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Abstract 

The purpose of this study is to evaluate teachers attitudes towards reading homework and their 

thoughts regarding feedback.  The study will also be looking at what type of support pupils are 

given regarding their reading homework and homework in general. This study will also evaluate 

the teachers’ thoughts on equality in connection with the pupils varying home conditions that 

affect how much support and help they receive with their reading homework.  

 

I collected data for this study by using survey and interview methods. These two methods 

complement each other as they give a wide and in-depth-look at the questions in this study. 

 

The results from this study show teachers attitudes towards reading homework as well as 

different forms of feedback that can be given. It also highlights teachers experiences when it 

comes to their schools homework support practice relating to reading and other types of 

homework that their pupils are given. Also included are the teachers’ thoughts regarding 

equality when related to pupils varying home conditions that affect help and support related to 

reading homework. The word that best describes teachers’ opinions on the current equivalent 

schooling is unfairness. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka lärares inställning till läsläxa samt deras tankar angående  

återkoppling och skolans stöd till eleverna med deras läsläxa och läxor i övrigt. Studien syftar 

även till att undersöka lärares tankar gällande likvärdighet kopplat till elevers olika 

förutsättningar till stöd och hjälp i hemmet med deras läsläxa. 

Studiens tillvägagångssätt gällande datainsamling har skett via två metoder, enkät samt intervju. 

Datainsamlingsmetoderna kompletterar varandra och ger en bredd samt ett djup i frågorna.  

Resultatet i studien redovisar lärares inställning till läsläxa samt varianter på återkoppling till 

den. Studiens resultat lyfter även lärares upplevelser om skolans stöd med läsläxa och övriga 

läxor till sina elever samt lärares tankar angående likvärdighet kopplat till elevers olika 

förutsättningar i hemmiljön gällande stöd och hjälp med läsläxa. Ordet som beskriver lärarnas 

åsikt gällande likvärdighetstanken är orättvisa.  
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1 Inledning 

Läxor förr i tiden samt idag ingår i undervisningen på flertalet skolor (Strandberg, 2013, s. 18). 

Det är en självklar del i skolans vardag och sett till elevers arbetsmiljö och fritid är läxan en 

framträdande del, men den anses inte vara någon arbetsbelastning (Hellsten, 1997, ss. 119, 205). 

Användningen av läxor varierar mellan olika lärare och olika skolor (Skolverket, 2014b, s. 16). 

Det finns delade meningar i samhället om läxor, där några tycker att läxor är bra medan andra 

inte tycker det.  Wall och Karlefjärd menar att forskningen gällande läxor är ambivalent, där 

vissa forskare påstår att det finns en främjande effekt med läxor och andra hävdar att det inte 

ger någon effekt alls (Wall & Karlefjärd, 2013, s. 4). Walberg, Paschal och Weinstein menar 

att effekten på elevers lärande ökar om återkoppling ges på läxan (1985, s. 76). Hattie menar i 

sin studie Visible learning att läxor har en låg effekt på elevers lärande i skolan (Hattie, 2012, 

s. 28).  

Begreppet läxor har en stor vidd, då olika varianter av läxor förekommer. En undersökning om 

läxor i allmänhet är för bred och ospecificerad, vilket har resulterat i att denna studie lägger 

fokus på läsläxor. Valet till läsläxor grundar sig i mitt eget intresse för läsning, då det enligt 

min åsikt, är viktigt att inneha en god läsförmåga. I mitt sätt att se på läsning är det grunden till 

(nästan) all inlärning av annan kunskap samt en främjande förmåga för att kunna vara en aktiv 

medborgare i dagens samhälle. För att bli en god läsare, menar Lundberg och Herrlin, att det 

behövs minst 5000 timmars övning (2003, s. 16). Enligt Eriksson, Grönwall och Johansson har 

både språkkunskaper och förmågan att kommunicera en betydande roll för människan och 

samhället. Bokstäver bildar ord, ord bildar meningar som i sin tur hjälper oss att kommunicera 

med varandra, vilket vi ägnar oss åt hela livet (Eriksson, m.fl., 2013, s. 14). Förmågan att läsa 

är viktig  (Liberg, 2006, ss. 22-23). 

Sett till de yngre barnen när det gäller deras läskunskaper, främjas den om skola och hem har 

en bra relation och lärarens roll är betydelsefull för att en sådan relation kan skapas (Frank, 

2009, s. 106). Lärare ska även i sitt arbete utgå från styrdokument som Skollagen och Läroplan 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Det är deras rättesnöre och ska 

därigenom vägledas i sitt arbete. I Skolverkets stödmaterial Läxor i praktiken – ett stödmaterial 

om läxor i skolan står det skrivet att det i skolans styrdokument inte finns något reglerat om 

läxor, men att det hör till vanligheten att lärare ger läxor (Skolverket, 2014a, s. 5).  

En nyfikenhet om vad lärare baserar sina val att ge eller inte ge läsläxor till sina elever föds. 

Denna nyfikenhet är grunden till denna studie. Om det inte står något om läxor i 
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styrdokumenten eller som forskaren Hattie menar, att läxor inte är mödan värd sett till elevernas 

studieprestationer, varför väljer då en del lärare att ändå ge sina elever läxor? De lärare som 

inte gör det, vad baserar de sitt val på? Sen föds en nyfikenhet angående lärares tankar om 

likvärdighet kopplat till elevers olika förutsättningar i hemmiljön. Elever har olika hemmiljöer 

att utföra sin läxa i (Hellsten, 2000, s. 185). Alla vårdnadshavare har inte samma förutsättningar 

att ge sina barn stöd i deras kunskapsutveckling (Damber, 2010, s. 26). Läxhjälp är dock ett 

alternativt redskap för att främja elevers kunskapsresultat på ett likvärdigt sätt (Skolverket, 

2014b, s. 17). Avsikten med läxor är framförallt att de ska hjälpa eleverna i sin 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2014a, s. 13). 
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2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares inställning till läsläxa. Studien syftar även till 

att undersöka lärares syn på skolors stöd och hjälp till sina elever med deras läxor.  

Min kommande behörighet som lärare är i årskurserna förskoleklass till tre, så därav valet att 

fokusera på årskurs ett till tre i studien. 

För att besvara syftet har föreliggande studie följande frågeställningar: 

1. Vad baserar lärare sina val på gällande att ge läsläxa till sina elever eller inte? 

2. Vid eventuell återkoppling på läsläxa, hur ser den ut? 

3. Hur ser lärarna på läxor kopplat till likvärdighetargumentet angående elevers olika 

förutsättningar till stöd och hjälp i hemmet? 

4. Hur ser lärares tankar ut angående skolans stöd och hjälp till eleverna med deras läxor? 
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3 Bakgrund 

Kapitel tre redogör för tidigare forskning gällande läxa, återkoppling, elevers hemmiljö, 

samarbete mellan hem och skola, läsande samt läxhjälp. Kapitlet ger även en bild över 

lärandeteorierna pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. Avslutningsvis ges en bild 

över vad som står skrivet i styrdokumenten, skollagen samt läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011, angående barns lärande och utveckling, läsande samt 

skolans och hemmets samarbete och stöd till barnet. 

 

3.1 Forskningsbakgrund 

Avsnittet presenterar tidigare forskning som berör läxa, återkoppling, elevers hemmiljö, 

samarbete mellan hem och skola, läsande samt läxhjälp.  

 

3.1.1 Läxa 

Definitionen av begreppet läxa har en föränderlighet i samband med att skolans arbete skiftar. 

Den senaste varianten av begreppet som Strandberg använder är att en läxa är ett skolarbete 

som delas ut av en lärare och som görs utanför den vanliga lektionstiden (2013, s. 17). I 

forskningsöversikten från barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun om läxor 

beskriver Wall och Karlefjärd begreppet läxor som en uppgift som eleverna gör utanför skoltid, 

t.ex. i hemmet (2013, s. 1). Cooper definierar begreppet likt de övriga, en uppgift som eleverna 

fått av sin lärare och som ska utföras utanför skoltid (1989, s. 86).  

Den definition som Hellsten ger av begreppet är en definition ur två perspektiv, där han menar 

att läxan kan vara en tydlig, begränsad uppgift som eleven fått av läraren. Läxan kan även vara 

en del av helheten som han kallar för ”en gyllene framtid”. Hellsten menar även att en läxa 

handlar om ”kampen om okunnighet”, sett utifrån två perspektiv som han kallar tragedi och 

romans. Det första perspektivet rör de eleverna som inte förmår att besegra okunnigheten. De 

eleverna som under skoldagen behöver stöttning i sitt lärande, men som vid läxläsning tvärt ska 

anamma självständigt arbete. Det andra perspektivet avser de elever som segrar över 

okunnigheten samt lär för framtiden. Läxan ger dem fria tyglar, medan dessa tyglar stramas åt 

under skoldagen (2000, ss. 183-184, 188). Läxan är en uppgift där eleverna får handledning av 

varierande kvalité baserat på vårdnadshavares kunskaper, då läraren inte är tillgänglig 

(Hellsten, 1997, s. 208).  
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Det finns även olika varianter av läxor, så som repetitions- och övningsläxor som ger 

mängdträning, förberedande läxor som används i samband med att något nytt ska introduceras 

samt läxor för att komma ikapp som används om eleven t.ex. har haft någon form av frånvaro 

(Skolverket, 2014a, ss. 13-14). 

Via granskning av pedagogisk litteratur, har Hellsten kommit fram till att inte många har tänkt 

angående läxan som inlärningssituation, men att den hör till elevers vardag (1997, ss. 208, 214). 

Forskningen gällande läxor är ambivalent. Vissa forskare påstår att det finns en främjande effekt 

med läxor och andra hävdar att det inte ger någon effekt alls (Wall & Karlefjärd, 2013, s. 4). 

Det finns inte något märkbart resultat inom forskningen angående läxor som tyder på någon 

koppling mellan främjande skolresultat och ett ökat antal samt större läxor (Strandberg, 2013, 

s. 18). Läxor har en låg effekt på elevers lärande i skolan och i synnerhet i grundskolan, då 

elever i lägre åldrar enklare distraheras när de gör sina läxor. Deras tillgång till studievana är 

även en faktor (Hattie, 2012, ss. 28, 30).  

I boken Synligt lärande för lärare definierar Hattie begreppet effektstorlek som en självständig 

mätskala och menar vidare att den används som metod när jämförelser av varierande mätningar 

görs. Värdet 0,40 (d = 0,40) är ett genomsnittligt värde som Hattie kallar för brytpunkten. En 

intervention med främjande påverkan på elevers lärande bör minst ha detta värde för att förtjäna 

en ansträngning (Hattie, 2012, ss. 17-18). Hemläxor ligger på plats 94 i rankning enligt Hatties 

lista över påverkansfaktorer på studieprestationer och har en medelhög effekt1 (0,29) (Hattie, 

2012, ss. 314, 319). Läxans effekt på elevers utveckling och lärande är subtil på grundskolenivå, 

men mer märkbar i de högre årskurserna. Trots läxans låga effekt på grundskoleelevers lärande 

och utveckling tycker Cooper att läxor bör ges. Detta för att läxor ger förutsättningar att få 

kunskap om studieteknik samt påvisa att lärande sker i olika miljöer och inte bara i skolan 

(Cooper, 1989, ss. 89-90).  

