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___________________________________________________________________________ 

Studiens syfte är att undersöka hur lärare arbetar med läsläxan gällande både för- och 

efterarbete samt vilket syfte läsläxan har. I studien vill vi även se till vårdnadshavares 

perspektiv gällande deras syn på deras barns läsläxa. Studiens underlag utgörs av både en 

intervjumetod och en enkätundersökning. Resultatet visar att lärares syfte med läsläxan är att 

kunna möjliggöra elevers fortsatta läsutveckling, eftersom det krävs mycket träning för att nå 

ett gott läsflyt. Lärarna påtalar vikten av att ha ett planerat för- och efterarbete kring läsläxan 

men att efterarbetet ses som ett hinder, på grund av att det är för stora elevgrupper och att 

tiden inte räcker till att lyssna på alla elevers läsning. Resultatet visar att det behövs ett gott 

samarbete mellan skola och hem. Läsläxan görs i hemmet och detta medför att ett ansvar 

läggs på vårdnadshavare när det kommer till elevers fortsatta läsutveckling. Både lärare och 

vårdnadshavare uttrycker sig ha ett gott samarbete mellan varandra för att eleverna ska nå 

målet, att bli goda läsare. Samtliga lärare säger att de ger tydlig information gällande läsläxan 

men däremot visar resultatet enligt vårdnadshavare att informationen brister gällande läsläxan. 

Resultatet visar däremot att vårdnadshavare är engagerade och delaktiga i sina barns läsläxa.   

__________________________________________________________________________ 

Nyckelord: Anpassning av läsläxa, efterarbete av läsläxa, förarbete av läsläxa, läromedel, 

läsläxa, skönlitterära böcker, syfte med läsläxa, utformning av läsläxa, vårdnadshavare 
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1 Inledning 

”- Att kunna läsa, att förstå ords betydelse och kunna hantera en text är inte bara viktigt för att kunna vara en del 

av det demokratiska samhället, läsningen kan också öppna dörrar till nya världar och insikter” (Regeringen, 

2017).  

I de svenska skolorna läggs det stor vikt vid att elever ska få en möjlighet till att lära sig att 

läsa och kunna läsa. I Läroplanen för grundskolan och fritidshemmet (Skolverket, 2017, s. 7) 

står det att elever genom läsning, samtal och skrift ska få möjlighet att utveckla sin egen 

förmåga i att kommunicera och därmed få en möjlighet till en utvecklad språklig förmåga. 

Genom det har vi intresserat oss för vilken roll läsläxan och arbetet med läsläxan har för 

elevers fortsatta läsutveckling. Detta innebär att det läggs ett ansvar både på läraren och hos 

elevens vårdnadshavare.  

Enligt Skolverket (2014, s. 5) är det av vikt att läxor är anpassade efter vad eleverna 

arbetar med i skolan. För att det ska bli tydligt för eleverna hur läxan passar in i den pågående 

undervisningen är det viktigt att läxan förbereds, förklaras och följs upp i undervisningen på 

ett bra sätt. Läxan ska vara utformad och bearbetad på så sätt att eleven ska klara av att utföra 

läxan utan att ha kravet på en vårdnadshavares hjälp. Genom egna erfarenheter har vi sett att 

både ur ett lärarperspektiv och ur vårdnadshavarens perspektiv är det viktigt med samarbete 

om läsläxan. Detta har bidragit till att ett intresse har väckts hos oss gällande betydelsen av 

samarbetet mellan grundskolelärare 1–3 och vårdnadshavare om elevens läsutveckling och 

läsläxan. I Lgr11 (Skolverket, 2017, s. 15) står det att skolan och läraren tillsammans med 

vårdnadshavare ska ge eleven förutsättningar och möjligheter att på bästa möjliga sätt 

utveckla elevens fortsatta lärande.  

I skolan är det inget krav i skolans styrdokument på att läxor ska ges ut till elever. Detta 

innebär att läraren inte har tydliga direktiv vad gäller utformningen och användningen av 

läxor. Därför är det upp till läraren själv tillsammans med rektor att avgöra om läxor ska 

utformas till elever och i så fall på vilket sätt. På Skolverket (2014, s. 8) framgår det att det är 

en pågående debatt i samhället huruvida läxans utformning och användning hjälper eller 

stjälper elevens fortsatta läsutveckling.  
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1.1 Syfte, frågeställning och problemområde 

Syftet med denna studie är att undersöka hur fem grundskolelärare 1–3 arbetar med läsläxans 

upplägg, både före och i uppföljning, samt vad elevernas vårdnadshavare anser om läsläxans 

betydelse för undervisningen och läsutvecklingen. 

