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SAMMANDRAG 

Studiens syfte är att utifrån ett lärar-och ett föräldraperspektiv undersöka hur 
föräldrar och lärare uppfattar läxor i ämnet svenska. Studien bygger på åtta  
e-postintervjuer med lärare i åk 1-4 och tre med föräldrapar. Resultatet visar att 
det finns både fördelar och nackdelar med att ge läsläxa. Alla informanter 
använder sig av läsläxa i sin undervisning men det skiljer på syfte och upplägg. 
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1 Inledning 

Ett vanligt inslag i skolan är läsläxor. Alla har mer eller mindre erfarenheter av läxor, 

läxor som vi själva har fått som barn eller läxor som våra barn tagit med sig hem. 

Begreppet läsläxa är det svårt att hitta en definition på. Om man däremot söker på 

läxa/läxor så beskrivs det enligt följande: Läxa är en hemuppgift som ges till elever, 

där syftet är repetera och fördjupa sin kunskap (Wikipedia, 2018).  När man söker på 

ordet läxor får man många träffar, det finns både forskning och ett antal debatt-

artiklar där huvuddelen av debattörerna har en negativ inställning till läxor. Vad har 

läraren för syfte med att ge läsläxa? Om läxan används på ett felaktigt sätt, det vill 

säga att eleven inte kan genomföra den själv, blir läxan meningslös och lärandet 

uteblir. Om läraren i själva verket gör bedömningen att läxan bidrar till ökat lärande 

då är läxan som pedagogiskt verktyg mer försvarbart.  

 

En forskare vid namn Lucas Gottzén har medverkat i en studie där utgångspunkten 

var att titta närmare på hur föräldrar upplever läsläxa. Resultatet visar att föräldrar 

ansåg att det finns en pedagogisk tanke med att ha läxor men att det ofta leder till 

konflikter då föräldrar prioriterar läxan först och fritidsintressen i andra hand, barn 

tänker precis tvärtom (Dalarnas tidning, 2017). 

 

I en debattartikel i Dagens Nyheter från maj 2015 skriver språkläraren Pernilla Alm 

som är författare till boken ”Läxfritt – för en likvärdig skola” att det kan uppstå 

problem då barns hemmiljöer är olika (Dagens Nyheter, 2017). En norsk läkare vid 

namn Ståle Fredriksen går så långt att han skriver i Aftonbladet från mars 2011 att 

begreppet läxor generellt är ett övergrepp på barn, och att det strider mot mänskliga 

rättigheter. Fredriksen menar att läxor är starkt förenat med stress och konkurrerar 

med familjens fritid. Han menar att ingen vuxen skulle acceptera att arbeta ett par 

timmar efter att dagen är slut. Sveriges skolminister 2011, Ibrahim Baylan, anser att 

Fredriksen har missförstått vad skolan går ut på och menar att läxor bidrar till att 

elever får grundläggande kunskaper, utvecklas socialt och lär sig att arbeta 

självständigt. Skolministern Baylan menar att det inte går att jämföra skolan med 
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arbete och hävdar att utbildning har vi för barnens skull (Aftonbladet, 2017). 

Fredriksen refererar till FN:s barnkonvention där det konstateras att alla har rätt till 

vila och fritid (Barnkonvention (2017). Läsläxa kräver engagemang från föräldrar och 

alla barn har inte samma förutsättningar. Idag arbetar ofta både föräldrarna till 

skillnad mot förr och många föräldrar upplever tidsbrist, konflikter och stress när 

läxan ska genomföras. Det är därför av intresse att undersöka både lärares och 

föräldrars syn på barns läsläxor.  

 

 Syfte och forskningsfrågor 

 

Mitt syfte är att utifrån både lärar- och föräldraperspektiv undersöka hur föräldrar 

och lärare förhåller sig till läsläxor inom ämnet svenska. För att studiens syfte ska 

uppnås besvaras följande forskningsfrågor. 

 

1. Vilken syn har lärare respektive föräldrar på läsläxa inom ämnet svenska? 

2. Vilka fördelar och nackdelar finns med att ge läsläxa? 

 

 

2 Bakgrund 

Läroplaner för skolans olika ämnen är styrdokument som alla lärare måste beakta 

För att visa hur synen på läxor förändrats över tid beskrivs nedan relevanta delar av 

både äldre läroplaner och nuvarande läroplan. Vidare redogörs för läxans historia, 

forskningsbakgrund och det teoretiska perspektivet.  

 

 Styrdokument 

I Lgr11 står det att språket är människans främsta redskap och att språket hjälper 

människan att utveckla sin identitet, få ett rikt och varierat språk. Både läsning och 

skrivning ska stimulera elevernas intresse att lära och utveckla kunskaper som leder 

till att de själva kan uttrycka egna åsikter om texter (Lgr11, 2011). 
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Lgr -62 I läroplanen från 1962 är begreppet läxor kallat hemuppgifter. Läxor har ett 

eget kapitel där det anges hur hemuppgiften ska genomföras, vilka årskurser som är 

bäst lämpade för att ha läxa. Det poängteras att merparten av kunskapsinhämtningen 

ska ske under skoltid, dock ansågs ett begränsat antal läxor bra för att eleverna skulle 

befästa sina kunskaper. Syftet var att eleverna skulle lära sig att ta ansvar för sina 

studier och får ett ökat självförtroende (Skolöverstyrelsen, 1960). 

 

Lgr 69 - I slutet av 60-talet anser man att tiden efter skolan ska användas till fritid 

och återhämtning. Orsaken till det var att man tyckte att eleverna hade tillräckligt 

med tid för studier i skolan. Under den här perioden är läxor kopplade till fostran och 

att uppnå färdigheter (Skolöverstyrelsen, 1969). 

Lgr 80 - I den är utgåvan av läroplan blir läxor återigen aktuellt och det blir tydligt 

att läxorna ska vara konstruerade så att läxan passar alla och man förväntar sig att 

alla elever har lärt sig ta ansvar. Även här var läxans syfte att befästa kunskap genom 

att använda sig av repetition och meningsfulla läxor (Skolöverstyrelsen, 1980). 

Lgr 94 - Här är båda begreppen läxa och hemarbete bortplockade och för första 

gången ska nu skolan mer arbeta mot mål och det är skolans ansvar att föräldrarna 

förstår vilka mål som eleverna strävar emot. Skolan ställer också för första gången 

krav på både elever och föräldrar vilka rättigheter och skyldigheter som man bör 

känna till.   

