlighet mot föräldrarna 

gällande deras ansvar och skyldigheter lyfts också fram i Lgr 11 (Skolverket, 2010). 

För att det ska kännas motiverande för föräldrar att läsa med sina barn är det viktigt 

att lärarna delar med sig av sina kunskaper kring läsutvecklingen och att de ger 
tydliga instruktioner om vad de vill att föräldrarna ska göra (Björk & Liberg, 1996). 
De flesta av lärarna i undersökningsgruppen sa sig ge mycket och tydlig information 

kring detta, dock var det föräldrar som uttryckte det motsatta och sa att de fick lite 
eller ingen information kring läsutvecklingens process. Vi reagerade på detta och 

undrar om det är så att informationen lärarna ger inte är så tydlig som de tror att den 
är och som föräldrarna önskar? Kan det vara så att föräldrarna inte medverkat på 
föräldramötet som handlade om detta? Eller är det bara så att de föräldrar som inte 

fått någon information har elever på andra skolor än där de lärarna som säger att de 
gett tydlig information jobbar? Om så är fallet undrar vi varför inte alla skolor ger 

denna information eftersom den är så viktig.  

Ser vi detta utifrån ytterligare en synvinkel kan vikten av tydlig information ännu en 
gång ifrågasättas. Enligt lärarna i undersökningsgruppen handlar läsläxan främst om 

att ge eleverna möjlighet att nöta och träna ordentligt eftersom tiden i skolan inte 
räcker till. Föräldrarnas roll i det hela är att lyssna på barnen när de läser och 

eventuellt skriva en kommentar om hur det har gått. Varför krävs det i så fall 
information kring hur läsutvecklingen går till, om allt föräldrarna ska göra är att 
lyssna? Är det möjligtvis så att föräldrarna har en större uppgift i det hela? 

Sandström Kjellin (2002) reagerar över hennes studieresultat som visar att föräldrar 
har ett sådant stort pedagogiskt ansvar när det gäller läsutvecklingen, där föräldrarna 

till de lässvaga barnen i stort sett fick uppgiften att lära barnen läsa. Även Skolverket 
(2007) håller med om att föräldrarna inte borde ha ett sådant stort ansvar gällande 
läsutvecklingen eftersom föräldrarnas olika kunskaper och förutsättningar att hjälpa 
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barnen kan påverka elevernas resultat. Detta skapar den orättvisa som lärarna i vår 
studie nämnde som en nackdel med att samverka med hemmet. 

Flera av föräldrarna i undersökningsgruppen berättade att de läste högt för barnen 

hemma, vilket även lärarna sa sig uppmuntra till eftersom det ger mycket. Denna syn 
överensstämmer med det som forskning och litteratur skriver om, nämligen att 

högläsning kan ge stora vinster för barnet i form av ökat ordförråd, en lärdom om 
berättelsers uppbyggnad samt ökad motivation till att själv bli en bra läsare (Björk & 
Liberg, 1996; Lundberg, 2010; Myrberg, 2003; Taube, 2007). Björk och Liberg 

(1996) skriver om vikten av att barnen får lyssna på högläsning även efter att de lärt 
sig att läsa. Några av föräldrarna berättade att det inte fanns lika mycket tid för 

högläsning numera men att de läste mer för barnen innan skolstarten. Även om 
eleverna inte blir lästa för så ofta nu för tiden, har de ändå fått ta del av den ”litterära 
amning” som Björk och Liberg (1996) berättar om och som beskrivs i bakgrunds-

kapitlet. Genom denna litterära amning har barnen fått en betydelsefull grund som 
kan vara av betydelse vid senare läs- och skrivinlärning (a.a.). 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Redan innan vi började med det här arbetet kunde vi ana att det skulle visa sig att det 
alltid finns elever som inte får den stöttning och hjälp hemifrån som de behöver. Vi 

förstår att den stora majoriteten föräldrar vill sina barns bästa och att det därför finns 
en bakomliggande orsak till varför de inte stöttar barnen i deras läsutveckling i den 

mån läraren vill. Dessa orsaker kan vara att de inte behärskar språket, att deras arbete 
gör det omöjligt, att familjen är stor och att det finns många syskon i familjen, 
alkoholism eller andra former av missbruk, sjukdom eller någon annan anledning. 

Varför föräldrar inte kan eller vill stötta sina barn och vad man kan göra åt det skulle 
vara en viktig och intressant fråga att forska vidare inom.   

Det skulle även vara intressant att ta reda på exakt hur viktigt det är med lästräning i 
hemmet. Vi förstår att detta är svårt att undersöka då det handlar om en komplex 
situation där flera faktorer spelar in och påverkar och där alla elever är olika. Att låta 

elever få utebliven träning hemma, och därmed riskera att deras läsutveckling blir 
hämmad för all framtid, bara för en studies skull kommer nog inte att ske i första 

taget.  