Läxor på lågstadiet är ett sätt att förbereda studieteknik inför mellanstadiets kommande 

utmaningar och mellanstadiets läxor är i sin tur är en förberedelse inför högstadiet (Hellsten, 

1997, s. 211). En högre kvalitét på läxan är till fördel för elevers lärande samt att den till elevers 

fördel kan individualiseras. En läxa som har högre betydelse för lärande är bl.a. en läxa som 

berör läsning (Walberg m.fl., 1985, ss. 77, 79). De positiva effekter som läxan framhäver är att 

den bidrar till att bevara förståelse för det aktuella som undervisningen berör. Den visar även 

                                                 
1 Hattie redogör i boken Synligt lärande för lärare för en lista över påverkansfaktorer med medelhög effekt och 

faktorn hemläxa är med i denna lista, medan han för övrigt i boken redogör att läxan har en låg effekt på barns 

lärande i skolan. 
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vilken studieteknik varje elev besitter, deras attityd till skolan samt att lärande inte enbart sker 

i skolmiljö. Den ger även möjlighet för vårdnadshavare att involvera sig i barnens lärande och 

skolgång (Cooper, 1989, s. 86). Hellsten nämner även han att en läxa är en koppling mellan 

hem och skola, där vårdnadshavare ges chansen att följa sitt barns utveckling (1997, s. 213).  

Den läxa som fungerar bäst är den som är utformad på redan känd kunskap för eleverna. När 

den har ett repeterande syfte istället för att presentera något nytt och okänt. Utformningen av 

en läxa bör vara så eleverna klarar av att lösa uppgiften, så en känsla av att lyckas infinner sig. 

Det ger motivation till elever. En läxa bör aldrig ges i syfte att straffa, då det kan föda en känsla 

av att skolan är tråkig och motbjudande (Cooper, 1989, ss. 89-91). 

En av läxans negativa effekter är att eleverna kan få en känsla av att det är för mycket skolarbete. 

Andra negativa effekter är att fritiden tas ifrån eleverna och Cooper menar att även icke-

akademisk kunskap som t.ex. fotboll och scouter också är viktigt kunskap (1989, s. 87). 

 

3.1.2 Återkoppling 

Skolverket menar att läxor blir mer betydelsefulla för lärande om återkoppling ges (Skolverket, 

2014a, s. 20). Ges återkoppling på en läxa ger den en större effekt på elevers lärande (Walberg 

m.fl., 1985, s. 76). Återkoppling från lärare ökar läxors betydelse för elever samt dess effekt på 

inlärning (Strandberg, 2013, s. 18). På så vis bekräftas elevers ansträngning (Skolverket, 2014a, 

s. 20).  Återkoppling ger elever en bild över hur de ska arbeta vidare för att utveckla sitt lärande, 

vilket medför att läxan uppfattas som mer viktig och får ett syfte (Cooper, 1989, s. 91).  

En variant av bedömning är formativ bedömning och begreppet har en splittrad tolkning och de 

flesta använder begreppet så som det passar dem bäst. I detta arbete används begreppet formativ 

bedömning med innebörden att en individs lärande formas och utvecklas. Det är den tolkning 

som Hirsh använder i  boken Formativ undervisning, där hon i sin tur hänvisar till 

forskningsöversikten Formativ bedömning på 2000-talet skriven av Hirsh och Lindberg 

gällande begreppsförklaringen. Läraren är viktig vid formativ bedömning. Hen klargör målen 

för elevens lärande, ger återkoppling som leder lärandet framåt samt ordnar tillfällen så att 

eleven får använda och träna på tex kamrat- och självbedömning som är varianter av formativ 

bedömning (Hirsh, 2017, ss. 44-46, 52). 

Den formativa bedömningen berör inte enbart eleven, utan även läraren och hens undervisning. 

En utvärdering av den egna undervisningen visar om den tillgodoser  elevernas behov, så att de 
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når målen. Utvärderingen blir en grund för vidare planering och arbete (Skolverket, 2011a, ss. 

30-31)2. 

  

3.1.3 Elevers hemmiljö 

Elevers olika förutsättningar till stöd och hjälp i hemmet är en av anledningarna till att läxan 

kan ses som en negativ effekt (Cooper, 1989, s. 87). Alla vårdnadshavare har inte samma 

förutsättningar att ge sina barn stöd i deras kunskapsutveckling (Damber, 2010, s. 26). Elever 

har olika hemmiljöer att utföra sin läxa i. Vissa har tillgång till lugn och ro, medan disharmoni 

speglas i andra hemmiljöer (Hellsten, 2000, s. 185). Beträffande läsning i hemmen ser även den 

varierande ut för olika barn, då vårdnadshavares engagemang och stöd skiljer sig (Jönsson, 

2007, s. 15). Socioekonomiska faktorer som inkomst, vårdnadshavares arbete och utbildning 

påverkar barns läskunskaper. I familjer med lägre socioekonomiska förutsättningar är det 

vanligare att vårdnadshavare spenderar mindre tid med sina barn samt att inte uppmuntran av 

läskunskaper sker i samma utsträckning som hos vårdnadshavare i familjer med högre 

socioekonomiska förutsättningar. Det kan även förekomma mindre antal samtal mellan 

föräldrar och barn i familjer med lägre socioekonomiska förutsättningar. Lov är tillfällen där 

läsning oftast inte underhålls på samma sätt i familjer med lägre socioekonomiska 

förutsättningar som i familjer med högre  (Damber, 2010, ss. 25-26, 28).  

Det finns fem avgörande omständigheter i hemmets miljö som har en viktig roll för 

läskunskaper. Det är vårdnadshavares inställning till läsning, deras förväntningar på sina barn, 

tillgången till böcker, möjligheter till gemensam läsning samt verbala samspel mellan 

vårdnadshavare och barn (Damber, 2010, s. 27). Hemmiljön ger barn ett starkt stöd i deras 

läsutveckling om den speglar en läsande miljö med t.ex. läsaktiviteter samt god tillgång till 

böcker (Liberg, 2007, ss. 28-29). Vårdnadshavares utbildningsnivå kan bidra till varierande 

uppfattningar och möjligheter gällande att ge sitt barn stöd och hjälp. Vårdnadshavare tolkar 

olika om vad som krävs när det gäller att ge stöd och vara delaktig i sitt barns skolgång. En 

svensk kartläggning visar att barn till ensamstående och utrikesfödda vårdnadshavare samt 

vårdnadshavare i arbetarklassen i vissa fall inte får samma stöd och hjälp som barn med 

välutbildade vårdnadshavare (Frank, 2009, s. 103).  

                                                 
2 Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2011:149) Planering och genomförande av undervisning – för grundskola, 

grundsärskola, specialskola och sameskola  har utgått i och med att Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2018:247) 

Betyg och betygsättning publicerades. 
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Läxan är en av skillnaderna mellan skola och arbete, då den ska utföras utanför ”arbetstid”. När 

elever ska ta med sig arbetet hem påverkas inte bara de, utan även vårdnadshavare och andra 

familjemedlemmar (Hellsten, 1997, s. 205). Det är relativt mycket jobb med läxan eftersom 

vårdnadshavare ska påminna om att den ska göras, kontrollera att den blir gjord, skapa rätt 

förutsättningar för att den ska kunna göras samt att barnet lärt sig den (Forsberg, 2009, s. 163). 

Studier visar att läxan är en faktor som orsakar konflikter mellan barn och vårdnadshavare 

(Skolverket, 2014a, s. 32). De faktorer som utlöser konflikter om läxan är att det inte är 

förhandlingsbart om den ska göras eller ej samt att barn och vårdnadshavare prioriterar olika. 

Vårdnadshavare prioriterar läxan medan barn prioriterar lek och aktiviteter (Forsberg, 2009, s. 

164). 

 

3.1.4 Hem och skola 

Vårdnadshavares engagemang främjar elevers resultat beträffande läsning och för att de ska 

kunna stötta och motivera sitt barn i hens skolarbete, behöver de få information om det. Denna 

information bör vara tydlig och lättillgänglig. Information om böcker samt tillgång till böcker 

är exempel på hur skolan kan bistå till ett ökat engagemang och därmed sker även en samverkan 

mellan hem och skola. Frank redogör för Eriksons fyra modeller gällande samspel mellan hem 

och skola. Hon lyfter två av modellerna högre, den utvecklingsekologiska teorin samt 

partnerskapsprincipen, som går hand i hand med varandra. Den först nämnda teorin innebär att 

elevers utveckling är ett resultat av interaktionen mellan eleven och den miljö hen vistas i. Det 

kan exempelvis vara hemmet och skolan. Denna teori menar att hemmet och skolan är de platser 

som är av stor betydelse för barns utveckling. Den andra modellen, partnerskapsprincipen, 

innebär att samspelet mellan hem och skola är en betydande faktor för elevers prestation i skolan 

(2009, ss. 97-101). Strandberg lyfter även han partnerskapsprincipen och menar att samarbete 

mellan hem och skola främjar elevers lärande och utveckling (2013, ss. 18, 21).  

Sett till de yngre barnen när det gäller deras läskunskaper, främjas den om skola och hem har 

en bra relation. Lärarens roll är betydelsefull för att en sådan relation kan skapas. Hen behöver 

ha kunskap, vilja, vara en lyssnare, vara kreativ och ihärdig för att få med sig vårdnadshavarna 

och ta till vara på den resurs som de är när ett bra samspel äger rum. Informationsflödet parterna 

emellan är också viktig för ett gott samarbete (Frank, 2009, ss. 106, 109). Vårdnadshavare och 

lärare delar på ansvaret gällande barns uppfostran, där vårdnadshavare har huvudansvaret för 



 

9 

 

barns beteende och lärare har huvudansvaret för barns utbildning.  De båda parterna hjälper och 

stöttar varandra (Forsberg, 2009, ss. 163-164).  

 

3.1.5 Läsande 

Dagens samhälle ser annorlunda ut än tidigare, då skrivspråkets symboler är mer tillgängliga 

idag och detta pga. en ökning av kommunikationsformer som är nätbaserade. Detta leder i sin 

tur till att barn möter en större mängd text i en tidigare ålder. Det är viktigt att ha förmågan att 

både läsa och skriva för att bättre kunna delta i texters olika världar och medier, så som papper 

och penna, böcker, tidningar, tv, film och dator (Liberg, 2006, ss. 22-23).  

Läsandet ingår tillsammans med förmågorna samtala och skriva, i en kommunicerbar helhet. 

En skriven text läses av en mottagare som sedan samtalar om den (Liberg, 2007, ss. 36-37). 

Läsning, samtal, att lyssna och skriva är språkliga aktiviteter som hör samman (Jönsson, 2007, 

s. 48). Den språkliga medvetenheten som bl.a. bygger upp en individs läsförmåga har Eriksson 

m.fl. delat upp i fem nivåer. Den inleds med den fonologiska nivån som berör språkets ljud 

(fonem) och fortsättningsvis kommer den morfologiska nivån som handlar om ordbildning, hur 

ord böjs samt deras uppbyggnad sett till förstavelse och ändelse. Vidare presenteras den 

syntaktiska nivån som avser hur ord sammanställs till satser och sedan den semantiska nivån 

som handlar om vad språkets delar betyder. Den femte och sista nivån berör hur språket används 

och det är den pragmatiska nivån (Eriksson m.fl., 2013, ss. 25-26). Lundberg och Herrlin 

nämner även de fem nivåer inom läsningen och de fyra första instämmer med de Eriksson m.fl. 

nämner. Den femte nivån skiljer sig då Lundberg och Herrlin istället lyfter läsintresse som sista 

nivå. De menar att lust och glädje till läsningen är en viktig del i läsprocessen och 

självförtroendet. Inspiration till lusten och glädjen  att läsa på andra platser än i skolan är även 

en viktig del. För det krävs minst 5000 timmars övning för att bli en god läsare  och så många 

timmar finns inte i skolan, utan läsning behöver även ske utanför skoltid (Lundberg & Herrlin, 

2003, ss. 16-17).    