Lgr 11 - I min studie är Lgr 11 den läroplan som är aktuell. I den finns inget tydligt 

formulerat om läxläsningen. Det jag kan finna är att det ska finnas riktlinjer om hur 

föräldrar ska samverka med skolan i syfte att utveckla skolans innehåll och 

verksamhet (Lgr11, 2011). En likhet som finns kvar är att det ligger i elevens eget 

intresse att ta ansvar för sitt lärande (Skolverket, 2011).  
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 Forskningsbakgrund 

Alm (2014) hävdar att det finns flera orsaker till att forskning om läxor kan upplevas 

inkonsekvent och en aning svår att få en förståelse för. Alm menar att flera faktorer 

spelar in som till exempel elevers ålder och vilka kunskaper de redan har. Hon 

refererar till skolforskaren Jan-Olof Hellsten som anser att det inte finns något som 

kallas för seriös läxläsning, och med det menar han att det inte finns några 

mätmetoder eller någon struktur för hur läxläsning ska genomföras. Han ställer sig 

frågor som ”Är läxor bra eller dåliga? Hur mäter man om en extra timme hemma ger 

effekt eller inte”? (Alm, 2014, s. 59). I läroplanen går det att läsa att ett av skolans 

uppdrag är att ”skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 

fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete med hemmen” (Lgr 11, s. 

9). 

I likhet med Alm (2014) beskriver Westlund (2004) läxan som ett fenomen som har 

flera påverkansfaktorer så som skola, hem, fritid och arbete. Hon beskriver läxor som 

”en svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, 

arbete och fritid, skola och hem, individ och kollektiv” (Westlund, 2004, s. 78). Hon 

hävdar att läxan bidrar till att elever som inte hänger med i skolan blir mindre 

motiverade till att delta i skolarbetet och att fritidsintressen prioriteras före läxa. Hon 

menar att läxan kan uppfattas som stressande, för stor, för svår eller att den kräver 

för mycket tid. Westlund hävdar också att läxor inte är något socialt fenomen, utan de 

flesta gör läxor ensamma, utan att ta hänsyn till forskningen som visar att elever som 

gör läxor tillsammans får en ökad kunskapsinhämtning.  

I Hellstens studie Läxor - inget att orda om från 1997 beskrivs det att läxgivningen är 

mer som en ritual eller symbol än att arbeta mer mot att använda läxa som ett 

pedagogiskt användbart verktyg. Han menar också att begreppet läxa inte har 

problematiserats i forskningen utan är mer ett mått för hur effektiv läxläsning skall 

genomföras. Konsekvensen av detta blir att läraren får tillbringa mycket tid med att 

kontrollera läxor och återkoppla, den tiden kan istället kan användas till 

undervisningen i klassrummet (Hellsten, 1997). 
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I Sundströms (2008) undersökning framkommer det att yngre barn ser fram emot att 

få läxa, att skolan inte riktigt startat förrän man får sin första läxa. Syftet med läxa för 

de yngre barnen handlar ofta om att transportera böcker fram och tillbaka, skapa 

rutiner och struktur. För vissa elever fungerar det bra men för andra blir läxläsning 

ett stort problem. Sundström menar att oavsett om barn är högpresterande eller inte 

så kan läxgivningen leda till stress. Barn som är högpresterande kan ha för höga krav 

hemifrån. De känner hela tiden att de kan göra bättre vilket leder till stress. 

Underpresterande barn upplever också stress men då omfattas det mer av en negativ 

självbild och självförtroende. Att hela tiden kämpa från underläge är enligt 

Sundström lika arbetsamt som för barn som har det lättare.  

”No pupil under the age of fifteen years in any grammar or primary school shall be 

requiered to do any home study” (Kralovec & Buell, 2000, s 39). Detta citat kommer 

från California Civil Code från 1901. Kralovec & Buell (2000) skriver att detta står i 

nämnda lag och att läxans uppfattade relevans har ändrats över tid. 

Cooper (2001) har i sin forskning haft ett generellt fokus på om läxor leder till ökad 

prestation eller inte. Resultaten visar att läxor i de lägre åldrarna har en liten effekt 

medan resultaten visar att på äldre elever har läxor en positiv påverkan. Det kan 

förklaras med att yngre inte har någon god studieteknik och inte heller är tillräckligt 

bekanta med vilken tid läxor kräver. Trots detta så anser Cooper att läxor kan vara en 

arbetsmetod som fungerar men då är det viktigt med olika syften beroende på vilken 

ålder och vilken kunskapsnivå eleven har. Cooper menar också att lärande sker 

överallt men att lärandet inte ska konkurrera med barns fritidsintressen (Cooper, 

2001).  

Roe (2014) menar att läsningens betydelse har genomgått stora förändringar och 

orsaken till det är samhällsutvecklingen inom det kulturella, ekonomiska och sociala 

området. Förr i tiden var det mer vanligt att en person hade en definierad 

arbetsuppgift, lite variation och få krav på förändringar. I dagens samhälle är 

begreppet läskompetens så mycket mer än att bara lära sig läsa under de första 

skolåren. För att uppnå bra läskompetens så krävs fortlöpande läsning med allt mer 

avancerade texter. Dagens arbetsplatser kräver god läskompetens eftersom 

arbetsförhållanden snabbt förändras, arbetslivet ställer krav på flexibilitet och 

förmåga att lära sig nya saker i ett högt tempo (Roe, 2014). 
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2.2.1 Läxans historia 

Ur ett historiskt perspektiv så har läxan sitt ursprung från tidigt 1500-tal då prästen 

läste bibeltexter som sedan förhördes, vilket ledde till ett nära samarbete mellan 

kyrkan och hemmen som i hög grad var inblandade i förhöret. I takt med samhälls-

utvecklingen och införandet av folkskolan 1842 fick lärarna mer ansvar och 

inflytande på förhören då kyrkans dominans avtog. Från 1900-talets början ansåg 

samhället att läxor var en betydelsefull och viktig del, läxor var viktiga för uppfostran 

samt att det var ett bra sätt att öka inlärningen. Läxan bestod ofta av läxor som skulle 

repeteras och nötas in. På 1940-talet förekom starka protester mot den här synen på 

inlärning då man tyckte att eleverna själva skulle stå för intellektuellt eget tänkande. 

Nu fick eleverna istället läxor som var mer åt det problemlösande hållet och syftet var 

att eleverna skulle motiveras att lära sig mer (Strandberg, 2013). 