Syftet uppnås genom att besvara följande fyra frågeställningar: 

1. Hur arbetar fem grundskolelärare 1–3 med förarbete och efterarbete kring läsläxan? 

2. Vilket syfte har fem grundskolelärare 1–3 med att ge läsläxa till sina elever? 

3. Hur anpassar fem grundskolelärare 1–3 läsläxan till elevernas kunskapsnivå? 

4. Vad anser elevernas vårdnadshavare om läsläxans betydelse för undervisningen och 

läsutvecklingen? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I det här avsnittet presenteras en disposition av vår studie. I kapitel 2 ”Bakgrund” redogörs för 

en definition av de begrepp som studiens frågeställningar är kopplade till. I bakgrundsdelen 

presenteras även tidigare forskning kring studiens ämne och begrepp. Under kapitel 3 ”Metod 

och material” görs en redogörelse av vårt val av datainsamlingsmetod och urval. Under 

rubriken 3.4 ”Etiska grundregler” har vi förhållit oss till de forskningsetiska grundreglerna. 

Under rubriken 3.5 presenteras det även vilken tillförlitlighet och trovärdighet som vi anser att 

studien har. I kapitel 4 ”Resultat” presenteras vår empiri och analys av informanternas svar. I 

nästa kapitel 5 ”Diskussion” presenteras en slutgiltig sammanfattning av studiens syfte och 

frågeställningar genom en resultatdiskussion, slutsats och metoddiskussion. I det avslutande 

kapitel 6 presenteras en slutsats av vår studie samt förslag på framtida forskning om läsläxans 

användning och betydelse i skola och i hemmet.   
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2 Bakgrund och tidigare forskning 

I det följande presenteras en redogörelse utifrån de kärnbegrepp och definitioner som knyts an 

till studiens syfte och frågeställningar. Varje underrubrik är organiserad enligt tematiska 

underrubriker som handlar om grundskolelärares 1–3 förarbete och uppföljning av läsläxan, 

grundskolelärares 1–3 syfte med läsläxan, grundskolelärares 1–3 anpassning av läsläxan och 

vårdnadshavares syn på läsläxan. Vidare ges under rubriken 2.2 en redogörelse för tidigare 

forskning gällande läsläxans användning och betydelse i skola och i hemmet.  

2.1.1 Förarbete och efterarbete kring läsläxan 

Enligt en studie av Hattie (2012, s. 27–28) har läsläxan en betydande roll för elevers 

prestation och utveckling. Han anser att det finns fördelar med att använda läsläxa som en del 

av undervisningen. Hattie framhåller att en regelbunden återkoppling på läsläxan ger en mer 

positiv effekt på elevers lärande och än de läsläxor som inte följs upp. Det blir enligt Hattie en 

brist i kommunikationen mellan lärare och elev när läraren inte följer upp elevers läsläxa. Det 

synliggörs inte om eleven gynnas av läsläxan och vilket kunskapsintag läsläxan har gett 

eleven. Likaså står det i Skolverket (2014, s. 20) att det är av stor vikt att både förbereda 

elever på läsläxan samt att läsläxan återkopplas. En elev som inte får instruktioner angående 

läsläxans innehåll kan gå miste om förståelsen av läsläxans utformning.  

Skolverket (2014, s. 20) skriver att en elev som inte förstått läsläxan inte heller kan 

tillgodose sig kunskapen som läsläxan syftar till, vilket kan leda till att det blir en ytinlärning 

hos eleven. En del elever klarar av att genomföra läsläxan med hjälp av en annan vuxen i 

hemmet. Men de elever som inte har någon vuxen att luta sig mot har därför svårare att 

genomföra läsläxan och eleven blir tvingad att lösa uppgiften på egen hand. Detta kan leda till 

att läsläxan inte fyller det syfte som läraren vill att läsläxan ska ha. Elbro (2004, s. 124) 

skriver att läsningen kan ha en mer betydande roll för eleverna om texten är utifrån elevernas 

egna intresse. När elever väljer en bok utifrån sina erfarenheter och intresse kan de förutspå 

textens innehåll och därmed lära sig texten utantill. På detta sätt kan elevernas läslust och 

läsutveckling utvecklas. Det är därför av vikt att lärare använder sig av elevernas intressen 

och tidigare erfarenheter vid valet av skönlitterära böcker (Elbro 2004, s. 124).  
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2.1.2 Syftet med läsläxan 

Enligt Skolverket (2014, s. 13) finns det en rad olika syften med att ge en läsläxa till eleven. 