Social och kulturell bakgrund är faktorer som påverkar när barn introduceras för läsande. Vissa 

barn tar del av läsprocessen under sina första levnadsår, medan andra möter den vid skolstarten. 

Redan innan ett barn börjar skolan sås det frö som berör framtida läsvanor (Liberg, 2007, s. 27).  

Läsvanor bildas då ro och tid skapas och det gäller både i hemmet och i skolan (Jönsson, 2007, 

s. 15). Vuxna som läser eller andra läsare i barns närhet är förebilder i positiv anda (Liberg, 

2007, s. 28). Läsande förebilder så som vårdnadshavare, syskon eller andra närstående i barns 
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omvärld är av stor vikt i läsningens inlärningsprocess (Eriksson m.fl., 2013, s. 28). Vissa barn 

har vårdnadshavare som läser för dem, en del har syskon som läser för dem medan andra inte 

har någon alls (Jönsson, 2007, s. 21). Gemensamma läsaktiviteter med vuxna utvecklar barns 

läskunskaper samt ger en förståelse för processen. Vid en ökad förståelse för varför en 

läsförmåga är till fördel att besitta, ökar både motivation och drivkraft till att lära sig läsa 

(Eriksson m.fl., 2013, s. 28). Även miljöer som inspirerar till läsning aktiverar barns vilja att 

själva utforska och utföra läsaktiviteter (Liberg, 2007, ss. 29-31).  

Barn som inte har några erfarenheter av läsning med andra, har heller inte givits några redskap 

för att på bästa sätt kunna ta sig ann en ny situation, som att läsa på egen hand, när de börjar 

skolan (Jönsson, 2007, ss. 44-45). Det är på så vis viktigt att lärare har god kunskap om 

läsandets olika utvecklingsfaser, för att kunna tillgodose varje individs behov. I vissa fall är 

läraren den enda som är involverad i barns läsning (Liberg, 2007, ss. 35, 39). Läraren och skolan 

har en viktig roll när det gäller att uppmärksamma de elever som behöver stöd och saknar det i 

hemmet. Detta stöd kan vara avgörande för elevers läsutveckling (Damber, 2010, s. 28). 

 

3.1.6 Läxhjälp 

En av den kritik som finns mot läxan är att den motarbetar likvärdighet i undervisningen, då 

vårdnadshavares tid, utbildning och språkkunskaper blir en faktor (Strandberg, 2013, s. 17). 

Det hör inte till någon ovanlighet att skolor i Sverige erbjuder lokal och resurs i skolan för 

studier utanför skoltid, vilket stödjer elever med sämre förutsättning till god studiemiljö i 

hemmet (Skolverket, 2014a, s. 30). Sett till likvärdighetstanken är läxhjälp ett alternativt 

redskap som stöd till elever med läxan, då Skolverket menar att läxhjälpens intention är att 

främja elevers kunskapsresultat. Detta genom att ge elever tillgång till bra studiemiljö (vilket 

alla elever inte har att tillgå hemma), ge stöd i skolarbete (vissa elever saknar stöd hemma och 

andra behöver extra stöd) samt ge elever verktyg i deras utveckling att ta ansvar för sin egen 

kunskapsinlärning (Skolverket, 2014b, ss. 17-18). Läxhjälp signalerar att elever ges stöd av en 

vuxen, som nämnvärt inte måste vara en vårdnadshavare. Alla elever får via läxhjälp samma 

tillgång till stöd (Skolverket, 2014b, ss. 40-41).  

Det är av stor vikt att läxhjälpen erbjuder studiero vilket läxhjälpsledare menar inte alltid är 

enkelt, då vissa elever går dit för umgängets skull. Tydlighet om vad som gäller via regler och 

vilket syfte läxhjälpen har, är av stor vikt för att studiero ska kunna infinna sig (Skolverket, 

2014b, s. 30). 
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3.2 Teori 

Kapitlet redogör för lärandetraditionerna pragmatismen och det sociokulturella perspektivet 

samt deras förespråkare John Dewey och Lev Semenovich Vygotskijs tankar om lärande.  

Pragmatismens filosofiska initialläge är intresset av kunskapers förmåga att hjälpa människan, 

så som i situationer och problem i det vardagliga livet. Kunskap som är kopplat till erfarenheter 

samt kunskap som är användbar i det vardagligalivet är kunskap av intresse och värde. Det vill 

säga att teori och praktik integrerar (Säljö, 2014, s. 289). Pragmatismens förespråkare John 

Deweys kända begrepp Learning by doing innebär att kunskap förvärvas på djupet genom att 

handla och inte passivt endast tas emot (Liedman, 2014, s. 239).  

Enligt Dewey har språklig verksamhet som att läsa, diskutera, ställa frågor och analysera en 

betydelsefull funktion för människans kunskaper. Han menar att kunskap inte fäster på djupet 

om fakta och information tas emot på ett passivt sätt, utan ett aktivt deltagande i processen 

behövs. Risken med passiv kunskapsinlärning är att lära sig inför ett test eller förhör istället för 

att lära sig för livet (Säljö, 2014, s. 293). Dewey framhåller att lärande bör ske i gemenskap 

med andra, där kommunikation är grunden. Den lärande individen utvecklar kunskap genom 

aktiviteter tillsammans med andra (Phillips & Soltis, 2010, ss. 89-90). Han ser individen som 

en samhällsmedborgare och hen behöver viss kunskap för att på bästa sätt kunna delta i 

samhället (Säljö, 2014, s. 291). 

 

Det sociokulturella perspektivets syn på människors lärande och utveckling är att det sker i ett 

socialt samspel (Eriksson, m.fl. 2013, s. 39). Det inbegriper kulturella fallenheter som att inneha 

förmåga att läsa, skriva, räkna samt förstå problemlösning och behärska språkliga redskap som 

bokstäver, siffror samt begrepp. Enligt denna lärandeteori sker lärande och utveckling i sociala 

sammanhang. Via ett aktivt deltagande, så som att integrera och samtala med andra, erhålls 

kunskap (Säljö, 2014, ss. 298-299, 307).  

Det begrepp som främst binds samman med det sociokulturella perspektivets förespråkare Lev 

Vygotskij är den närmaste proximala utvecklingszonen. Denna princip innebär att en lärande 

individ är i behov av stöd för att ta sig vidare i inlärningsprocessen. Stödet ges av en vuxen eller 

ett mer erfaret barn, vilket leder till att den lärande individen erövrar ny kunskap. Till en början 

får den lärande individen mer stöd, som med tidens gång avtar ju mer hen behärskar en förmåga 
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och/eller kunskap. Slutligen behärskar den lärande individen förmågan och/eller kunskapen på 

ett självständigt plan och därmed avtar stödet helt (Säljö, 2014, ss. 305-306). Via umgänge med 

en mer kompetent person ges den lärande individen en möjlighet att imitera samt observera för 

att sedan på egen hand försöka (Phillips & Soltis, 2010, s. 94). Det är i samspelet med en mer 

erfaren som den lärande individen erhåller redskap för att vidare utveckla sitt tänkande och 

inhämta kunskap (Hwang & Nilsson, 2011, s. 257). Lärandet är en process likt en boll som 

ständigt är i rullning, menar Vygotskij. Sett till språket menar han även att det finns både i det 

sociala sammanhanget och individuellt, då vi använder språket mellan olika individer samt 

inom oss (Säljö, 2014, ss. 303, 305).  

Pragmatismen och det sociokulturella perspektivet har båda en socialkonstruktivistisk syn på 

kunskap, vilket betyder att den skapas i en social gemenskap (Säljö, 2014, s. 308). Både Dewey 

och Vygotskij menar att språket främst används som ett redskap för kommunikation (Phillips 

& Soltis, 2010, s. 93). Den socialkonstruktivistiska synen hävdar även att människor ska ges 

kunskap som kan användas som redskap i samhället och livet (Säljö, 2014, ss. 308-309). 

 

3.3 Styrdokument 

Skolan är en del av samhället och i takt med att samhället förändras, sker även en förändring i 

skolan. Ringar på vattnet. Skolan är en mötesplats för lärare och elev, där lärarens uppgift är att 

ge elever stöd och hjälp i deras resa i en värld av kunskap och värderingar. Styrdokument 

tydliggör och reglerar viken kunskap och vilka värden en lärare ska förmedla till eleverna 

(Hirsh, 2017, ss. 6, 15-16).  

I detta avsnitt sker en redogörelse för Skollagen samt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 kopplat till barns lärande och utveckling, läsande samt skolan och 

hemmets samarbete och stöd till barnet. 

 

3.3.1 Skollag 

Utbildningens syfte är att främja alla barns utveckling, deras nuvarande lärande samt deras 

lärande i det framtida livet (SFS 2010:800, kap. 1 § 4). Grundskolans utbildning ska bana väg 

för elevers möjlighet att bli aktiva medborgare i samhället (SFS 2010:800, kap. 10 § 2).  

Skolan ska tillsammans med hemmet stödja barns personliga utveckling för att kunna vara och 

bli medborgare som speglar kompetens, delaktighet och ansvar (SFS 2010:800, kap. 1 § 4). 
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3.3.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

I kursplanen för ämnet svenska står det att, för att kunna kommunicera, tänka och lära är språket 

människans främsta redskap. Det är av stor betydelse att inneha ett rikt och varierat språk, för 

att förstå samhället och vara en delaktig medborgare. Språket hjälper även människa att 

utveckla sin identitet, ge uttryck för sina känslor och tankar samt få en förståelse för andra 

människor (Skolverket, 2010, s. 257). Via kommunikation ska skolan skapa en väg för elever 

att finna självförtroende till sin språkliga förmåga. Detta bör ske genom rika mängder av 

tillfällen att träna på att samtala, läsa och skriva (Skolverket, 2010, s. 7). 

Undervisningen i ämnet svenska ska bidra till elevers utveckling av språket, som vidare bidrar 

till förmågan att tänka, kommunicera samt lära. Undervisningen ska även uppmuntra elevers 

intresse för läsning samt bidra till möten med skönlitteratur och andra varianter av texter. Det 

centrala innehållet för årskurs ett till tre klargör att elever via undervisning ska ta del av olika 

lässtrategier, som hjälper dem att anpassa sin läsning beroende på text. De ska även få ta del av 

sambandet mellan grafem och fonem (Skolverket, 2010, ss. 257-258). 

I kunskapskraven står det att målet för elever i slutet av årskurs ett är att de ska kunna läsa 

enklare meningar, texter som är bekanta och elevnära, använda ljusstrategi vid sin läsning samt 

till viss del kunna använda sig av helordsläsning. Det står även att eleven ska kunna korrigera 

sin läsning och läsa om när hen får stöd via bild eller fråga från lärare eller annan vuxen. Eleven 

visar även begynnande läsförståelse genom att på ett enkelt sätt återberätta något från en text 

som hen tycker är viktig. Sett till målen i kunskapskraven för elever i årskurs tre ska eleven 

med flyt kunna läsa bekanta och för hen intressanta texter. Detta genom att använda varierade 

lässtrategier. Eleven ska även visa grundläggande läsförståelse genom att återberätta något från 

en text som hen tycker är viktigt (Skolverket, 2010, s. 263). För att elever ska uppnå 

kunskapskravens mål ska varje elevs förutsättningar och behov tas med i beräkningarna vid 

undervisningens planering. Detta för att elevernas fortsatta utveckling  och lärande ska främjas 

(Skolverket, 2010, s. 6).  

Skolan ska stödja vårdnadshavare gällande barns fostran och utveckling. Ett samarbete bör 

därför ske mellan de båda parterna, för att stödja eleven. Det främjar elevens personliga 

utveckling för att bli en kompetent medborgare i en aktiv och kreativ anda, med en känsla för 

ansvar (Skolverket, 2010, s. 7). 