2.2.2      Den viktiga läsningen 

Varför är det så viktigt att läsa? Taube (2007) menar att förstå vad man läser är 

viktigt för att samhället vi lever i kräver goda läsare. Vi läser hela dagarna utan att 

kanske tänka på det - på datorn, i mobilen, bruksanvisningar och instruktioner är 

bara några exempel. Det är en stor händelse i varje barns liv att lära sig läsa, 

läsningen bidrar till ökad kunskap i flera ämnen. Det har stor betydelse för individens 

möjligheter till fortsatt utbildning samt att kunna vara en aktiv medborgare i 

samhället. Det är vanligt förekommande att föräldrar läser högt för sina barn, men 

vilken betydelse har då högläsningen för läsutvecklingen? Taube (2007) menar att 

högläsning bidrar till en nyfikenhet och ett intresse för läsning vilket i sin tur leder till 

en viktig drivkraft i att själv lära sig läsa. Taube menar också att en lärare bör ha 

kunskaper om hur både framgång och motgång har en påverkan på en elevs 

självförtroende och hur det påverkar fortsatt lärande. Om en elev inte har goda 

kunskaper i både läsning och skrivning får eleven ofta problem i alla andra ämnen 

som kräver läsning och skrivning. Konsekvensen blir att elevens självförtroende och 

motivation att arbeta vidare blir allt mindre. Att eleven tillåts få lyckas med sin 

läsinlärning är därför mycket viktigt. 
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Frost, 2002; Catts & Kamhi, 2005; Myrbergs (2001, 2007) åsikter överensstämmer 

med Taubes och talar om Matteuseffekten, vilket innebär att de elever som knäcker 

läskoden tidigt får en bra läsutveckling vilket i sin tur leder till motivation och ökad 

lust att läsa. De elever som stöter på problem i sin läsutveckling hittar ofta strategier 

för att undvika all läsning. Eftersom texter blir mer avancerade i högre årskurser så 

ökar klyftan mellan dessa elever och sina klasskamrater. Matteuseffekten menar att 

det är otroligt viktigt med en positiv start i sin läsinlärning. 

 

Enligt Sandström Kjellin (2002) är det i läsutvecklingen vanligt att läraren ger ut 

läsläxa. Läsläxan innehåller enstaka ord eller kortare texter som eleverna ska läsa för 

sina föräldrar. I sin avhandling Läsutveckling i ett helhetsperspektiv har Sandström 

Kjellin undersökt fjorton barns läsutveckling under det första skolåret. Bland annat 

har hon undersökt den hjälp föräldrarna kan erbjuda med läsläxan varierar kraftigt. 

En förklaring kan vara att föräldrars kunskaper ser olika ut. Till exempel kunde den 

hjälp som erbjöds hemifrån bestå av att föräldrarna protesterade när barnen läste fel 

men hjälpte inte till med vad som blev fel. Ett antal föräldrar förklarade varför det 

blev fel och diskuterade ordens betydelse. De föräldrar som hjälpte barnet vidare 

genom att förklara ledde till ökat ordförråd och läsförståelse. Slutsatsen i 

avhandlingen blir att skolan har förväntningar på att föräldrar ska delta i 

läsundervisningen. Då barnen inte har svårigheter med läsning menar Sandström 

Kjellin att det har en lite betydelse, rollen som föräldrarna får ta handlar då om att 

vara lyssnare till läsläxan. Enligt författaren finns dock en problematik och det 

handlar om de barn som inte kan läsa på egen hand och inte kan få hjälp hemifrån. 

De behöver en lärares pedagogiska kunskaper. 

 

I likhet med Taube delar även Elbro (2004) in läsutveckling i avkodning och 

förståelse. Avkodning innebär att eleverna ska identifiera det skriva ordet, vilket i sin 

tur leder till läsförståelse. Innehållet i en text är av stor betydelse när eleven ska 

förstå vad hen läser och både Taube (2007) och Elbro (2004) hävdar att texter där 

elever ges möjlighet att möta bilder ger en komplettering till läsförståelse. 

 

Gough & Tunmer (1986) har även de likheter med Taube (2007) och beskriver teorin 

The simple view of reading vilken innebär att läsning delas upp i två delar, 
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avkodning och förståelse. De är båda överens om att läsning är en komplex aktivitet, 

men komplexiteten får plats inom avkodning och läsförståelse. Fördelen med teorin 

är att den är tydlig och enkel. Författarna poängterar också att i Simple view of 

reading är varken avkodning eller förståelse tillräcklig var för sig utan måste 

kombineras för att eleven ska bli en bra läsare. The simple view of reading beskrivs 

som en formel, L=A x F, där L står för läsning som är produkten av (A) och förståelse 

(F). Formeln bidrar med tydlighet att om inte avkodning fungerar, så sker ingen 

läsning samt att läsning inte äger rum om eleven inte förstår avkodningen. Gough & 

Tunmer (1986) menar att det är lätt att det läggs fokus på en elevs förmåga att avkoda 

då den förmågan är lättast att uppfatta. Dock finns en problematik, och det är att 

barn kan visa på en god avkodning men inte förstå vad det läser. Av den anledningen 

krävs att eleven har goda färdigheter i meningsuppbyggnad, ett stort ordförråd och 

god hörförståelse.  

 

 

Louise Belfrage och Lotti Fred är grundare till Kodknäckarna som är en ideell 

förening vars syfte är att vara ett stöd för pedagoger och föräldrar gällande barns 

läsning. Ingvar Lundberg som är grundare av Bornholmsmodellen deltar i en intervju 

gjord av Kodknäckarna där han precis som Taube (2007) menar att högläsning 

bidrar till ett ökat ordförråd, kontakt med nya ord, meningsuppbyggnad och 

stimulerande samtal. Lundberg anser att också föräldrar har ett stort ansvar när det 

gäller att utveckla sitt barns läsning, det är viktigt att föräldrarna är goda förebilder 

och att barnet uppfattar läsning som viktigt (Kodknäckarna (2017). 

 

I likhet med Lundberg så hävdar Olin-Scheller & Tengberg (2015) att miljön för 

språkutveckling är en viktig del i barns utveckling oavsett om det är hemma eller på 

skolan. En annan likhet är att en bra läsförståelse uppnås genom att föräldrar läser 

högt för sina barn samt samtalar om vald litteratur (Olin-Scheller & Tengberg, 2015). 
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Ahl (1998) har i sin studie kartlagt hur läsundervisningen fungerar under de första 

åren. I sitt resultat kommer hon fram till att det finns stora likheter och skillnader i 

hur läsundervisningen utformas. En skillnad låg i den pedagogiska uppfattningen hos 

olika lärare samt att skolor har olika förutsättningar för att göra verklighet av dessa 

uppfattningar. Ahl undersökte även elevers resultat på olika skolor och det 

resulterade i att själva utformningen av läsundervisningen inte har någon direkt 

betydelse, den största skillnaden var mellan olika individer på samma skola. Ahls 

slutsats blir att en ensidig läsundervisning inte är gynnsam för samtliga elever, att det 

inte räcker med att elever arbetar i egen takt och med uppgifter som ligger i elevens 

intresse. Hon hävdar att de flesta elever, även de utan någon form av svårighet 

behöver stöd för att engagera sig under en lektion. Ahl ställer sig därför frågan om det 

egna arbetet i samband med läsläxa är ett sätt att dölja brister i undervisningen och 

lägga ansvaret för elevernas utveckling på eleverna. 