Det viktigaste syftet läsläxan har är att den ska bidra till elevens ökade kunskapsutveckling. 

Det finns även syften så som att skolarbeten som inte hinns med på lektionen ska göras klart i 

hemmet. Detta kan bli en problematik för eleven om eleven inte hunnit befästa kunskapen 

som krävs av eleven. Har eleven svårigheter att slutföra uppgiften i skolan på grund av 

bristfällig förståelse blir inte uppgiften lättare att slutföra i hemmet (Skolverket, 2014, s. 19). 

Det tredje syftet som Skolverket (2014, s. 13) beskriver handlar om att vårdnadshavaren ska 

genom läsläxan få en inblick i vad eleven arbetar med i skolan.  

Läsläxor ska enligt Skolverket (2014, s. 13) utformas till elever så att de ska kunna klara 

av dem på egen hand, utan att vara beroende av vårdnadshavare. Elever har olika 

hemförhållanden som kan bidra till att elever inte kan få den hjälp de behöver för att utföra 

läsläxan. Däremot anser Lundberg och Herrlin (2005, s. 19) att läsläxor är av stor vikt för att 

elever ska få den mängden lästräning som krävs för att bli en god läsare och öka sin 

läsförmåga. Mycket av lästiden måste enligt Lundberg och Herrlin (2005, s. 19) läggas i 

hemmet för att uppnå detta.   

2.1.3 Anpassning av läsläxan 

I Lgr11 (Skolverket, 2017, s. 8) och i Skollagen (SFS 2010:800, 9 §) står det att alla elever 

ska få möjlighet till en likvärdig utbildning. Skolverket (2014, s. 31) pekar på att en 

likvärdighet kring läsläxan inte innebär att samma läsläxa ges till alla elever. Läsläxan ska 

anpassas utifrån alla elevers behov och förutsättningar. I likhet med detta skriver Lundberg 

(2010, s. 119) att det finns olika läromedel som innefattar olika läsnivåer, vilket gör att läraren 

kan anpassa läsläxan utifrån elevers förmåga att avkoda text och innehåll. Även Lundberg och 

Reichenberg (2008, s. 16) nämner att det är av vikt att läraren anpassar texter efter elevers 

läsförmåga. Texten ska möjliggöra att eleven kan avkoda och förstå textens innehåll. Både 

Lundberg (2010, s. 119) och Lundberg & Reichenberg (2008, s. 16) framhåller vikten av att 

nivåanpassat material ska ge möjlighet till elever att finna den läslust och glädje som behövs 

för att få en motivation till sin läsning. Det är ett svårt arbete för lärare att ge rätt anpassade 

texter till den läsnivå elever ligger på. För att denna anpassning ska möjliggöras för att elevers 

läsutveckling ska gå framåt behöver läraren vara medveten om vilken nivå eleven befinner på. 
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Vygotskjis teori om den proximala utvecklingszonen som både Imsen (2006, s. 316) och Säljö 

(2014, s. 305–306) nämner är viktig för läraren. Den proximala utvecklingszonen delas upp i 

tre delar där eleven i den första delen kan klara sig själv till en viss del (Säljö, 2014, s. 305–

306). Den andra delen är när eleven får stöd och vägledning för att sedan klara sig själv. Den 

tredje och sista delen innebär att eleven får massivt stöd och vägledning i sitt lärande men 

ändå inte löser problemet. Avslutningsvis är det även en betydande uppgift för läraren att hen 

har en god relation till sina elever. Lundberg (2010, s. 19–20) betonar att läraren behöver vara 

medveten sina elevers förmåga och intresse. Läraren behöver även vara medveten om vad 

som är en bra text. Läraren ska ha kunskap gällande texters uppbyggnad och kvalitet, för att 

uppfylla elevers behov när det kommer till deras läsnivå, motivation och intresse för böcker.  