  



 

14 

 

4 Metod 

I detta kapitel redovisas studiens datainsamlingsmetod samt beskrivning av dess uppbyggnad. 

Vidare redogörs valet av informanter och antal, genomförandet av studiens undersökningar 

samt studiens datainsamlingsmetod kopplat till reliabilitet, validitet och generalisering. 

Slutligen redovisas forskningsetik kopplat till studien. 

 

4.1 Metodval 

Studiens syfte är att undersöka lärares inställning till läsläxa samt deras syn på skolors stöd och 

hjälp till sina elever med deras läxor. Därav valet att använda undersökningsmetoderna enkät 

och intervju. Kvalitativa metoder som intervju, ger en djupare förståelse för sociala fenomen 

(Ryen, 2004, ss. 14-15). Metoden ger ett djup istället för en bredd, då antalet informanter är 

mindre till antalet vid intervjuundersökningar. Det skapar svårighet att ge en representativitet 

av helheten (Denscombe, 2004, s. 178). Därav valet att använda både enkät och intervju i denna 

studie, då Berntson, Bernhard – Oettel, Hellgren, Näswall och Sverke menar att enkät som 

datainsamlingsmetod ger en bredare syn på sociala fenomen (Berntson m.fl., 2016, s. 9).  

 

4.2 Metodbeskrivning 

Detta avsnitt klargör enkät- och intervjuundersökningens frågor och utformning samt val till 

användning.  

 

4.2.1 Enkätundersökning 

Den variant av enkät som används i undersökningen är en webbaserad enkät, som består av sju 

frågor (se Bilaga 2). Det är ett frågeformulär skapats på en webbsida, som informanten via en 

länk får tillgång till och kan därmed besvara dess frågor. Fördelar med en sådan variant av enkät 

är att den är enkel för informanterna att skicka in (Denscombe, 2009, ss. 28, 215).  

Studiens webbaserade enkätundersökning inleds med ett missivbrev (se Bilaga 1).  Under fråga 

två, fyra och fem i enkäten har informanterna möjlighet att skriva ett eget svarsalternativ om de 

redan angivna svarsalternativen inte motsvarar det svar som informanterna vill lämna. 

Frågeformuläret innehåller instruktioner, vilket guidar informanterna genom enkäten. 

Instruktioner ska, enligt Hagevi och Viscovi, vara kortfattade och tydliggörande och kan skrivas 

antingen i ett inledande missivbrev eller direkt i en enkät (2016, s. 141).  
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4.2.2 Intervjuundersökning 

Vid en semistrukturerad intervju, vilket studiens intervju är, menar Dalen att denna form av 

intervju har en inriktning och ett fokus gällande ett visst ämne som redan innan intervjutillfället 

bestämts av den som intervjuar. Vid en sådan form av intervju är det till fördel att gör en 

intervjuguide. Det innebär att frågor skapas och de bör vara adekvata, då informanternas svar 

på intervjuguidens frågor är det resultat som vidare besvarar studiens syfte (Dalen, 2015, ss. 

34-36). Studiens intervjuundersökning är baserad på en intervjuguide som består av åtta frågor, 

med följdfrågor på vissa av dem (se Bilaga 3). Intervjuguiden inleds med en enklare fråga för 

att värma upp informanterna och få dem att känna sig bekväma i situationen. Detta menar Dalen 

ger en positiv och avspänd känsla hos informanter, vilket i sin tur skapar en bättre situation för 

informanter att vidare svara på de större, mer fördjupade och känsloladdade frågorna (Dalen, 

2015, s. 35).  

 

4.3 Urval och representativitet  

I detta avsnitt presenteras antalet informanter samt valet av informanter som deltar i enkät- och 

intervjuundersökningen. Vidare presenteras även valet av de skolor informanterna i 

intervjuundersökningen arbetar på. 

231 informanter deltar i den webbaserade enkätundersökningen och de arbetar som verksamma 

lärare i årskurserna ett till tre.  

Innan intervjutillfället behöver den som intervjuar få lov att ta kontakt med informanter som 

passar in på de tilltänkta deltagarna till undersökningen. Den så kallade ”portvakten” som bör 

tas i kontakt med innan är den berörda chefen inom området (Dalen, 2015, s. 41). I denna 

undersökning har berörd rektor på varje skola kontaktats.  

De informanter som deltar i intervjuundersökningen är till antalet åtta. Samtliga är verksamma 

lärare i årskurserna ett till tre. Dalen menar att det är viktigt med vilka informanter som deltar 

när det gäller kvalitativa intervjuer, då processen är tidskrävande och antalet informanter inte 

kan vara för stor (Dalen, 2015, ss. 35, 58, 158). Det är viktigt att rätt informanter deltar i 

undersökningen, för att få rätt svar till studiens syfte. Inte lägga tid och energi på resultat som 

inte besvarar huvudsyftet.  
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Tre av lärarna i intervjuundersökningen arbetar på en skola belägen i stadsmiljö. Ytterligare tre 

lärare arbetar på en annan skola belägen i stadsmiljö och två av lärarna arbetar på en 

landsbygdsskola. Valet till dessa skolor baserar sig på att det var de tre skolor som första svarade 

ja på att vilja delta i undersökningen. De tillfrågades då en blandning av skolor i både stads- 

och landsbygdsmiljö ökar representativiteten av Sveriges skolor.  

 

4.4 Genomförande 

Avsnittet redogör för hur enkät- och intervjuundersökningarna är genomförda. De har 

genomförts parallellt, för att använda tiden på ett mer effektivt sätt.  

 

4.4.1 Enkätundersökning 

Arbetets enkätundersökning är webbaserad, där informanter via en länk har svarat på 

undersökningens frågor. Valet att använda en webbaserad enkätundersökning som metod är för 

att nå ut till ett större antal informanter. Länken till enkätundersökningen har delats i en grupp 

på det sociala mediet Facebook, där flertalet verksamma lärare i olika årskurser är medlemmar. 

Tillsammans med länken gavs även en förklarning av vad det är för undersökning och vilka 

informanter som sökes. Undersökningens svarsperiod var tre veckor, därefter avslutades den 

och sammanställning av dess resultat inledes. Denscombe menar att en av fördelarna med en 

webbaserad enkät är att dess resultat sammanställs automatiskt på den webbsida som används, 

vilket ger en snabbhet och exakthet (2009, s. 215). Det är ytterligare en av anledningarna till att 

webbaserad enkät används i denna studie. Då både enkät- och intervjuundersökning utförs, 

vilket är tidskrävande, sparas tid på detta sätt.  

Innan enkätundersökningen påbörjades i detta arbete skickades frågorna till berörd handledare 

som granskade och gav klartecken för användning. Även en medstudent har läst och granskat 

frågorna innan användning, så de inte kan uppfattas på något annat sätt än det tilltänkta. 

 

4.4.2 Intervjuundersökning 

Intervjuernas genomförande har skett under en period på fem veckor där en dag har avsatts till 

en intervju, så intervjuerna har genomförts under totalt åtta dagar. Varje intervju har utförts 

individuellt med varje informant, vilket resulterade i totalt åtta intervjutillfällen.  
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Innan intervjuerna påbörjas i denna studie  har intervjufrågorna skickats till berörd handledare 

som granskat och godkänt dem för användning. Intervjufrågorna har även skickats till en 

medstudent som läst och granskat dem, för att få en klarhet i om de kan uppfattas på något annat 

sätt än det tilltänkta. Även en provintervju med en lärare verksam i årskurserna ett till tre har 

gjorts. För att se om frågorna i intervjuguiden håller riktning mot en studies syfte, menar Dalen, 

att det alltid är bra att göra en provintervju innan de riktiga intervjuerna. Det är även till fördel 

för att få en blick över sig själv som intervjuare samt få tillfälle att pröva 

inspelningsutrustningen. En provintervju ger tillfälle att förbättra intervjuguiden extra samt för 

egen del få en chans att öva i rollen som intervjuare (Dalen, 2015, s. 40). 

Varje intervju har inletts med ett tack för informantens deltagande och givmildhet av sin tid. 

Vidare har adekvat information till informanterna getts gällande att deras deltagande är 

anonymt, att inga värderingar läggs på deras svar utan de kan känna sig trygga med att svara 

ärligt och att de får avbryta sitt deltagande när helst de vill. Information ges även om att de kan 

få tillgång till studien när den är färdigställd om så önskas, att intervjun består av maximalt åtta 

frågor samt att min roll som intervjuare är att lyssna. Frågan om informanten godkänner att 

intervjutillfället spelas in, ställs även. Dalen menar att det är viktigt för informanterna att ta del 

av information gällande undersökningen, deras uppgift som informanter, eventuella risker med 

deltagandet, att deltagandet är frivilligt samt att informanten får avbryta när hen behagar. Sådan 

information ger informanterna en grund till ett eventuellt samtycke (Dalen, 2015, ss. 25-26).  

Vid intervjutillfället är det klokt att som intervjuare vara passiv och neutral och till största delen 

bara lyssna och vara lyhörd. Inte påverka informantens svar genom att starta en diskussion, 

vilket kan leda till att informanten intar försvarsställning. Det kan i sin tur påverka 

undersökningens resultat (Denscombe, 2009, s. 246). Dalen menar däremot att begreppet 

intervju innebär att två personer utbyter synpunkter om ett visst ämne. Hon menar även att det 

är viktigt att den som intervjuar lyssnar på informanten samt visar intresse för hens erfarenheter 

och upplevelser för att skapa en god intervjusituation (Dalen, 2015, ss. 14, 46).  

Att ge informanterna sin tid både före, under och efter intervjutillfället skapar en god situation 

för intervju. Det är därför viktigt att ha ett gott tidsutrymme vid varje intervju. Visa 

informanterna respekt och ge dem den tid som krävs då de ger av sin tid, är av stor vikt (Dalen, 

2015, s. 46). Därav valet att endast genomföra en intervju per dag.  

Eftersom informanternas svar är grunden till att besvara en studies syfte, är det viktigt att få 

med deras egna ord på svaren. Det är då till fördel att använda utrustning som spelar in 
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intervjuerna som hjälpmedel (Dalen, 2015, s. 37). Därav valet att använda inspelningsutrustning 

vid intervjutillfällena. Det ger även en ökad chans att uppmärksamma informanternas 

kroppsspråk under intervjun, då inga större anteckningar behöver göras. 

 

4.5 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Avsnittet redogör för studiens enkät- och intervjuundersökning kopplat till reliabilitet, validitet 

samt generalisering. Sist redovisas innebörden i triangulering samt dess koppling till studien. 

 

4.5.1 Enkätundersökning 

I detta avsnitt ges en redogörelse över enkätundersökningens reliabilitet, validitet samt 

generalisering. 

 

4.5.1.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten ökar om rätt frågor i ett frågeformulär blir ställda. Utformas frågor på fel sätt kan 

det leda till att svaren varierar vid olika svarstillfällen, vilket då inte ger samma realitet vid olika 

mättillfällen (Ejlertsson, 2014, s. 111). Enkätundersökningens frågor har innan de besvarats av 

informanterna granskats av både handledare och medstudent, för att ge en blick över om 

frågorna är färdiga för användning och om de kan uppfattas på annat sätt än det tilltänkta syftet. 

Detta ökar reliabiliteten på studiens enkätundersökning. 