 

 

3 Teoretiskt perspektiv 

Som utgångspunkt i mitt teoretiska perspektiv väljer jag att utgå från Vygotskijs 

tankar om inlärning. Han hävdar att lärande sker i interaktion med sin omgivning, i 

skolan, hemma och med kamrater. Han menar att tänkande och språk utvecklas bäst 

i en social kommunikation. Människan använder språket för att beskriva, förstå och 

tänka och därför anser Vygotskij att språket är det viktigaste kulturella redskapet. Ett 

begrepp som är vanligt förekommande inom det sociokulturella perspektivet är 

socialisation och det innebär att traditioner, normer och språk förs vidare till 

kommande generationer. Vygotskijs efterträdare riktade kritik mot det europeiska 

skolsystemet då de hävdade att skolan har uppfostrat passiva mottagare av kunskap 

där läxor är en bidragande faktor. Vanligt förekommande läxor handlar om att läsa 

text, repetera ord eller genomföra färdighetsträning. Om syftet med läxa är att nå en 

djupare kunskap än minnesträning så ställs stora krav på föräldrar (Vygotskij,2001). 
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4 Metod  

I det här kapitlet beskrivs val av metod, urval, datainsamlingsmetod och en kort 

presentation av informanter. Vidare beskrivs etiska överväganden och studiens 

giltighet och tillförlitlighet.  

 Val av metod 

Inledningsvis när jag startade den här studien så övervägde jag mellan att göra en 

enkät- eller intervjuguide. Det finns både fördelar och nackdelar med olika metoder, 

och det skiljer sig från vilken typ av undersökning som ska genomföras. Patel & 

Davidson (2011) menar att det är viktigt att kontrollera vilken typ av metod som är 

lämpligast för forskarens ändamål. Enligt Bryman (2011) finns det fler fördelar med 

att använda sig av enkät. Han menar att det är mindre tidskrävande metod speciellt 

då informanter är geografiskt utspridda, vilka informanterna är i denna studie.  

Patel & Davidson (2011) nämner precis som Bryman flera fördelar med att använda 

enkät. Enkät är något som de flesta känner igen och den behöver ingen ingående 

förklaring på hur den ska besvaras. Nackdelar som tas upp av Bryman (2011) är det 

finns en risk med att maila en enkät och det är dålig svarsfrekvens, vilket kan bidra 

till att den minskar trovärdigheten i undersökningen.  

Patel & Davidson (2011) beskriver olika typer av metoder för att samla in empiri. Två 

exempel är kvalitativ eller kvantitativ. I en kvantitativ metod söker forskaren 

statistiska, kvantifierbara resultat. Metoden bygger på uppgifter som kan räknas och 

ger översiktliga resultat till skillnad från en kvalitativ metod som är mer lämpad när 

forskaren vill urskilja och utforska informanternas egenskaper eller uppfattningar. 

Eftersom mitt syfte är att undersöka vilken inställning lärare respektive föräldrar har 

till läsläxa så har jag valt att använda mig av en kvalitativ metod med skriftliga 

intervjuer som är gjorda via mail då det är informanternas inställning till läsläxa som 

undersöks. Anledningen till att insamlingsmetoden blev via mail beror endast på 

problem med att hitta informanter i mitt nätverk. 



 

12 

 

 

  Urval och genomförande 

När det gäller urvalet av lärarinformanter så är det delvis målstyrt vilket Bryman 

(2011) menar är en metod där informanter är kompetenta för att besvara 

forskningsfrågorna, i det här fallet lärare. I urvalet av föräldrapar har jag valt 

informanter som fanns tillgängliga, något som Bryman beskriver som ett 

bekvämlighetsval. Han menar att det är inte helt ovanligt att göra ett sånt val. I mitt 

val av föräldrar har jag valt vänner till mig som har barn i de årskurser som studien 

innefattar. 

Jag började med att ta kontakt med skolor som jag kände till. Efter en första kontakt 

med en skola, som tyvärr inte kunde delta i min studie, beslöt jag mig för att använda 

en grupp på Facebook där majoriteten är lärare med inriktning mot yngre år. Jag fick 

relativt fort kontakt med informanter från hela Sverige som ville delta. Mitt 

insamlade material består av skriftliga intervjuer med åtta verksamma lärare i 

årskurs 1–3, varav en av informanterna arbetar i en årskurs fyra. Eftersom jag har 

mailat ut frågorna är det svårt att redogöra för vilken tid informanterna har lagt ner 

på att besvara intervjufrågorna, men uppskattningsvis ca en halvtimme. De skiljer sig 

lite i antalet verksamhetsår men alla lärarinformanter har tagit sin lärarexamen 

någon gång på 2000-talet. I resultatet har jag tilldelat lärarna ett nummer, t ex 

Lärare 1 för att lättare särskilja lärarnas svar från varandra. 

 

En andra del av mitt syfte var att undersöka även föräldrars inställning till läxor. Av 

sex tillfrågade föräldrapar har tre par valt att ställa upp. Även föräldrarnas åsikter har 

inhämtats via mail vilket var krav från deras sida eftersom de också upplevde 

tidsbrist för att genomföra ett personligt möte. Patel & Davidson (2011) beskriver två 

variationer av att ställa frågor i en kvalitativ intervju, den ena är ostrukturerad 

intervju, det andra en semistrukturerad intervju. Mitt val i den här studien föll på 

semistrukturerad intervju med utvalda intervjufrågor (bilaga 1) som ger forskaren 

möjlighet att ställa ytterligare frågor (Bryman (2011). Samtliga informanter fick ta del 

av både missivbrev (bilaga 3) och intervjufrågor (bilaga 1 och 2). Informanterna fick i 

tidigt skede tillgång till intervjufrågorna via mail som skickades tillbaka till mig. Alla 

informanterna fick information om att följdfrågor eventuellt skulle komma att ställas. 
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Vid bearbetning av empirin hade jag fokus på mina forskningsfrågor och jag 

redovisar resultatet utifrån fyra olika frågeställningar varav två är förknippade med 

mina forskningsfrågor. Övriga två frågeställningar är utvalda eftersom underlaget 

från resultatet bidrog till ett bra diskussionsunderlag. Jag kommer redovisa mitt 

resultat utifrån fyra kategorier som är: Vilken syn har lärare respektive föräldrar på 

läsläxor inom ämnet svenska? Vilka fördelar respektive nackdelar finns med att ge 

läsläxa? Hur fungerar samverkan mellan hem och skola när det gäller läsläxor? 