2.1.4 Vårdnadshavares syn på läsläxan 

Enligt studier från Skolverket (2014, s. 32) finns det en del risker som kan kopplas samman 

med läsläxor. En sådan risk kan vara att det uppstår konflikter mellan elever och deras 

vårdnadshavare. Detta sker då skolan lägger ett för stort ansvar på vårdnadshavaren vad gäller 

elevens fortsatta kunskapsutveckling. Skolan tar många gånger för givet att vårdnadshavare 

besitter den typen av kunskap som behövs för att de ska kunna hjälpa eleven med läsläxan. 

Men tyvärr ser verkligheten ibland annorlunda ut och detta kan påverka relationen mellan 

vårdnadshavare och elev på ett negativt sätt. Exempel på detta är att vårdnadshavaren har en 

annan förklaring än läraren på läsläxans utformning, vilket kan leda till att det skapas en 

förvirring och irritation hos eleven gentemot vårdnadshavaren. Däremot beskriver Skolverket 

(2014, s. 33–34) att läsläxan även kan ge en positivitet till vårdnadshavare, eftersom 

vårdnadshavare får en inblick i vad eleven arbetar med i skolan. På detta sätt kan det skapas 

en samverkan mellan skola och hem, vilket kan bidra till en betydelsefull kunskapsutveckling 

hos elever. Enligt Skolverket (2014, s. 34) har det visat sig vara betydelsefullt hos eleven när 

dess vårdnadshavare visar sitt engagemang genom sin närvaro under elevens läsläxa. Genom 

att vårdnadshavaren intresserar sig för läsläxans innehåll och ställer frågor till eleven om det 

hen läst, kan det leda till en fortsatt lust till läsning.   
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2.2 Tidigare forskning 

Regeringen (2016) skriver att det krävs cirka 5000 timmars läsning både i skola och i 

hemmet, för att elever ska få möjlighet till att träna upp sin läskondition. I likhet med vad 

Regeringen (2016) framhåller teoretikern John Dewey som betonar att barn behöver göra 

saker praktiskt för att lära sig (se också Imsen, 2006, s. 49). Denna teori har fått namnet 

”Learning by doing”. Det bästa sättet för att lära sig läsa är att läsa mycket och ofta. 

Bjar (2006, s. 37) skriver att för att gynna elever på bästa sätt i deras fortsatta läsutveckling 

behöver skolan och hemmet ha en god samverkan. Den miljö och de resurser elever har 

möjlighet till påverkar elevernas läskompetens på ett mindre eller mer sätt. Bjar (2006, s. 42) 

skriver att det inte enbart är skolan som har ansvar gällande vikten av elevers prestationer, 

intresse och inställning som eleven utvecklar till sin egen läsning. Bjar beskriver att det har 

visats i studier vara av betydelse att elever läser i hemmet och inte enbart i skolan för att öka 

sin läsprestation. Däremot nämner Sandström Kjellin (2002, s. 167) att skolan lägger ett för 

stort pedagogiskt ansvar på vårdnadshavare gällande elevers läsinlärning. Vårdnadshavare har 

olika förutsättningar inom de pedagogiska kunskaperna i att lära ut till sina barn. Sandström 

Kjellin (2002, s. 167) menar att det är skolans ansvar att elever lär sig att avkoda texter och 

ord för att sedan få ett läsflyt, medan hemmet ska vara ett komplement till elevers läsning. 

Detta kan ske genom att vårdnadshavare till barn som inte kan läsa läser texten högt för barnet 

och sedan för samtal om textens innehåll.  

Bråten (2008, s. 24) skriver om hur synen på läsning såg ut förr i tiden. Läsning ansågs då 

vara en konst som enbart fåtal människor kunde utöva. Enligt Bråten användes läsningen 

runtomkring i hela samhället så som predikstolen eller på scenen. Högläsningen var viktig 

förr och är lika viktig idag för barn redan i tidig ålder. Likaså skriver Taube (2007, s. 23–24) 

att genom högläsningen får elever höra texter och på så sätt lära sig hur texter är uppbyggda. 

Det viktigaste med högläsningen är enligt Taube (2007, s. 23–24) att glädje och lust skapas 

genom högläsningen. Genom det kan elever i sin läsläxa tillsammans med vårdnadshavare 

finna den glädjen, när de får känna glädje och lust till att läsa högt. Taube (2007, s. 23–24) 

framhåller att om en lyssnare sitter bredvid och för ett stimulerande samtal med läsaren kan 

det bidra till en fortsatt läslust hos läsaren.  