 

4.5.1.2 Validitet 

När det gäller enkätundersökningens validitet så är den god, då enkätens frågor är granskade av 

både handledare och en medstudent. Detta ger en blick över om enkätens frågor besvarar det 

som de ska besvara. Frågornas svar ska, enligt Ejlertsson, resultera i att arbetets syfte kan 

besvaras. Sett till enkätens innehåll av begrepp så beskrivs de, vilket även det ökar validiteten, 

då informanterna har förståelse för vad de svarar på. Att klargöra breda begrepp, menar 

Ejlertsson, förtydligar begreppet och den tilltänkta tolkningen av frågan besvaras (2014, ss. 

109-110). 
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4.5.1.3 Generalisering 

En generalisering av enkätundersökningens resultat är realistisk, då antalet informanter är 231 

styck. Generalisering hör ihop med det kvantitativa (Denscombe, 2004, s. 182). Sannolikheten 

till generalisering ökar med antalet (Denscombe, 2009, s. 332).  

 

4.5.2 Intervjuundersökning 

I detta avsnitt görs en redogörelse över intervjuundersökningens reliabilitet, validitet samt 

generalisering.  

 

4.5.2.1 Reliabilitet 

Studiens intervjuundersökning har en god reliabilitet, då provintervju  utförts innan de riktiga 

intervjutillfällena samt inspelning av intervjuerna har skett. Kihlström menar att reliabiliteten 

ökar, då den som intervjuar har övat inför kommande åtagande. Även att spela in intervjun ökar 

reliabiliteten, då fokus på att anteckna informanternas svar kan läggas åt sidan (Kihlström, 

2007, ss. 231-232). En inspelad intervju ger mer korrekt och opåverkad data. Endast nedskrivna 

anteckningar från en intervju bidrar att allt inte hinns skrivas ned och därmed har en sortering 

av data skett (Ryen, 2004, s. 142).  Enligt min erfarenhet från intervjuundersökningen kan fokus 

läggas mer på informanternas kroppsspråk när ljudinspelning sker. Deras svar kan höras efteråt 

vid flera tillfällen, men informantens fysiska person påträffas endast vid intervjutillfället.  

 

4.5.2.2 Validitet 

Provintervjuer ökar validiteten, då en intervjuguide och intervjuarens sätt att intervjua granskas 

och förbättras vid behov och blir mer adekvat (Dalen, 2015, s. 120). I arbetets undersökning 

används provintervju innan de riktiga intervjuerna genomförs.  

Min roll som intervjuare är att lyssna till informanternas svar på frågorna i intervjuguiden. Att 

ha en neutral och lyhörd roll med fokus på informanten och hens svar. Den som intervjuar 

behöver, enligt Dalen, visa en intersubjektivitet vid genomförandet och tolkandet av intervjun. 

Detta för att inte påverka resultatet till fördel för sitt eget tyckande i ämnet, vilket påverkar 

validiteten negativt (Dalen, 2015, ss. 117-118). 

För ökad validitet bör de utlåtanden som presenteras i resultatet vara så nära beläget det svar 

som informanten ger under intervjutillfället. Inspelning av intervjutillfället ger bäst material att 
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bearbeta, tolka och analysera i intervjuns efterarbete, vilket också ökar validiteten (Dalen, 2015, 

ss. 118-120). Därav valet att spela in intervjuerna för att ha möjlighet att höra informantens svar 

vid ett flertal tillfällen efter intervjutillfället. Faktorerna ovan bidrar till att 

intervjuundersökningen har en god validitet.   

 

4.5.2.3 Generalisering 

Dra en slutsats om en grupp av något slag, kallas att generalisera. Ett större antal, en bred 

representativitet av helheten samt en jämt representativitet ökar en generalisering (Denscombe, 

2004, ss. 171, 174-176). 

Sett till begreppsbeskrivningen ovan, är inte resultatet från intervjuundersökningen 

generaliserbart. Detta för att antalet informanter (åtta styck) inte är tillräckligt. Dock menar 

Denscombe att visar en undersöknings resultat, samma resultat som annan tidigare 

studie/forskning grundar det för generalisering (Denscombe, 2004, ss. 178-179). Enskilda fall 

kan generaliseras om resultatet visar sig ha liknande koppling till annan forskning (Kihlström, 

2007, s. 233). Det ökar intervjuundersökningens chanser till generalisering då undersökningens 

resultat överensstämmer med tidigare forskning. 

 

4.5.3 Triangulering 

Triangulering handlar om att se på en företeelse ur olika infallsvinklar (Denscombe, 2009, s. 

184). Där av valet att använda två olika undersökningsmetoder i denna studie. Kvalitativ data 

ger ett perspektiv med djup istället för bredd, då antalet informanter är mindre till antalet 

(Denscombe, 2004, s. 178). Kvantitativa undersökningar förknippas istället med ett antal som 

är större (Denscombe, 2009, s. 321). Där av valet att kombinera kvalitativ metod med 

kvantitativ metod, i form av intervju och enkät. Både djup och bredd. Detta kallas metodologisk 

triangulering mellan metoder och är den form av triangulering som de flesta forskare använder. 

Syftet med denna trianguleringsform är att metodernas olikheter ger en bild över ett fenomen 

från olika perspektiv. Bra forskning syftar till att använda denna form av triangulering 

(Denscombe, 2009, ss. 185-186, 319).  

Det finns såklart två sidor på ett mynt och nackdelar med triangulering är att olika 

datainsamlingsmetoder används och sett ur tidsaspekten, så kräver det mer tid. Även att dessa 

två metoder kräver olika sätt att redovisa resultat, vilket även det är tidskrävande. Fördelarna 
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med triangulering är dock att den ger en ökad träffsäkerhet (ökad validitet)  samt en mer 

fullständig bild av ett fenomen  (Denscombe, 2009, ss. 188-190). 

Studiens utfall genom triangulering leder framförallt till en ökad validitet. Kihlström menar att 

triangulering ökar en studies validitet, då olika metoder granskar samma fenomen (Kihlström, 

2007, s. 231). Både enkät- och intervjuundersökningen undersöker samma fenomen, men på 

två olika sätt. Enkätundersökningen ger en bredd och intervjuundersökningen ger ett djup. 

Chansen till generalisering ökar genom triangulering, då de båda undersökningarna resultat 

stärker varandra och ökar antalet informanter och sett till studien kan en generalisering göras. 

 

4.7 Etiska överväganden 

Forskningsetik berör angelägenheter i förhållandet mellan forskning och etik. Normer som ger 

relationen mellan forskning och etik en ökad tydlighet och vägledning. För att både samhället 

och dess individer ska kunna utvecklas är nya former av kunskap av stort värde 

(Verksamhetsrådet, 2017, ss. 7, 12). Det är viktigt att forskning bedrivs och det ställs där med 

krav på att forskning utförs, så att en utveckling och fördjupning av kunskaper sker samt 

förbättringar av metoder. Detta krav kallas för forskningskravet. Det finns även ett krav som 

innebär att samhällets individer skyddas mot olämplig insyn i deras liv, skydd mot kränkningar 

samt att inte drabbas av fysiskt och psykiskt skada eller att förödmjukas. Forskning får inte 

bedrivas till vilket pris som helst, på individers bekostnad. Kravet kallas för 

individskyddskravet. De två kraven – forskningskravet och individskyddskravet – ställs mot 

varandra när forskning bedrivs (Verksamhetsrådet, 2002, s. 5).  

Det finns fyra forskningsetiska principer som vid planering av forskningsgenomförande ger 

vägledning. Dessa fyra är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 

(Verksamhetsrådet, 2002, s. 6). Den första principen, informationskravet, innebär att 

undersökningens informanter får adekvat information av forskaren angående undersökningen 

och vilka förutsättningar som gäller för informantens deltagande (Verksamhetsrådet, 2002, s. 

7). Informationen ska bidra till att informanten får förståelse för studiens syfte (Denscombe, 

2009, s. 199). Vid studienss enkät- och intervjuundersökning får informanterna information 

innan undersökningens början. Muntlig till informanterna i intervjuundersökningen och via ett 

missivbrev till informanterna i enkätundersökningen (se Bilaga 3). Den andra principen är 

samtyckeskravet som innebär att en forskaren behöver ett samtycke från den deltagande 

informanten (Verksamhetsrådet, 2002, s. 9). Informanter får inte tvingas delta, utan det är under 
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frivilliga omständigheter (Denscombe, 2009, s. 197). Enligt mitt sätt att se hör informations- 

och samtyckeskravet samman, då informationen som informanten mottar är grunden till ett 

eventuellt samtycke. 

Den tredje principen är konfidentialitetskravet, vilket innebär att etiskt känsliga uppgifter om 

alla som deltar i en undersökning ska hållas hemlig och inte vara tillgänglig för obehöriga. 

Etiskt känsliga uppgifter är ett komplext begrepp, men Verksamhetsrådet definierar det som att 

de medverkande samt hens efterlevande inte ska uppleva obehag eller kränkning pga. de 

uppgifter som lämnats i en undersökning. Personuppgifter samt resultat ska anonymiseras, så 

ingen utomstående kan identifiera någon deltagare. Verksamhetsrådet definierar 

personuppgifter som information om en levande individ som direkt eller indirekt kan kopplas 

till denne individ. Det kan även vara uppgifter i form av ljud samt bild (2002, ss. 12, 16). Under 

intervjuundersökningen tillkommer personuppgifter i form av ljud, då inspelning av 

intervjuerna sker. I de båda undersökningarna har informanternas identitet, skola de är 

verksamma på samt kommun de arbetar i anonymiseras, vilket Verksamhetsrådet menar är en 

möjlig åtgärd som skydd vid intervju- och enkätundersökningar (2017, s. 28). Valet till detta är 

för att informanternas svar grundar sig på deras egna val av att ge eller inte ge läsläxor till sina 

elever. Det är deras val som är intressant, inte vem läraren är eller vart hen arbetar. 

Informanterna ska inneha en känsla av tillit till sitt deltagande. Hypotetiskt sett ökar detta en 

trygghet i att våga ge ärliga svar under intervju- och enkätundersökningen. Då anonymisering 

av deltagarna i undersökningarna inte påverkar svarens resultat, finns ingen anledning att inte 

begagna detta.  

Nyttjandekravet är den fjärde och sista principen och innebär att de uppgifter som inkommit i 

samband med en undersökning inte får ges, lånas ut eller användas utanför det tilltänkta 

projektet (Verksamhetsrådet, 2002, s. 14). De uppgifter som enkät- eller 

intervjuundersökningen resulterar i kommer inte ges bort, lånas ut eller användas utanför denna 

studie.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultatet från studiens undersökningar där det inleds med 

enkätundersökningens resultat, som redovisas genom tabeller där varje fråga redovisas var för 

sig. Avslutningsvis redovisas intervjuundersökningens resultat i löpande text där 

intervjufrågorna är uppdelade i  teman, vilket innebär att flera intervjufrågor redovisas i samma 

tema. Tematiseringen berör ämnena läsläxa, återkoppling, likvärdighet och övriga läxor.  

 

5.1 Enkätundersökning 

Denna webbaserade enkätundersökning består av sju frågor där informanterna har olika 

svarsalternativ att kryssa i. På tre av frågorna (fråga två, fyra och fem) kan informanterna skriva 

in ett eget svarsalternativ om de redan framskrivna svarsalternativen inte stämmer överens med 

det tilltänkta svaret.  Deltagarantalet i enkätundersökningen är 231 informanter och de arbetar 

som lärare i årskurserna ett till tre.  

 

5.1.1 Enkätundersökningsfråga ett 

 

 

 
 

Tabell 1. Informanternas svar på fråga ett: Ger du dina elever läsläxa? 