Hur motiveras elever att göra sina läsläxor?   

 

 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver fyra krav som ska uppfyllas vid forskning. Kraven 

är informationskravet, samtyckeskravets, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren tydligt ska beskriva syftet, vilken uppgift 

och vilka villkor som gäller för deltagare i undersökningen. Samtyckekravet innebär 

att forskaren ska ha deltagares samtycke, deltagarna ska informeras att de kan 

avbryta sin medverkan när som helst utan negativa konsekvenser för deltagarna samt 

att det är helt frivilligt att delta. Informationskravet och samtyckeskravet är uppfyllt 

genom ett missivbrev (bilaga 2) där det tydligt framgår syfte, tillvägagångssätt och 

uppgiftslämnarnas rättigheter. Konfidentialitetskravet omfattar deltagarnas 

möjligheter till att vara konfidentiella och att utomstående inte ska komma åt 

eventuella känsliga uppgifter som framkommer i forskningen. Av den anledningen 

ska forskaren se till att anteckningar, och material förvaras säkert. Det fjärde kravet, 

nyttjandekravet, innebär att mitt insamlade material kommer att raderas när 

undersökningen är klar och den informationen framgick i mitt missivbrev 

(Hermerén, 2011). 

 

 

 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) förklarar i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder att reliabilitet och 

validitet är begrepp som beskriver hur pålitlig en undersökning är. Författaren menar 
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att validitet är ett sätt att beskriva att forskaren mäter det som väsentligt i 

sammanhanget samt att studiens resultat motsvarar syftet. En viktig aspekt gällande 

validitet är att frågor riktas till rätt personer. I min studie handlar det om lärares och 

föräldrars uppfattningar och inställningar till läsläxa. Jag anser att min studie har en 

bra validitet eftersom jag anser att jag har mätt det som jag avsett att mäta samt att 

mina forskningsfrågor och informanters svar har samordnats med både syfte, 

forskningsfrågor och svar. Lärarinformanterna kommer visserligen via en 

Facebookgrupp men frågorna är dock riktade mot lärare som undervisar i skolans 

årskurser F-3 vilket är en viktig faktor enligt Bryman. När det handlar om reliabilitet 

beskriver Bryman att det finns flera olika faktorer som spelar in om en undersökning 

kan anses ha en bra reliabilitet. En god reliabilitet innebär att forskaren mäter på ett 

tillförlitligt sätt. Informanterna i den här studien fick via missivbrevet information 

om på vilket sätt datainsamlingen skulle hanteras, att all data är konfidentiell 

eftersom jag inte nämner varken skolor eller personer med namn, vilket stärker min 

reliabilitet. Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer vilket ledde till att 

alla informanter fick samma frågor vilket innebär att det går att göra en liknande 

intervju på andra personer. I min studie så säkerställs reliabiliteten genom att jag 

hade ett målstyrt urval vilket innebär att informanterna har haft rätt bakgrund för att 

besvara forskningsfrågorna. 
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5 Resultat 

I det här avsnittet presenterar jag resultatet av intervjuerna. Jag har valt att lägga 

fokus på fyra rubriker, Vilken syn har lärare respektive föräldrar på läsläxor inom 

ämnet svenska? Vilka fördelar respektive nackdelar finns med att dela ut läsläxa?? 

Hur fungerar samverkan mellan hem och skola? Hur motiveras elever att göra sina 

läsläxor? För varje fråga redogörs först för lärares synpunkter och sedan 

föräldrarnas. 

 

 Vilken syn har lärare respektive föräldrar på läsläxor inom 
ämnet svenska? 

Samtliga tillfrågade lärare ansåg att syftet med att använda sig av läsläxa är att det 

bidrar till ett ökat ordförråd, ordförståelse och läsflyt. Läsningen ska också bidra med 

positiva upplevelser. Däremot så skiljde sig informant tre från de övriga när det 

gällde upplägget av läsläxan, hen hade en planering och ett arbetssätt som skiljde sig 

från de övriga. Arbetssättet som hen använder sig innebär att läxan läses fyra gånger i 

skolan, tillsammans med eleverna förutspår läraren handling, reder ut svåra ord och 

begrepp, högläsning av lärare, mummelläsning av elever för att sedan läsa upp läxan 

för föräldrarna. Tillbaka i skolan delas de upp i läsgrupper utefter nivåer, en elev är 

läsledare och de diskuterar läsläxan med hjälp av stödfrågor. Två av informanterna 

menar att de skulle vilja följa upp läsläxan bättre men tiden försvinner. En av 

informanterna är emot läsläxa men eftersom eleverna vill ha läxa så får de också 

läxor. 

Jag anser att läxor är ett förlegat sätt att arbeta. Tror att de flesta använder det för att 

det är kultur och att önskningar finns från föräldrar. Men målen ska nås i skolan och vi 

har professionen för att hjälpa eleverna nå målen (Lärare 1). 

Synen på läsläxa från ett föräldraperspektiv har många likheter med lärarnas. 

Föräldrarna förstår att syftet är att få läsflyt, ett gott ordförråd och att barnen ska 

förstå vad de läser. En informant menar att läsa mycket underlättar för framtiden. 

Tiden som avsätts för läsläxan skiljer sig, mellan 40 minuter och 80 minuter/vecka. 
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Alla tre föräldraparen uppfattar läxan som positiv, den är viktig för det sociala livet 

och framtiden. En förälder uttrycker sig: 

Läsningen hjälper även till med stavningen och gör det lättare för barnen att ta till sig 

texter i olika sammanhang. Gissar att många familjer (inklusive oss själva) har svårt att 

hinna sätta sig ner och spontant läsa med barnet. Finns det en läxa hjälper det familjen 

att prioritera det (Förälder 1). 

 Vilka fördelar respektive nackdelar finns med att ge läxa? 

Samtliga lärare menar att läsläxans fördelar är att barnet ges tillfälle att läsa varje 

dag. Ytterligare fördelar är att barnet får kvalitetstid med föräldrar och att läsläxan 

involverar föräldrar i barnets kunskapsnivå och utveckling. En av informanterna 

(Lärare 1) nämner också den positiva mängdträningen som läsläxan bidrar med.  