Att växa upp med stöttning och kärlek i hemmet har även visat sig vara mycket 

betydelsefullt för elevens koncentration och uthållighet i skolan (Taube, 2007, s. 24). 
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Lundberg & Reichenberg (2008, s. 82–83) skriver att barn i tidig ålder behöver få ingå i en 

gemenskap i vad de läst och läsa samma text men där texterna är anpassade utifrån elevers 

läsnivå. Texterna kan till exempel ha fler bilder och versaler för de elever som inte kan koda 

av en text och mer text med gemener till de elever som har lättare att avkoda texter. Lundberg 

& Reichenberg (2008, s. 83–84) nämner att det finns viss forskning som tyder på att elever 

behöver ha texter som är anpassade utifrån deras läsnivå. Texterna behöver i många fall vara 

förenklade och nivåbestämda för att eleven inte ska hamna i en så kallad ond cirkel. Denna 

onda cirkel kan innebära att eleven till slut undviker läsning om texterna som ska läsas är för 

svåra. Läraren behöver ge anpassade texter till sina elever för att de ska få möjlighet att 

komma ur den onda cirkeln och få fortsatt lust till att läsa. I likhet med detta menar Imsen 

(2006, s. 53) att lärare många gånger får erfara att ett sätt att undervisa en elev inte alltid går 

att applicera på en annan elev. Elever behöver få en möjlighet till olika anpassade läsläxor där 

alla elever får utföra samma innehåll av läxa men i olika utföranden. Då kan alla elever 

diskutera i efterhand om det lästa tillsammans med resterande klass utan att behöva känna sig 

utanför. Även i Lgr11 (Skolverket, 2017, s. 8) att undervisningen ska anpassas utifrån 

elevernas olika behov och förutsättningar. Det är därför av vikt att som lärare vara medveten 

om att alla elever har olika förutsättningar gällande läskunskaper.   

Lundberg & Reichenberg (2008, s. 83–84) beskriver att elever kan få möjlighet att 

samtala tillsammans i klassen om det lästa trots att texten är utformad i olika nivåer. Det kan 

vara viktigt för eleverna att läraren anpassar undervisningen med texter som eleverna får 

möjlighet att samarbeta kring. Vygotskijs teori som nämns i Säljö (2014, s. 304) ”Barn lär sig 

av varandra” som kan ligga till grund för en inlärning där eleverna utvecklas tillsammans med 

andra. Likaså nämner Chambers (2014, s. 135) att elever som får samtala om böcker de läst 

kan bidra till att andra elever får intresse och lust till att vilja läsa just den boken. Boksamtal 

kring det lästa är av vikt att använda som lärare vid uppföljning av läsläxan där eleverna får 

hålla boksamtal om sin bok. Chambers (2014, s. 236) nämner grundfrågor som kan vara 

gynnsamma för elever att ställa vid boksamtal. Dessa grundfrågor hjälper eleverna att samtala 

kring det de läst. Frågorna hjälper även till genom att eleverna kan få fram svar om de andra 

elevernas lästa böcker. Chambers (2014, s. 175) nämner också att alla elevers åsikter och 

deras reflektioner är värda att lyssnas till. För att elever ska bibehålla sin lust till att vilja 

fortsätta läsa behöver elever få förmedla det de läst. Det är därför av stor vikt att både lärare 

och vårdnadshavare tar del av elevers reflektioner om sin lästa bok. Elever som inte får 
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förmedla sin syn på sin läsning riskerar enligt Chambers (2014, s. 175) att tappa 

självförtroendet till sin läsning.  
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3 Metod och material 

Avsnittet 3.1 handlar om vår studies metod och urval av informanter. I vårt val av informanter 

har vi valt att presentera de vi intervjuat för grundskolelärare 1–3. Eftersom de är utbildade 

grundskolelärare i årskurs 1–3. Vi har gällande enkätundersökningen valt att presentera 

informanterna som vårdnadshavare, på grund av att de är vårdnadshavare till de intervjuade 

grundskolelärarnas elever. Anledningen till att vi har valt att benämna informanterna på detta 

sätt är för att göra det tydligt vilka vi menar i vår studie. I avsnittet 3.2 beskrivs vår 

datainsamlingsmetod. Vidare presenteras i avsnitt 3.3 de etiska grundreglerna och 

avslutningsvis i avsnittet 3.4 diskuteras studiens tillförlitlighet och trovärdighet. 