 

229 av 231 informanter svarade Ja på frågan Ger du dina elever läsläxa?, vilket motsvarar 

99,1% av undersökningens deltagare. Endast två av informanterna (0,9%) svarade Nej på frågan 

och ger inte sina elever läsläxa. 

  

Svarsalternativ: Resultat (antal): Resultat (%): 

Ja 229 99,1 

Nej 2 0,9 



 

24 

 

5.1.2 Enkätundersökningsfråga två 

 

Svarsalternativ: Resultat (antal): Resultat (%): 

Mängdträning 173 75,5 

Kontakt mellan hem och skola 11 4,8 

Komplement till skolan 26 11,4 

Annat 19 8,3 

Tabell 2. Informanternas svar på fråga två: Vilket är ditt främsta syfte med att ge dina elever läsläxa? 

 

Enligt 173 av de 229 informanter (75,5%) som i fråga ett svarade att de ger sina elever läsläxa, 

menar att läsläxans främsta syfte är att ge läsningen mängdträning. 11,4% (26 av 229) ger 

läsläxan som ett komplement till skolan, då de anser att det inte hinns läsa tillräckligt under 

skoldagen. 11 av 229 informanter (4,8%) ger läsläxa för att hålla en kontakt med hemmet. De 

resterande 19 informanterna (8,3%) har kryssat i svarsalternativet Annat och menar att läsläxans 

främsta syfte är att öka elevernas läsflyt, läshastighet, läsförståelse,  färdighetsträning, skapa en 

gemensam läsupplevelse och lugn stund mellan elev och vårdnadshavare samt skapa tillfälle 

för att involvera vårdnadshavare i sitt barns läsning. De menar även att läsläxans syfte är att 

vänja elever vid regelbunden läxa, lära dem eget ansvar, repetition av läsning, skapa läsrutin, 

öka elevers ordförråd samt skapa ett gyllene tillfälle för att individanpassa litteratur.  

 

5.1.3 Enkätundersökningsfråga tre 

  

 

 

Tabell 3. Informanternas svar på fråga tre: Ger du någon återkoppling på läsläxan? 

 

På frågan Ger du någon återkoppling på läsläxan? svarade 95,2%, alltså 218 av de 229 

informanter som i fråga ett svarade att de ger sina elever läsläxa, att de ger återkoppling. 11 av 

de 229 informanterna (4,8%) ger inte återkoppling på läsläxan som de ger till sina elever. 

 

Svarsalternativ: Resultat (antal): Resultat (%): 

Ja 218 95,2 

Nej 11 4,8 
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5.1.4 Enkätundersökningsfråga fyra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4. Informanternas svar på fråga fyra: Vilken sorts återkoppling ges till elevernas läsläxa? 

 

Av de 218 informanter som i fråga tre svarar att de ger återkoppling på läsläxan, så ger 137 

(62,8%) av dem formativ återkoppling med syftet att hjälpa eleverna framåt med deras 

läsutveckling. 13 av 218 informanter (5,9%) ger summativ återkoppling, medan 25 informanter 

(11,4%) återkopplar genom att kontrollera att läxan blivit gjord. De resterande 44 av de 218 

informanter (20,1%) gav annan sorts återkoppling än de tre tidigare nämnda svarsalternativen. 

De använder återkoppling i varianter som att eleverna får läsa sin läxa en och en eller i grupp 

för sin lärare som lyssnar och ger feedback vid detta tillfälle. Återkoppling ges även vid text- 

och boksamtal, kamratbedömning där elever samtalar om läsläxan och ger varandra feedback 

samt att läraren lyssnar till dessa samtal och stöttar eleverna vid behov. Skriva kommentar i 

elevers läxbok och bokrecension, använda frågor till läsläxan som gås igenom samt prata om 

läsläxan och ord som känns svåra för eleverna är också andra alternativ till återkoppling som 

informanterna använder. 

 

5.1.5 Enkätundersökningsfråga fem 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 5. Informanternas svar på fråga fem: Vilket är ditt främsta val att inte ge dina elever läsläxa? 

 

De två informanter som i fråga ett svarade att de inte ger läsläxa till sina elever, baserar båda 

sitt val på likvärdighetstanken. Det vill säga att alla elever har olika förutsättningar till stöd och 

hjälp med läsläxan i hemmiljön. 

Svarsalternativ: Resultat (antal): Resultat (%): 

Formativ återkoppling 137 62,8 

Summativ återkoppling 13 5,9 

Kontrollerar att läxan blivit gjord 25 11,4 

Annan återkoppling 44 20,1 

Svarsalternativ: Resultat (antal): Resultat (%): 

Tillräckligt med läsning i skolan 0 0 

Likvärdighetstanken 2 100 

Eleverna behöver sin fritid 0 0 

Annat 0 0 
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5.1.6 Enkätundersökningsfråga sex 

 

 

 

 

 

Tabell 6. Informanternas svar på fråga sex: Får dina elever någon annan sorts läxa? 

 

Fråga sex lyder Får dina elever någon annan sorts läxa? och denna fråga svarar alla 231 

informanter på, oavsett om de ger sina elever läsläxa eller ej. 161 av 231 informanter (69,7%) 

ger annan sorts läxa till sina elever. 70 av 231 (30,3%) ger inte någon annan läxa.   

 

5.1.7 Enkätundersökningsfråga sju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7. Informanternas svar på fråga sju: Vilken annan sorts läxa ges till eleverna? 

 

68,3%, alltså 110 informanter av de 161 som ger sina elever annan läxa, ger matematikläxa. 15 

av 161 informanter (9,3%) ger annan läxa i form av ord och/eller begrepp. 35 av 161 (21,7%) 

ger skrivläxa och 1 av 161 (0,7%) ger annan läxa i form av att skriva dagbok/veckodagbok. 

 

5.2 Intervjuundersökning 

I detta avsnitt redovisas resultatet från intervjuundersökningen. Deltagarantalet i denna 

intervjuundersökning är åtta kvinnliga informanter, som arbetar som verksamma lärare i 

årskurserna ett till tre. Informanterna arbetar på tre olika skolor, där informant Anna, Agneta 

och Andrea arbetar på skola A som är belägen i stadsmiljö. Informant Berit, Bodil och Britt 

arbetar på skola B som även den är belägen i stadsmiljö och avslutningsvis informant Camilla 

och Cecilia som arbetar på skola C och som är en landsbygdsskola. Informanterna heter 

egentligen något annat. 

Svarsalternativ: Resultat (antal): Resultat (%): 

Ja 161 69,7 

Nej 70 30,3 

Svarsalternativ: Resultat (antal): Resultat (%): 

Matematikläxa 110 68,3 

Ord/Begrepp 15 9,3 

Skrivläxa 35 21,7 

Skriva dagbok/veckodagbok 1 0,7 



 

27 

 

5.2.1 Läsläxa 

Samtliga åtta informanter svarade ja på frågan om de ger sina elever läsläxa. Informanternas 

syfte till att ger sin elever läsläxa är att den ger ett ökat läsflyt, mängdträning, läsförståelse, 

kontinuitet i läsningen och en chans till att läsa i olika miljöer och inte bara i skolan. Det tar tid 

att bli en god läsare och det finns inga genvägar, utan det är träning som ska till. Agneta 

instämmer med de övriga informanterna gällande syfte med läsläxa, men nämner även att 

hennes främsta syfte med att ge sina elever läsläxa baseras på att ”forskning visar att det behövs 

5000 timmars läsning för att bli en god läsare. Det antalet timmar finns inte att tillgå i skolan 

och därmed behöver elever läsa utanför skoltid”. Sett till  hur länge eleverna har en läsläxa 

svarar Anna, Agneta, Andrea, Camilla och Cecilia att de ger läsläxa veckovis till sina elever 

med olika startdagar, t.ex. från tisdag till tisdag. Det ger eleverna möjlighet att läsa lite varje 

dag (10min/dag, men frivilligt att läsa på helgen), istället för längre och färre antal läspass. 

Berit, Bodil och Britt ger sina elever läsläxa från måndag till torsdag, med inlämning på fredag. 

Eleverna läser även här lite varje dag fast i fyra dagar, men har helgen ledig.  

Samtliga informanter anser att läsläxan har effekt på elevernas läsutveckling. ”Det märks åt 

båda hållen” uttrycker Camilla och menar att de som läser utvecklas medan de som inte läser 

stannar i läsutvecklingen. Hon beskriver uttrycket med händerna genom att använda dem som 

en balansvåg, där hon höjer ena handen och sänker den andra. Det tydliggör ytterligare att det 

verkligen märks vilka elever som gör sin läsläxa och inte. Lärarna tycker att utvecklingen syns 

genom att eleverna får ett ökat läsflyt, ökad läskunnighet, läsförståelse samt läsglädje då 

eleverna blir säkrare som läsare. Läsläxan ger även en ökad involvering av vårdnadshavarna. 

Både Camilla och Cecilia lyfter läsningens vikt på föräldramöte, för att vårdnadshavarna ska 

förstå hur viktigt det är. 

 

5.2.2 Återkoppling 

Alla åtta informanter ger någon form av återkoppling på läsläxan till sina elever. Det är ibland 

inte läraren själv som ger återkoppling, utan någon annan vuxen som arbetar på skolan och som 

är involverad i elevens läsning. Detta sker genom att elever en och en får läsa högt för en vuxen 

i skolan och vid detta tillfälle kan den vuxne höra elevens läsning samt se hur utvecklingen ter 

sig. Det är även ett tillfälle då den vuxna kan ge formativ återkoppling, så eleven vet hur hen 

ska arbeta vidare i sin läsutveckling. Till sist är det även ett tillfälle då läraren eller en annan 

vuxen kan ge eleven rätt nivåanpassad bok inför kommande läsläxa samt ett tillfälle att lyfta 
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det eleven kan bra. ”Läsning ska vara roligt” säger Anna med ett stort leende och en upplyftning 

av kroppen som speglar en positiv känsla. Hon menar att det är viktigt med positiva 

kommentarer för att stärka elevernas självförtroende i deras läsning.  

Camilla och Cecilia använder sig av en läsorm samt responsruta vid deras återkoppling på 

läsläxa. En läsorm är ett papper med en tecknad orm på och den har olika fält som färgläggs då 

eleven läst sina tio minuter per dag. Den ger både eleven och läraren en bild över hur mycket 

eleven har läst och skapar motivation hos eleven då hen vill färglägga den. Responsrutan 

innebär att läraren i en ruta på elevens läxkort (ett kort där vårdnadshavare fyller i att de lyssnat 

till sitt barn när hen läst) kan ge formativa kommentarer till läsläxan. Då vet både eleven och 

vårdnadshavaren vad eleven behöver tänka på under sin läsning. Det kan t.ex. vara att eleven 

ska ta en liten paus i sin läsning vid punkt.  

 

5.2.3 Likvärdighet 

Orättvist är det ord som samtliga informanter använder när frågan om elevers olika 

förutsättningar i hemmiljön gällande stöd och hjälp med läsläxa och läxor i allmänhet. De är 

alla överens om att alla elever har olika förutsättningar i frågan. Samtliga informanter ser en 

aning dystra ut när frågan ställs. Vissa elever har stöd, medan andra saknar det. Britt säger att 

det finns maskrosbarn som klarar sig riktigt bra, fast de saknar stöd och hjälp i hemmet. Hon 

menar även att ”Det är inte tack vare föräldrarna som dessa barn klarar sig. De har ett sorts inre 

driv”. Britt knyter händerna och spänner armarna samtidigt som hon nämner ”inre driv”, vilket 

i min mening kan tolkas som att dessa barns driv är något extra.   