6.4 Pedagogiska implikationer 
Efter att ha skrivit det här arbetet har vi fått en djupare insikt i hur viktigt det faktiskt 

är med en fungerande samverkan mellan lärare och föräldrar. Vi har även fått 
förståelse för att denna samverkan är näst intill nödvändig i vissa fall, särskilt när det 

gäller elevers läsutveckling. Trots detta kan vi som lärare inte kräva eller ta för givet 
att alla föräldrar har förmågan, möjligheten och viljan att hjälpa sina barn med 
läsningen. Ansvaret för elevernas läsinlärning och läsutveckling ligger helt och fullt 

på oss lärare. Det är i skolan vi måste skapa förutsättningar för att alla elever ska 
utvecklas till goda läsare och finns inte föräldrarna till hands måste vi göra det som 

krävs för att stötta även dessa elever. Lärarna i vår studie kom med idéer om hur det 
kan gå till rent praktiskt, de gav som förslag att mer tid behöver avsättas för dessa 
elever i skolan men de problematiserade även hur svårt detta kan vara att få till rent 

praktiskt. Våra egna erfarenheter från skolans verksamhet gör att vi helt och fullt 
förstår lärarnas upplevelse av att tiden inte alltid räcker till. Kanske är en förändring i 

skolans timplan nödvändig? Kanske skulle några timmars förlängning av skolveckan 
kunna ge eleverna den extra lästräning som är nödvändig, så att den inte behöver ske 
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i hemmet? Att ta bort läxläsningen skulle innebära att de fördelar med samverkan 
som vi presenterade i resultatkapitlet går förlorade, de flesta föräldrar verkar trots allt 
ha en positiv syn på samverkan gällande läsutvecklingen och vill vara en del av 

barnets läsförmåga. Dock är det den mindre skara elever, med föräldrar som inte ger 
dem den hjälp de behöver, som drabbas av att en så stor del av lästräningen läggs på 

hemmet. Ska problematiska hemförhållanden verkligen behöva innebära att en viktig 
aspekt av läsutvecklingen, det vill säga mängdträningen, går förlorad? Är det 
dessutom rätt att lägga denna viktiga uppgift på föräldrarna? Ska man som förälder 

inte kunna lita på att skolan ger barnet de kunskaper som behövs för att klara målen?   

Sammanfattningsvis har vi insett vilken stor fördel det innebär med en fungerande 

samverkan, dels för elevens läsutvecklings skull men även för lärarens arbete. Som 
lärare kommer vi att behöva göra vad vi kan för att få en god och väl fungerande 
relation till föräldrarna, detta kan gynnas av att vi från början är tydliga med hur vi 

arbetar samt vad deras roll i det hela kommer att vara. När vi stöter på svårigheter 
med detta, vilket vi förr eller senare kommer att göra, är det barnets bästa som måste 

ligga i fokus och vi kommer utifrån detta att behöva ta ställning till hur vi ska agera. 
Det finns inga styrdokument eller lagar att ställa sig bakom utan det faller på oss 
själva och vår lärarkompetens att besluta vilka åtgärder som ska ske. Det viktigaste 

är att eleven får tillräcklig lästräning och det är skolans uppgift att se till att detta 
sker, med eller utan föräldrarnas hjälp.      
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till läraren 

1. Hur ser du på skolans samverkan med hemmet i elevernas tidiga 
läsinlärning? 

2. På vilket sätt är det viktigt?  

3. På vilket sätt är det inte viktigt?  

4. Vad finns det för fördelar med att samverka med hemmet?  

5. Vad finns det för nackdelar med att samverka med hemmet?  

6. På vilket sätt samverkar du med hemmet?  

7. Kan du ge exempel?  

8. Är det ditt eget val att göra på detta sätt eller är det något gemensamt för 
skolan och/eller arbetslaget?  

9. (Hade du velat göra på något annat sätt?)  

10. (Hur i så fall?) 

11. Hur tror du att hemmet upplever det här sättet att samverka?  

12. Hur agerar hemmet som gör att du får den här uppfattningen?  

13. Upplever du att de flesta är positiva eller negativa till samverkan?  

14. Är det många elever som inte får den hjälp hemifrån som du ber om?  

15. Hur tror du att eleven påverkas av detta?  

16. Hur agerar du när du märker att eleven inte får hjälp hemifrån?  
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till vårdnadshavaren 

1. Hur involveras du som vårdnadshavare i ditt barns tidiga läsinlärning? 

2. Kan du ge exempel? 

3. Hur upplever du den här samverkan? 

4. Vad finns det för fördelar med samverkan?  

5. Vad finns det för nackdelar med samverkan?  

6. Hur mycket tid vill skolan att du lägger på ditt barns tidiga läsinlärning? 

7. Hur upplever du det? 

8. Kan det vara svårt att utföra det som läraren vill att du ska göra?  

9. Kan du ge något exempel? 

10. Hade du önskat att samverkan såg ut på något annat sätt? I så fall hur? 