3.1 Metod och urval av informanter 

I denna studie har vi intresserat oss för hur fem grundskolelärare 1–3 utformar, anpassar och i 

vilket syfte de använder läsläxan till sina elever. I studien har vi även intresserat oss för att se 

till vårdnadshavares perspektiv gällande vad de har för syn på läsläxan. I uppsatsens val av 

metod använder vi kvalitativa metodundersökningar genom både intervjumetod och 

enkätundersökning. Vi har valt att kalla personerna i intervjuerna för grundskolelärare 1–3 

och i enkätundersökningen för vårdnadshavare, eftersom inga namn ska nämnas i studien och 

att personerna ska förbli anonyma. I de kvalitativa intervjuerna har vi valt att intervjua fem 

grundskolelärare som arbetar i årskurserna 1–3 (se bilaga 1). I den kvalitativa intervjumetoden 

kan forskaren efter en förutbestämd fråga ställa ytterligare frågor till de valda 

grundskolelärarna 1–3. På detta sätt kan informanternas svar möjliggöra att ett mer utvidgat 

svar ges på forskarens frågeställningar. Bryman (2011, s. 415) skriver att i urvalsprocessen är 

det av vikt att informanter väljs ut och att urvalet grundas på studiens frågeställningar. 

Författaren beskriver även att den kvalitativa intervjumetoden används för att kunna ställa 

uppföljningsfrågor till informanten som kan ge ett mer utvecklande och fylligare svar på de 

tidigare ställda intervjufrågorna.  

I enkätundersökningen har vi valt att skicka ut enkäter till vårdnadshavare som har barn 

som går i årskurserna där de fem grundskolelärarna 1–3 har intervjuats. Enkätundersökningen 

utfördes med hjälp av ”Google formulär” (se bilaga 2). Detta är en enkät som är gjort via 

sökmotorn ”Google”. Där finns det en färdig mall där frågor kan skrivas ut och svar kan 
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besvaras utifrån olika alternativ. Exempel på hur de olika svarsalternativen kan se ut är. 

Kryssrutor eller korta skrivna svar. Genom enkäten får vi fram en statistik över de besvarade 

frågorna. Därmed sammanställs svaren utifrån hur vårdnadshavares delaktighet och 

engagemang kring läsläxan bidrar till elevens fortsatta läsutveckling. Genom att 

enkätundersökning används till vårdnadshavare möjliggör det för oss att få ut en större mängd 

data som kan ge oss ett mer tillförlitligt resultat i vår studie. Bryman (2011, s. 227) skriver att 

enkätundersökning tillsammans med en semistrukturerad intervju är de metoder som främst 

används för att samla in data. På grund av detta har vi valt att använda oss av dessa två 

metoder för att ge oss så mycket data som vi behöver till studiens valda ämne. 

Enkätundersökning kan enligt Bryman (2011, s. 228) vara enklare att ge till informanter då 

det handlar om slutna frågor vilket i vissa fall kan vara enklare att besvara till skillnad från när 

frågorna är öppna. Däremot skriver författaren att det kan finnas en nackdel med 

enkätundersökningar. Denna nackdel är att frågorna inte ställs med muntligt framställande, 

vilket kan bidra till att informanten behöver tolka frågan på egen hand. På grund av detta är 

det av vikt att vi formulerar frågorna i enkäten på ett sätt så att de är förståeliga för 

informanten. 

I urvalet av metodval har vi valt att skicka ut e-postmeddelande till fem grundskolelärare 

1–3 som är verksamma i skolor för årskurserna 1–3. De fem grundskolelärarna 1–3 är 

verksamma på skolor i Mellansverige. De har i e-postmeddelandet fått ett informationsbrev 

med en kort presentation av oss, blivit informerade om studiens syfte och de etiska 

grundreglerna som kan vara av vikt för grundskolelärarna 1–3 att veta innan de godkänner en 

medverkan i en intervju. Vårdnadshavare gällande enkätundersökningen har av de intervjuade 

grundskolelärarna 1–3 fått utskick av ett så kallat veckobrev där de blivit tilldelade samma 

informationsbrev som grundskolelärarna 1–3 tagit del av. Vårdnadshavarna har även innan de 

besvarat enkäten fått möjlighet att läsa informationsbrev, syfte om studien och de etiska 

grundreglerna som vi skrivit in på första sidan av enkätundersökningen.  