Samtliga informanter är överens om att det tydligt syns vilka elever som har stöd och hjälp i 

hemmet och vilka som inte har det. Elevers olika förutsättningar är en utmaning för läraren, då 

eleven själv ska utföra läsläxan. ”Läs för katten eller din nalle” har Agneta sagt till en av sina 

elever som saknar stöd och hjälp hemma. Hon menar att utmaningen är att försöka få elever 

utan stöd i hemmet att förstå att läsning är viktig. Något som samtliga informanter är överens 

om är att ingen av dem tycker att elevers olika förutsättningar till stöd och hjälp i hemmet är en 

faktor till att inte ge läsläxa. Camilla menar att ”läsningen är för viktig för det”.  

Skolorna som informanterna arbetar på erbjuder eleverna hjälp och stöd med deras läxor. Dock 

varierar utformningen på detta stöd och hjälp. Anna, Agneta och Andrea har på skola A läxhjälp 

(frivillig), vid ett tillfälle i veckan. Det är en pensionerad lärare som är läxhjälpsledare. Alla tre 

upplever att läxhjälpen fungerar fantastiskt bra och att eleverna har sett fördelen med att gå dit. 
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”Eleverna är stolta när de varit där och gjort sin läxa” säger Agneta med ett brett leende på 

läpparna.  

På skola B där Berit, Bodil och Britt arbetar finns ingen läxhjälp utan fritids hjälper till med 

läsningen. Elever som vill får läsa i 15min/dag och alla tre informanterna upplever att det 

fungerar bra.  

Skola C där Camilla och Cecilia arbetar har tidigare haft läxhjälp, men har för tillfället tagits 

bort då det inte är någon stor efterfrågan.  De till antalet få elever som behöver stöd får det på 

annat sätt och detta stöd sker under skoltid i nuläget. Camilla och Cecilia upplever att 

stödfunktionen eleverna får av skolan med deras läxor är tillräcklig och fungerar bra.  

 

5.2.4 Övriga läxor 

Samtliga informanter är enhälliga i frågan om de ger sina elever någon annan sorts läxa utöver 

läsläxan, vilket de gör. Lärarna ger andra läxor som matematikläxa, engelska glosor (mer 

sällan), skrivläxa, frågor till läsläxan samt läxa där eleven sammanfattar sin läsläxa. Agneta 

underströk att hon ger läxa på högfrekventa ord utöver läsläxan, för att det stärker elevernas 

läsning ytterligare.  
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6 Diskussion 

Studiens syfte är att undersöka lärares inställning till läsläxa samt lärares syn på skolors stöd 

och hjälp till sina elever med deras läxor. 

I kapitlet diskuteras studiens resultat med kopplingar till lärandeteorier samt tidigare forskning 

som stöd. Det redovisas även en övrig reflektion angående resultat och arbetssätt samt en 

metoddiskussion i kapitlet och slutligen framförs förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Syftets frågeställningar  

I detta avsnitt diskuteras studiens resultat kopplat till tidigare forskning samt lärandeteorier, 

utifrån syftets fyra frågeställningar. Varje fråga redovisas i ett eget avsnitt. 

 

6.1.1 Vad baserar lärare sina val på gällande att ge läsläxa till sina elever eller inte? 

De flesta lärare i studiens båda undersökningar ger sina elever läsläxa, vilket även speglar 

tankarna innan undersökningarna påbörjats. Antalet lärare som inte ger läsläxa till sina elever 

är dock lägre än min hypotes, vilket är positivt.  

Mängdträning är det främsta syftet till varför de flesta lärarna i undersökningarna ger sina elever 

läsläxa och som forskning visar krävs det över 5000 timmar för att bli en bra läsare (Lundberg 

& Herrlin, 2003, s. 16). Även en av informanterna i intervjuundersökningen, Agneta, lyfter 

denna forskning och menar att den är hennes främsta syfte till att ge läsläxa. Hon menar att 

5000 timmar inte finns i skolan och därför behövs läsläxa. Mina tankar går till Dewey och 

begreppet learning by doing, att kunskap förvärvas på djupet genom handling (Liedman, 2014, 

s. 239). Övning ger färdighet är ett uttryck som i mina ögon stämmer bra, med tanke på de 5000 

timmarna forskning nämner. 

Något som även dyker upp i tanken är att blir alla vårdnadshavare tillräckligt informerade och 

har de verkligen förståelse för att det krävs så många timmar som 5000 för att bli en god läsare? 

Det står i skollagen att all undervisning ska baseras på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet (SFS 2010:800, kap. 1 § 5). I detta läget av undervisningen är vårdnadshavare 

involverade och då behöver de bli informerade och få förståelse för vad forskning klargör samt 

vad som krävs av dem. Informanterna Camilla och Cecilia informerar vårdnadshavarna om hur 

viktig läsningen är och det är ett bra sätt att gå tillväga. Sett till information, menar Frank, att 
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vårdnadshavare har ett behov av att få information om barnens skolgång samt tips på hur de 

kan stötta och motivera sina barn i deras skolarbete. Vårdnadshavares engagemang främjar 

elevers resultat beträffande läsning (Frank, 2009, s. 100) och då är det viktigt att på bästa sätt 

se till så att denna resurs kan användas.  

Informanterna i intervjuundersökningen har olika tidsupplägg med läsläxan, men alla 

informanter är överens om att eleverna ska läsa lite och ofta istället för längre pass vid färre 

antal tillfällen. Vilket av uppläggen som fungerar bäst är svårt att säga, då elevgrupper ser olika 

ut. Huvudsaken är att hitta det upplägg som passar bäst för de tilltänkta eleverna, så att de på 

bästa sätt får den hjälp och det stöd de behöver. Det är en viktig uppgift som läraren och skolan 

har när det gäller att uppmärksamma de elever som är i behov av stöd och hjälp, men inte har 

det att tillgå i hemmet. Sett till elevers läsutveckling kan lärares och skolans stöd spela en 

avgörande roll (Damber, 2010, s. 28). 

I enkätundersökningens resultat visar det att det är två lärare som inte ger sina elever läsläxa 

och detta val grundar de på likvärdighetstanken, att alla elever har olika förutsättningar att få 

hjälp med läsläxa i hemmet. Till viss del finns min förståelse för detta val, men ändå inte. Det 

är en god tanke, då elever har olika förutsättningar i hemmet. Vissa har lugn och ro att tillgå, 

medan andra hemmiljöer är långt ifrån harmoniska (Hellsten, 2000, s. 185). Dock är min tanke 

att elever med en disharmonisk hemmiljö inte alltid har vårdnadshavare som stöttar dem med 

läsningen. Det är då till fördel att det finns någon (i detta fall en lärare) som engagerar sig i 

deras läsning. I vissa fall är läraren den enda som är involverad i barns läsning (Liberg, 2007, 

s. 39). En läsläxa kan vara den enda läsning utanför skolan som elever med disharmonisk 

hemmiljö möter. För att dessa elever ska ha en chans att komma upp i de 5000 timmarna som 

Lundberg och Herrlin menar behövs för att bli en god läsare, är läsläxan ett sätt som främjar 

läsutvecklingen. Att inte ge läsläxa för att elever inte får hjälp med den är som att inte äta 

smörgås för att vissa är glutenallergiker. Själva problemet med disharmonisk hemmiljö 

försvinner inte genom att inte ge läsläxa. Det hjälper heller inte personen med glutenallergi om 

hens kompis slutar äta smörgås. 

 

6.1.2 Vid eventuell återkoppling på läsläxa, hur ser den ut? 

Återkoppling från lärare främjar läxans betydelse för eleverna samt effekten på inlärning 

(Strandberg, 2013, s. 18). Den återkoppling som främst ges av lärarna i undersökningarna är 

formativ återkoppling. Några av informanterna i enkätundersökningen gav eget svar under 
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svarsalternativet annan återkoppling  i frågan (se bilaga 2), men deras varianter på återkoppling 

är enligt min tolkning formativ. Det betyder att majoriteten av informanterna i de båda 

undersökningarna använder formativ återkoppling till sina elever. Denna variant av 

återkoppling innebär att en individs lärande formas och utvecklas (Hirsh, 2017, s. 45). 

Resultatet är glädjande, då denna variant arbetar framåt och det är fram mot målen som är syftet 

med all undervisning. Läraren klargör målen för elevens lärande samt ger återkoppling som 

leder lärandet framåt och på så vis ha läraren en viktig roll vid formativ bedömning (Hirsh, 

2017, s. 52).  

Studiens resultat om återkoppling tydliggör dock inte på vilket sätt majoriteten av  lärarna utför 

sin formativa bedömning, utan ett fåtal redovisar sitt arbetssätt. Det resultatet visar är dock att 

lärarnas tolkning av begreppet formativ bedömning innebär att deras elever får återkoppling om 

hur de ska arbeta framåt. Detta kan konstateras i och med att svarsalternativet 

Formativbedömning har beskrivningen återkoppling om hur eleven ska arbeta framåt efter  (se 

Bilaga 2). 

Under intervjuundersökningen nämner informanten Anna att det vid återkoppling även ges 

chansen att på ett positivt sätt uppmuntra barnen, för det är enligt henne viktigt att läsning är 

något roligt. Det lyfter Lundberg och Herrlin i sin femte nivå om läsintresse, att glädje och lust 

är viktiga faktorer i läsprocessen (Lundberg & Herrlin, 2003, s. 16). Det är i mitt tycke den 

viktigaste delen i läsprocessen. Finns inget intresse är det svårt att hitta motivation och utan det 

byggs det inga broar. Motivation ger en positiv känsla och då går det lättare att utföra en uppgift 

när det känns roligt.  

 

6.1.3 Hur ser lärarna på läxor kopplat till likvärdighetargumentet angående 

elevers olika förutsättningar till stöd och hjälp i hemmet?  

Det ord som beskriver samtliga intervjuundersökningsinformanters svar, gällande likvärdighet 

kopplat till elevers olika förutsättningar till stöd och hjälp i hemmet, är ordet orättvisa. 

Instämmer till fullo om att det är orättvist. Vissa barn har otur som inte har vårdnadshavare som 

varken kan eller vill hjälpa och stötta sina barn. Det orättvisa i sammanhanget är att barns 

vårdnadshavare är en faktor som påverkar deras läsutveckling. Barn väljer inte sina 

vårdnadshavare. Vårdnadshavares inkomst, arbete och utbildning är socioekonomiska faktorer 

som kan påverkar barns läskunskaper. Det finns även  avgörande omständigheter i hemmets 

miljö som är viktiga för barns kunskaper gällande läsning. Dessa omständigheter är  
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vårdnadshavares inställning till läsning, tillgång till böcker, vårdnadshavares förväntningar på 

sina barn, det verbala samspelet i hemmet samt möjligheter till gemensam läsning  (Damber, 

2010, ss. 25, 27).  

Det sociokulturella perspektivets förespråkare Lev Vygotskij menar att en lärande individ är i 

behov av stöd för att ta sig vidare i inlärningsprocessen. Stödet ges av en vuxen eller ett mer 

erfaret barn, vilket leder till att den lärande erövrar ny kunskap (Säljö, 2014, s. 305). Via 

umgänge med en mer kompetent individ ges den lärande individen en möjlighet att imitera samt 

observera för att senare försöka på egen hand (Phillips & Soltis, 2010, s. 94). Gemensamma 

läsaktiviteter med vuxna utvecklar barns läskunskaper (Eriksson m.fl., 2013, s. 28). Vuxna är 

viktiga när det gäller barns läsutveckling och de vuxna som finns tillgängliga i barns liv är 

framför allt deras vårdnadshavare. De spelar en viktig roll i sina barns liv, tyvärr är hypotesen 

att alla inte förstår det. 