(Lärare 7) anser att den enda läxan som är till fördel för eleven är läxor som tragglas 

in, inte övrigt skolarbete. 

Nej, den enda läxan bör vara sådant som ska tragglas. Inte skolarbete som ska göras 

hemma (Lärare 7). 

När det handlar om läsläxans nackdelar är det två av informanterna, Lärare 7 och 

Lärare 9 som menar att eleven får längre dagar med skolarbete och att barnets 

aktiviteter utanför skolan drabbas. Alla lärarinformanter anser att en stor nackdel är 

att alla elever inte har likvärdiga möjligheter att få hjälp hemifrån. Lärare 7 nämner 

Barnkonventionen där det står att barn har rätt till vila och fritid.  

Elevernas arbetsdag blir för lång, de behöver leka, vila och träffa sin familj. Eller bara 

vara, titta på tv (Lärare 7). 

De tre föräldraparen är överens om att fördelar med läsläxa är att de från hemmet 

kan följa sina barns läsutveckling och får en inblick i vad deras barn gör i skolan 

vilket anses som positivt. Ett föräldrapar menar att  

Läsläxa bidrar med ökad läsvana, läsförståelse och enklare kunna hänga med i nyheter 

(Föräldrapar 1) 

En nackdel som alla tre föräldraparen är överens om är att läxor oavsett ämne skapar 

konflikter och bråk i hemmet. Ett av föräldraparen (föräldrapar 2) anser att läsläxan 

är enformig och barnet tappar intresset när det handlar om samma personer som gör 

olika saker. 
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Läxa skapar familjebråk helt i onödan. Alla familjer kan inte stötta/hjälpa sina barn 

(föräldrapar 2). 

 Hur fungerar samverkan mellan hem och skola?   

Två av nio informanter (Lärare 1 & 3) använder sig av föräldramöten och 

utvecklingssamtal där de tillsammans med föräldrar går igenom syfte, mål och vilka 

förväntningar som finns, både från lärare till hemmen och från hemmen till lärarna. 

En informant använder sig av en speciell läxbok, där eleven får skriva vem man har 

läst för samt en kommentar från föräldern (Lärare 1) En annan informant beskriver 

att så mycket samverkan finns inte, ibland skrivs det i ett veckobrev (Lärare 5). Tre av 

lärarna använder regelbundet både veckobrev och blogg där det framgår vilka läxor 

som är aktuella och när de ska vara färdiga (Lärare 2, 4 och 8). En av lärarna 

informerar på föräldramötet och sedan inget mer. 

Jag förväntar mig att eleverna ska kunna göra läxan själv då vi har gjort det i 

klassrummet, men om eleven inte har gjort läxan så är inte det mitt problem (Lärare 6). 

Två av tre föräldrapar anser att de har fått tydliga riktlinjer för hur läxan ska 

genomföras, vilket uppfattas positivt (Föräldrapar 1 och 2). Läsläxan signeras alltid 

med en vuxens signatur där föräldrarna skriver en kommentar om hur det har gått. 

Ett föräldrapar menar att i årskurs två fick de fortlöpande information i veckobrevet 

men nu i årskurs tre har eleven fått en ny lärare och det har varit helt tyst 

(Föräldrapar 3). 

 Hur motiveras elever att göra sina läxor? 

Sju av tillfrågade lärarinformanter motiverar läsläxa ungefär på samma sätt. Det 

handlar om mängdträning vilket leder till ett bättre arbetsminne. En lärare menar att 

det är viktigt att förklara för eleverna att om man ska bli bra på något måste man öva 

mycket (Lärare 3). Lärare 4 menar att det blir tydligt när man visar eleverna 

skillnader på en som läser mycket eller lite. En av informanterna ger läxa för att 

eleverna själva vill ha det (Lärare 8). En annan pratar om vikten att repetera, få 

chansen att förklara för en annan vuxen och se sin egen utveckling. 

Vi pratar om hur läsutvecklingen ser ut för den enskilde eleven och sätter upp mål för 

att fortsätta sträva framåt (Lärare 7). 
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Ett föräldrapar menar att det inte behövs någon motivation, utan mer regler, läxan 

ska göras före kvällsmat och fritidsintressen (föräldrapar 2). Ett föräldrapar menar 

att deras barn är mycket motiverat men det är för att läraren alltid skriver 

kommentarer på det som är bra och det som kan förbättras (Föräldrapar 1). 

Inte alltid hon förstår varför hon ska läsa texten igen när hon har läst den i skolan, hon 

vill helst gå direkt på att svara på frågorna (Föräldrapar 1). 

 

6 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att både lärare och föräldrar anser att läsläxa bidrar till ökat 

ordförråd, ordförståelse och läsflyt. Begreppet läxa beskrivs som en hemuppgift som 

har till uppgift att repetera det man redan gjort i skolan. Flera av lärarna upplevde att 

tid inte fanns till att återkoppla och gå igenom läxa. Fördelar med läsläxa utifrån ett 

lärarperspektiv är att eleven ges möjlighet att läsa lite varje dag, de får kvalitetstid 

med sina föräldrar samt att föräldrar blir involverade i sitt barns kunskapsutveckling. 

En nackdel som föräldrarna väljer att lyfta fram är att oavsett ämne så skapar läxor 

ofta konflikter och bråk i hemmet. Föräldrarna anser också att läsläxan uppfattas som 

enformig när man får följa samma personer hela tiden.  

 

7 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras metodval och resultatanalys. Vidare redovisas och tolkas 

mitt resultat utifrån forskningsfrågor med koppling till bakgrund och teori. Till sist 

redovisas studiens slutsats med mina tankar kring resultatet och kommande 

forskning. 

 

 Metoddiskussion 

 

Bryman (2011) menar att i en kvalitativ studie ligger fokus på hur informanten tolkar 

sin verklighet och koncentrerar sig mer på innehållet till skillnad från en kvantitativ 
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metod där fokusområdet är siffror och mätbara resultat. Jag valde att genomföra en 

kvalitativ intervju eftersom jag var intresserad av informanternas åsikter och 

uppfattningar vilket var relevant för studiens forskningsfrågor och syfte. Mitt val var 

delvis målstyrt och för mig var det viktigt att informanterna arbetade i de yngre åren 

för att på så sätt försäkra mig om att informanterna hade kunskaper som bidrog till 

att jag fick svar på mina forskningsfrågor. Jag har genomfört nio intervjuer via mail 

med lärare och tre intervjuer med föräldrapar. Då mitt syfte är att utifrån både 

lärarperspektiv och föräldraperspektiv undersöka hur föräldrar och lärare förhåller 

sig till läsläxor inom ämnet svenska var det intressant och lärorikt att fråga hur 

läsläxan uppfattas, om det finns fördelar och nackdelar med att använda sig av 

läsläxa. För att kunna besvara mina forskningsfrågor ansåg jag att en kvalitativ metod 

med upplägg av skriftliga semistrukturerade intervjuer var mest effektiv för att 

uppfylla studiens syfte. Bryman (2011) beskriver en semistrukturerad intervju som en 

lista med frågor där innehållet kan förändras beroende på informantens svar. 