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Utifrån studiens frågeställningar och syfte valdes två datainsamlingsmetoder. De två 

metoderna som valdes i studien är kvalitativa och semistrukturerade intervjuer och en 
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kvalitativ enkätundersökning. Grundskolelärarna 1–3 blev tilldelade intervjufrågorna i 

samband med informationsbrevet, så att de skulle få en möjlighet till att förbereda sig på vilka 

frågor som skulle ställas under intervjuerna. Intervjuerna har ägt rum på grundskolelärarnas 

1–3 respektive arbetsplats och i ett rum där hen kan känna sig trygg. Det är viktigt för både 

oss och grundskolelärarna 1–3 att intervjuer sker på en lugn och ostörd miljö för att inte vi 

eller de ska bli stressade av andra samt att deras svar inte ska höras av andra (Bryman 2011, s. 

421). Intervjuerna spelades in för att inte gå miste om viktiga detaljer. Om enbart 

anteckningar förs kan forskaren gå miste om viktiga ord informanten förmedlar, eftersom 

forskaren är inne i sitt skrivande och inte hinner med att skriva ned allt (Bryman, 2011, s. 

428).  

Enkätundersökningen genomfördes i att vårdnadshavare blev tilldelade länken Google 

formuläret med frågorna. Länken skickades ut i ett veckobrev som de intervjuade 

grundskolelärarna 1–3 skickade ut, eftersom vi inte har tillgång till vårdnadshavares e-

postadresser och att de ska ha en möjlighet till att vara anonyma. Vårdnadshavarna valde 

sedan frivilligt att svara eller inte på frågorna. Enkätundersökningen sammanställdes sedan 

utifrån de frågeställningar som är med i vår studie.   

 

3.3 Etiska grundregler 

Studien följer Vetenskapsrådets (2017, s. 12–14) etiska grundregler gällande samtycke, 

information, konfidentialitet och nyttjande. Kraven uppnås genom att både grundskolelärarna 

1–3 och vårdnadshavarna innan studiens genomförande av intervjuer och enkätundersökning 

(se bilaga 3). Genom att de har godkänt sitt samtycke gällande delaktighet i undersökningen. 

Både grundskolelärarna 1–3 och vårdnadshavarna har även godkänt informationskravet som 

innebär att de får information om att undersökningen är frivillig och när som helst kan avbryta 

samtalet eller enkätundersökningen. De två sista grundreglerna är att informanterna blivit 

informerade om att de är helt anonyma i undersökningen och att svaren enbart är till för 

studiens ändamål. Vi skriver inte ut namn på personer eller skola samt att inspelningarna av 

intervjuerna raderas efter studiens arbete är godkänt.   
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3.4 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Vår studies tillförlitlighet och trovärdighet kan styrkas genom att vi genomfört både intervjuer 

och en enkätundersökning. Intervjuerna har spelats in och transkriberats på ett korrekt sätt. Vi 

har följt de etiska grundreglerna som gäller då informanterna som intervjuats är anonyma 

samt att informanternas svar i enkätundersökningen är anonyma. Genom detta kan våra svar 

vi fått av informanterna blivit mer ärliga på grund av att informanterna inte hängs ut och 

studiens tillförlitlighet kan då öka. Informanterna i studien har även fått den informationen att 

de blir tilldelade den sammanställda studien. Detta kan också leda till att studiens trovärdighet 

kan styrkas. 

Vi bedömer vår studie som trovärdig eftersom de intervjufrågor vi har ställt är 

sammankopplade med studiens syfte och frågeställningar. Svaren vi har fått tolkar vi som att 

informanterna har mycket erfarenhet kring läsläxan. Samtliga informanter under intervjun gav 

uttryck för att de arbetat med läsläxa under många års tid och använt sig av samma 

utformning av läsläxa redan från årskurs 1–3. Utifrån enkätundersökningen kan vi tolka 

svaren vi fått att läsläxan överlag är något som vårdnadshavare anser vara positivt för deras 

barns läsutveckling.  
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras vårt resultat av studien. Vi har valt att kategorisera resultatet i 

underrubriker som hör ihop med både intervjufrågor och enkätfrågor vi har ställt under 

studiens gång och utifrån de svar vi fått. Vi presenterar de olika informanterna genom att kalla 

dem för lärare och numrera från 1–5 (se bilaga 4). På det sättet går det att se skillnader och 

likheter mellan vad de olika informanterna har gett oss för svar. Enkätundersökningens 

resultat har vi sammanställt utifrån att räknat ihop alla svaren och jämfört dem med varandra. 