Lärarna i intervjuundersökningen menar att det syns vilka elever som får hjälp och stöd i 

hemmet och vilka som inte får det. Det är positivt att det syns i mitt tycke, för då kan lärare 

hjälpa och stötta dessa elever lite extra. För som nämnts innan är läraren i vissa fall den enda 

som är involverad i ett barns läsning (Liberg, 2007, s. 39). Något som samtliga informanter är 

överens om är att ingen av dem tycker att elevers olika förutsättningar till stöd och hjälp i 

hemmet är en faktor till att inte ge läsläxa. Camilla menar att ”läsningen är för viktig för det”. 

Liberg menar även hon att kunna läsa är viktigt, då dagens samhälle med dess tekniska 

utveckling skapar större mängd av tillgänglighet av texter och för att kunna ta del av dessa olika 

texter behövs förmågan att läsa (Liberg, 2006, ss. 22-23). Kan inte göra annat än att instämma.  

 

6.1.4 Hur ser lärares tankar ut angående skolans stöd och hjälp till eleverna med 

deras läxor? 

Alla de tre skolor som informanterna i intervjuundersökningen arbetar på ger stöd och hjälp till 

sina elever med deras läxor, fast på olika sätt. Lärarna upplever att den sorts hjälp och stöd som 

erbjuds på deras skola är bra och har en god funktion. På skola A där Anna, Agneta och Andrea 

arbetar har de läxhjälp som en pensionerad lärare leder. Det är en fördel då eleverna får adekvat 

hjälp, då den pensionerade läraren har erfarenhet av att hjälpa och stötta elever. Det är inte bara 

en person som är där som inte har all kunskap. Läxorna i årskurserna ett till tre är på en nivå 

där i stort sett alla vuxna kan hjälpa till, men de didaktiska kunskaperna som denna 

pensionerade lärare innehar är viktiga och det är kunskaper som inte vem som helst har. 



 

34 

 

Läxhjälp signalerar att elever ges stöd av en vuxen, som inte behöver vara en vårdnadshavare 

och alla elever får samma tillgång till stöd och hjälp vid läxhjälp (Skolverket, 2014b, ss. 40-

41). 

Det stöd och den hjälp som eleverna får på skola B där Berit, Bodil och Britt arbetar ser 

annorlunda ut, då fritids är involverade och hjälper till med läsning. Det är en bra lösning då 

det speglar ett gott samarbete mellan skola och fritidshem. Dock dyker en fundering upp. De 

elever som inte går på fritids, vad händer med dem? Får de inget extra stöd och hjälp med sina 

läxor om inte deras vårdnadshavare hjälper och stöttar dem? Då är vi tillbaka på 

likvärdighetstanken som diskuterades tidigare. Att alla vårdnadshavare inte har samma 

förutsättningar att ge sina barn stöd i deras kunskapsutveckling (Damber, 2010, s. 26). Tanken 

är god, men tyvärr täcker inte stödet och hjälpen alla elever. Om nu inte alla elever på skolan 

går på fritids, vilket inte har klargjorts genom undersökningen. Dock infinner sig en känsla att 

inte alla elever gör det. Läxhjälp är ett alternativt redskap utifrån likvärdighetstanken och 

Skolverket menar att den ger elever stöd med deras läxa och syftet med läxhjälp är att främja 

elevers kunskapsresultat. Läxhjälp ger tillgång till god studiemiljö, stöd med skolarbete samt 

verktyg att till att ta ansvar för sitt eget lärande (Skolverket, 2014b, ss. 17-18). Läxhjälp kanske 

är ett alternativ för att vidga stödet och hjälpen till samtliga elever och inte enbart till de som 

befinner sig på fritidshemmet?  

 

6.2 Reflektion 

En reflektion som gjorts efter sammanställning av intervjuundersökningarna är att de tre 

skolorna trots sina olikheter har stora likheter. Innan undersökningarna gjordes var tankarna att 

det kanske finns större skillnader mellan skolor i stadsmiljö och landsbygdsskolor, då det rent 

fysiskt är skillnad både till elevantal och storlek samt olika kulturer. Ack så jag bedrog mig. I 

frågorna som berör undersökningen kan det konstateras att de tre skolorna är mer lika än vad 

som kunde anas. Det enda som skiljer skolorna åt är tankarna angående utformningen på 

skolornas hjälp och stöd till eleverna med deras läxor. Annars visar resultatet att alla 

informanter i intervjuundersökningen tänker lika angående att ge läsläxa och varför, 

återkoppling och likvärdigheten gällande elevers olika förutsättningar till hjälp och stöd med 

läsläxa i hemmet.  

En egen reflektion som gjorts i efterhand är att informanterna i både enkät- och 

intervjuundersökningen, får frågan om de ger sina elever någon annan sorts läxa och vilken 
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sorts läxa det i så fall är. Dessa frågor har inte bidragit till att svara på frågeställningarna i syftet, 

men de har heller inte påverkat studiens resultat. Dock var informanternas svar intressant att ta 

del av. En fundering som ändå föds gällande dessa frågor är om de två informanterna i 

enkätundersökningen som valt att inte ge läsläxa till sina elever, ger någon annan sorts läxa? 

Min hypotes är att de inte gör det, då orsaken till att de inte ger läsläxa är likvärdighetstanken. 

Vilken sorts läxa som ges påverkar inte elevers har olika förutsättningar till stöd och hjälp i 

hemmet, utan känslan är att dessa två informanter inte ger någon läxa alls till sina elever.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Informanterna i enkätundersökningen är medlemmar i den grupp på sociala mediet Facebook 

där enkätundersökningens frågeformulär  delades. I inlägget där länken till enkäten delades 

finns det möjlighet för informanterna att lämna en kommentar. Några av informanterna menade 

att de gärna hade sett att de hade kunnat kryssa i flera av svarsalternativen på fråga fyra. Vill 

dock tillägga att informanterna i denna fråga även har ett öppet svarsalternativ där de kan skriva 

sitt eget svar på frågan. Flervalsalternativ är ett förslag som kommer tas med till framtida 

undersökningar. 

Problemet vid intervjuundersökningarna är tidsaspekten för informanterna, då nationella prov 

bedrivs under samma period. Därav svaret på varför arbetets åtta intervjuer tar fem veckor att 

genomföra. Det är svårt för lärarna att hitta dagar som passar. Enligt min erfarenhet tar 

undersökningar längre tid än förväntat, vilket kommer tas med i åtanke i framtida 

undersökningar. Det är lättare att undvika stress om tiden till undersökningens genomförande 

är tilltagen. Oförutsedda faktorer som påverkar tiden kan alltid inträffa. 

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

Denna studie kan arbetas vidare med på flera sätt, men det som vore särskilt intressant  att 

undersöka vidare på är kategorierna ålder och kön. Skiljer det sig mellan lärare i olika åldrar 

och deras tankar angående läsläxa, återkoppling samt likvärdighetstanken om elevers olika 

förutsättningar till stöd och hjälp i hemmet med läsläxa? Det vore även intressant att undersöka 

om det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga lärare i samma fråga?   
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Bilaga 1: Missivbrev 

 

Hej! 

 

Tack för att du valt att delta i denna enkätundersökning som berör området läsläxor. Denna 

undersökning är en del av mitt examensarbete på Grundlärarutbildningen på Karlstads 

universitet. 

Du som deltar arbetar som lärare i någon av årskurserna 1 - 3.  

Frågeformuläret består av sju frågor. 

Du kan när du vill avbryta ditt deltagande. 

 

Du som svarar NEJ på fråga 1 och skulle vilja delta i en intervjuundersökning i samma fråga 

(läsläxa) via Skype, får gärna höra av dig till mig på min mailadress XXXX. 

 

 

Med vänlig hälsning  

Angelica Olsson 

  



 

 

 

Bilaga 2: Enkätundersökningsfrågor 

 

Enkätundersökningsfrågor  

 

1. Ger du dina elever läsläxa? 

Svarsalternativ:  

* Ja 

* Nej 

 

2. (Besvara denna fråga om du svarat JA på fråga 1) 

Vilket är ditt främsta syfte med att ge dina elever läsläxa? 

Svarsalternativ: (Kryssas i ett alternativ) 

* Läsläxan ger läsningen mängdträning. 

* Läsläxan skapar en koppling mellan hem och skola. 

* Läsläxan är en komplettering, då vi inte hinner läsa tillräckligt under skoldagen. 

* Annat (På detta svarsalternativ har informanten möjlighet att skriva eget svar) 

 

 

3. (Besvara denna fråga om du svarat JA på fråga 1) 

Ger du någon återkoppling på läsläxan? 

Svarsalternativ: 

* Ja 

* Nej 

 

 

4. Vilken sorts återkoppling ges till elevernas läsläxa? 

Svarsalternativ: (Ett alternativ får kryssas i) 

* Formativ återkoppling – återkoppling om hur eleven ska arbeta framåt. 

* Summativ återkoppling – summera ihop. 



 

 

 

* Kontrollerar att läxan blivit gjord. 

* Annat (På detta svarsalternativ har informanten möjlighet att skriva eget svar) 

 

 

5. (Besvara denna fråga om du svarat NEJ på fråga 1) 

Vilket är ditt främsta val till att inte ge dina elever läsläxa? 

Svarsalternativ: (Ett alternativ får kryssas i) 

* Eleverna läser tillräckligt under skoldagen. 

* Likvärdighetstanken – alla elever har olika förutsättningar att få hjälp med läsläxa i hemmet. 

* Eleverna behöver sin fritid och få vara lediga från skolarbete. 

* Annat (På detta svarsalternativ har informanten möjlighet att skriva eget svar). 

 

 

6. Får dina elever någon annan sorts läxa? 

Svarsalternativ: 

* Ja 

* Nej 

 

 

7. (Besvara denna fråga om du svarat JA på fråga 6) 

Vilken annan sorts läxa ges till eleverna? 

Svarsalternativ: (här får respondenten kryssa i fler) 

* Matematikläxa 

* Ord / Begrepp 

* Skrivläxa 

* Skriva dagbok / veckodagbok 

  



 

 

 

Bilaga 3: Intervjuundersökningsfrågor 

 

Intervjuundersökningsfrågor 

 

1. Ger du dina elever läsläxa? 

Om svaret är JA på fråga 1 utgå från frågorna här nedan under resten av intervjun: 

2. Vad är ditt val till att ge läsläxor? / Varför ger du läsläxor till dina elever? 

3. Under hur lång tid har eleverna en läsläxa och varför? 

4. a) Får eleverna någon annan sorts läxa? 

b)Vad är det för läxa? 

5. Vilka effekter på elevernas läsutveckling anser du att läsläxan ger? 

6. a) Ger du dina elever någon sorts återkoppling på deras läsläxa?  

b) Hur ser den ut? 

c) Vad är ditt val till detta? 

7. Vad är dina tankar kring elevers olika förutsättningar i hemmiljön, när det gäller att får hjälp 

och stöd med läsläxa och läxor i allmänhet? 

8. Erbjuder skolan något stöd till eleverna med deras läxor? 

Följdfrågor till fråga 8 beroende på svar: 

* Vilket sorts stöd får de? 

* Hur fungerar detta stöd? 

* Varför ges inte något stöd? 

* Vad tror du ett stöd skulle göra för eleverna? 

 

Om svaret är NEJ på fråga 1 utgå från frågorna här nedan under resten av intervjun: 

2. Vad är ditt val till att inte ge läsläxa? 

3. a) Får eleverna någon annan sorts läxa? 

    b) Vad är det för läxa?  



 

 

 

4. Vad är dina tankar kring elevers olika förutsättningar i hemmiljön, när det gäller att få   hjälp 

och stöd med läsläxa och läxor i allmänhet? 

 

 

 