Intervjuerna har inte varit samtal på det sätt som Bryman (2011) beskriver. Dock har 

jag hela tiden haft möjligheten att ställa följdfrågor. Jag anser att antalet 

lärarinformanter var tillräckligt men att det bästa hade varit att genomföra 

intervjuerna med ett personligt möte istället för mail för att på så sätt ha möjligheter 

att ställa följdfrågor på ett mer effektivt sätt. När det gäller föräldradelen är antalet 

informanter för begränsat och önskvärt hade varit att intervjua flera.  
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8 Analys och resultatdiskussion 

Syftet med min studie är att ta reda på hur lärare och föräldrar förhåller sig till 

läsläxor inom svenskämnet. Både lärare och föräldrar är överens om att läsläxan 

bidrar till ökat ordförråd, större ordförståelse och bättre läsflyt. Alm (2014) ställer sig 

frågor som Hur mäter man att en extra timme hemma ger effekt eller inte?  Vilka 

elever gynnas av läsläxa, de begåvade eleverna eller eleverna som har 

språksvårigheter? I läroplanen står det att skolan ska vara ett stöd för familjernas 

ansvar för fostran och utveckling (Lgr 2011). Det fungerar om eleven är begåvad och 

når skolans uppsatta mål. Min reflektion är att det kan uppstå en problematik med 

elever som behöver mer stöd och inte kan få det i hemmet, då blir skolan istället för 

hemmet den som har det största ansvaret för elevens fostran och kunskapsutveckling. 

Hellsten (1997) hävdar att läxan generellt sällan används som ett pedagogiskt verktyg 

utan mer som en ritual eller symbol, det är något som har funnits med i årtionden. 

Eftersom jag inte har funnit någon särskiljande definition av läxa/läsläxa så 

applicerar jag Hellstens tankar även på läsläxan. En fråga jag ställer mig är, varför 

lärarna använder ursäkter som tidsbrist för att slippa gå igenom läxan och återkoppla 

till eleverna. Används tiden i skolan på ett effektivt sätt? Att använda ursäkter som 

tidsbrist för bristande återkoppling och kontroll av läsläxan handlar enbart enligt mig 

om bristfälliga kunskaper i den didaktiska planeringen, där frågor som vad, hur och 

varför blir viktiga. Kapitlet läses i läsgrupperna igen men den här gången går läraren 

runt och är läsledare, läsläxan skickas hem och de får läsa upp den för sina föräldrar. 

Här påstår jag att läraren har en didaktisk planering i ryggen, den är noga 

genomtänkt och genomförd. Genom att använda läxan som ett pedagogiskt verktyg så 

menar Hellsten (1997) att om tiden för läsningen planeras och genomförs i skolan så 

gynnar det alla elever, även de elever som har språksvårigheter. Hellsten diskuterar 

utifrån begreppet hälsa men hans tankar om läxa som pedagogiskt verktyg kan 

appliceras även på läsläxan då det saknas en definition som skiljer dem åt. Hellsten 

menar att begreppet läxa inte har problematiserats i forskningen utan är mer ett mått 

för hur effektiv läsning genomförs. Detta arbetssätt kan jag också koppla samman 

med mitt teoretiska perspektiv med utgångspunkt hos Vygotskij, som menar att all 

inlärning sker i interaktion med omgivningen. Min tolkning utifrån teorin är att om 

läsläxan är rätt konstruerad för olika individer skulle Vygotskijs tankar om inlärning 
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kunna appliceras på läsläxa. Det förutsätter förstås att eleven har en interaktion med 

föräldrar eller syskon. Vad innebär det då att arbeta inom Vygotskijs utvecklingszon, 

det vill säga att eleverna arbetar mycket med varandra utan hjälp från någon vuxen? 

Westlund menar att de flesta gör sin läxa ensamma oavsett om det är läsläxa eller 

annan läxa trots att forskning visar att elever som gör läxor tillsammans eller i grupp 

får en ökad kunskapsinhämtning. Enligt Sandström Kjellin (2002) har kritik riktats 

mot vad skolan kallar eget arbete, de anser att elever i högre grad går miste om 

lärarens kunskaper. Skolverket har samma åsikt som Sandström Kjellin, där 

skolverket menar att individuellt arbete ger sämre resultat. Skolverket nämner 

strukturerad undervisning och menar att det handlar om att det är läraren som har 

ansvaret för undervisningen, från planering, genomförande, dokumentation och 

återkoppling (Skolverket, 2018). 

 

Det övervägande antalet lärare menar att läsläxan har fördelar genom att eleverna får 

möjlighet att läsa varje dag och att eleverna får kvalitetstid med sina föräldrar. Jag 

ställer mig frågan om det verkligen är så enkelt. Samhället ser annorlunda ut idag till 

skillnad från de senaste 40 åren. Idag yrkesarbetar ofta båda föräldrarna och eleverna 

har ofta fler än ett fritidsintresse som tar upp mycket tid. Att få ihop vardagspusslet 

och avsätta tid för att kunna ha kvalitetstid är inte så enkelt alla gånger. Tyvärr är tid 

en bristvara hos många vuxna i dagens samhälle. När det handlar om läsläxans 

nackdelar så är föräldraparen överens, den bidrar med konflikter och bråk om hur 

och när den ska göras. Ett föräldrapar menar att det underlättar att använda rutin 

och regler för när läsläxan ska genomföras för att på sätt minimera konflikter och 

bråk. 

 

Sundström (2008) hävdar att läxan är ett bra sätt att engagera föräldrarna i skolans 

arbete men hävdar att det samtidigt finns en problematik med att skicka hem läxa. 

Den problematiken kan handla om föräldrars bristande kunskaper, att de hjälper till 

för mycket eller för lite, och att föräldrar inte besitter kunskap om inlärning på 

samma sätt som lärare. 

Enligt Sandström Kjellin (2002) lämnas mycket av samspelet av elevernas lärande 

över till föräldrar, många forskare menar att föräldrar spelar en mycket viktig roll i 
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elevens läsutveckling. I min reflektion kan jag se en problematik med det, och det 

handlar om att alla elever kommer från olika sociala bakgrunder och miljöer. 

Eventuella svårigheter med läsutvecklingen bör uppmärksammas mycket tidigt och 

alla föräldrar är inte utbildade pedagoger, de känner ofta inte till vilka strategier som 

finns tillgängliga för att en elevs läsutveckling ska bli så positiv så möjligt. I min 

studie framgår det att endast en av nio lärarinformanter följde upp och arbetade med 

läsläxan, vilket leder till läraren får en bra översikt i hur mycket mängdträning eleven 

får till skillnad från de lärare som aldrig återkopplar, samverkar eller har möjlighet 

att hjälpa sitt barn framåt. 

I min studie fick samtliga lärare och föräldrar en fråga som löd: Vad är syftet med 

läsläxa? Det vanligaste svaret var att eleverna lär sig ta eget ansvar. Sundström 

(2008) menar att yngre barn ser fram emot att få läsläxa, att den kan bidra med att 

barnet lär sig planera, få in rutiner och hittar en egen studieteknik. Cooper (2001) 

ställer sig dock kritisk till att eleverna ska hitta sin egen studieteknik, han menar att 

eleverna inte har utvecklat en bra studieteknik i så unga år. Coopers studie visade att 

läxor har liten eller ingen påverkan på barn i de yngre åldrarna medan de bland äldre 

elever har ett bättre resultat. Enligt både Vygotskij (2014) och Cooper (2001) sker 

lärande överallt men ska inte konkurrera med elevernas fritidsintressen.  

9 Slutsats 

Min slutsats blir att läsläxor behöver ha ett tydligt syfte, förklarat för både föräldrar 

och elever. ”Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas” (Lgr 11, s. 8). I 

och med att läxors vara eller inte vara inte finns nedskrivet i aktuell läroplan så blir 

det problematiskt om vi ska uppnå en likvärdig skolform. Bidrar läsläxor till att 

sociala skillnader mellan elever ökar eller minskar? För att bli bra på något så måste 

man öva, men ofta är det de elever som behöver mer stöd hemma som inte har 

möjlighet att få det. Så på sätt och vis kan man säga att det uppstår sociala skillnader. 

Våra politiker behöver våga ta ansvar i frågan och se till att lärarkåren har samma 

policy överallt.  
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 Framtida forskning 

Den här uppsatsen handlar om huruvida läsläxan kan användas som en pedagogisk 

arbetsmetod. Framtida forskning kan innefatta vilka kunskaper/förmågor som 

utvecklas med läsläxa som arbetssätt. Det skulle också vara av intresse att koppla 

ihop teorier om inlärning och aktuell hjärnforskning med frågan om läsläxor. 

Intressanta frågor att titta närmare på är om det finns kunskapsskillnader på skolor 

som använder sig av läxa och skolor som inte gör det. 
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Intervjufrågor lärare-bilaga 1 
 
1. Vilket år är du född?  

2. Vilken utbildning har du?  

3. Vilket år tog du examen?  

4. Vilken årskurs undervisar du i?  

5. Ger du läxa? Om inte, motivera varför 

6. Vad är det för läxa du ger?  

7. Hur ofta och i vilken mängd (per vecka) ger du läxorna?  

8. Vad tror du att syftet är att med ge läxa?  

9. Finns det fördelar med att ge läxa? Förklara/motivera 

10.Finns det nackdelar nackdelarna med att ge läxa? 

Förklara/motivera. 

11. Vilket gemensamt pedagogiskt förhållningssätt till läxor har 

ni på er skola? Läxpolicy? 

12. Är läxor nödvändiga för att uppnå kursmålen? Motivera? 

13. Hur stämmer din syn på läxor överens med Lgr11, motivera?  

14. Har eleverna förståelse för varför de får läxor?  

15. Hur förklarar/motiverar du för eleverna varför de får läxor?  

16. Hur följs läxorna upp?  

17. På vilket sätt samverkar skola med hemmen när det gäller 

läxor?  

18. Hur upplever du föräldrars förväntningar när det gäller 

läxor?  

19. Är det något annat gällande läxor som du vill lyfta fram? 
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Intervjufrågor till föräldrar-bilaga 2 
 
1. Skapar läsläxor läslust? Motivera. 

2. Vilken egen erfarenhet av läsläxa har ni?  

3. Vad tror ni att syftet är med att barnen får läsläxa? 

4. Hur mycket tid avsätts till läsläxor i er familj? (Per vecka) 

5. Hur uppfattar ert barn läsläxa? 

6. Hur går läxläsningen till? (Läsläxan) 

7. Hur motiverar ni ert barn till att göra läsläxan? 

8. Vad finns för fördelar med läsläxa? 

9. Vad finns för nackdelar med läsläxa? 

10.Hur uppfattar ni som föräldrar att barnen har läsläxa? 

11. Hur uppfattar ni som föräldrar innehållet i läsläxan? 

12. På vilket vis samtalar ni om läsläxan? 

13. Vilket samarbete har ni som föräldrar med läraren, och vilka 

uppmaningar har ni fått? 

14. Tycker ni att läsläxan bidrar till läsutveckling? 
 

 



 

29 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning kultur och kommunikation 

 

Förfrågan om intervjuer 

 

Den här undersökningen utgör underlag för kursen som heter Självständigt arbete 
med inriktning inom ämnet svenska på Grundlärarprogrammet F-3.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Anledningen till att du 
tillfrågas som uppgiftslämnare är att du som lärare kan hjälpa mig att få svar på de 
frågeställningar jag har för att uppfylla mitt syfte i undersökningen. 

Jag som ber dig om hjälp heter Anna Lindgren och går termin åtta på 
Grundlärarprogrammet F-3 på Mälardalens högskola i Västerås 

Syftet är att undersöka både ett föräldraperspektiv och ett lärarperspektiv på hur 

föräldrar och lärare förhåller sig till läxor inom ämnet svenska. 

Det praktiska genomförandet kommer att bestå av intervju av ca 7–8 lärare på olika 
skolor, samt ett antal föräldrar. Intervjun kommer att spelas in på mobiltelefon. Jag 
ser fram emot att du avsätter 30 min för ett möte med mig och naturligtvis får du 
intervjufrågorna i förväg. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats 
vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 

Din integritet som uppgiftslämnare skyddas genom att dina svar behandlas så att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Informationen du lämnar kommer av avidentifieras 
innan delar av den publiceras i undersökningen. Jag kommer inte heller att ange 
några namn på personer eller berörda personer.  

Vid ytterligare upplysningar vänligen kontakta 

Anna Lindgren  Handledare; Birgitta Norberg Brorsson 

aln14002@student.mdh.se MDH, Eskilstuna 

072–3100773 016–155128 
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