Vi har valt att kategorisera i fyra olika rubriker: 4.1 – Val av läsläxa, 4.2 – Syftet med 

läsläxan, 4.3 – För- och efterarbete av läsläxan, 4.4 – Anpassning av läsläxan, 4.5 – 

Samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare gällande läsläxan och 4.6 – Vårdnadshavares 

syn på läsläxan. Under rubriken 4.7 har vi gjort en resultatsammanfattning utifrån de svar vi 

fått i intervjuerna och i enkäten.  

4.1 Val av läsläxa 

Av de fem intervjuerna vi har genomfört berättar samtliga lärare att de använder sig av ett 

färdigt läromedel som läsläxa. Detta skiljer sig dock beroende på vilken årskurs som eleverna 

går i. Två av lärarna använder sig av ett färdigt läromedel i årskurs 2 men i årskurs 1 får 

eleverna välja skönlitterära böcker själva och i årskurs 3 får eleverna skrivläxa.  

Vi använder ”Vi läser” som är ett färdigt läromedel till eleverna som läsläxa (Lärare 1).  

Miniboken, grön och röd nivå. Det blir en historia i boken som alla kan vara med och samtala om och jobba 

runt (Lärare 2).  

Miniboken använder vi just nu. Detta för att det är lätt att ha en gemensam text att samlas kring (Lärare 3). 

I årskurs 2 får eleverna läsläxa utifrån färdigt läromedel ”Vi läser” (Lärare 4).  

Vi har bestämt ett färdigt läromedel till eleverna när de går i årskurs 2 annars väljer de själva böcker att läsa 

som läsläxa. Läromedlet är ”Vi läser” (Lärare 5).  

Samtliga lärare berättar att det viktiga med valet av läsläxan är att eleverna har ett intresse för 

boken de ska läsa. Samtliga lärare säger att det är viktigt att låta eleverna vara med och 

bestämma vilka böcker de ska läsa.  
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Det är viktigt att vara positiv till läsning och peppa eleverna till att vilja läsa (Lärare 1). 

Jag använder mig av läskampanjer och månadens författare för att väcka intresse hos eleverna till att vilja 

läsa böcker (Lärare 2).  

Jag tycker det är viktigt att jag öser beröm när det går bra för eleverna i deras läsning och vara empatisk när 

det går mindre bra i läsningen. Det är viktigt att jag som lärare utstrålar en positiv inställning till att läsa 

(Lärare 3).  

Bokcirkel har jag märkt väckt ett stort intresse hos eleverna när det kommer till läsning. Eleverna får berätta 

om sin bok och de övriga som lyssnar ställer frågor om boken. Eleverna har sedan fått ställa sig i kö till den 

lästa boken (Lärare 4).  

Har eleverna en bok de inte tycker om fick eleverna byta bok. Jag vill att de ska ha en bok som de gillar att 

läsa (Lärare 5).  

4.2 Syftet med läsläxan 

Samtliga lärare som vi intervjuat berättar att syftet med läsläxan är att eleverna ska få ett 

läsflyt. Eleverna får en mängdträning och möjlighet till att öva sig till en automatisering i att 

knäcka läskoden. Anledningen till att eleverna får läsläxa är att tiden inte räcker till i skolan. 

Eleverna får inte den mängdträning de behöver genom att enbart läsa i skolan. Därför har 

samtliga lärare valt att skicka hem läsläxa en gång i veckan så att eleverna kan träna i hemmet 

att läsa med antingen vårdnadshavare eller äldre syskon.  

Om eleverna inte får hem läsläxa och all tid till läsning sker på skoltid skulle vi få ta bort mycket tid från 

andra lektionstillfällen (Lärare 4).  

Det sägs att man behöver läsa 5 kilometer text för att få ett läsflyt och komma in i en bokslukarålder (Lärare 

4).  

Jag vill att föräldrarna får en förståelse genom att höra hur deras barn läser läxan, det är viktigt anser jag 

(Lärare 5).  

4.3 För- och efterarbete av läsläxan 

Samtliga lärare berättar att de arbetar kring läsläxan utifrån det färdiga läromedlet. Eleverna 

får först arbeta med sidorna i skolan och sedan får de hem sidorna i läsläxa för att där läsa i 

hemmet och besvara på färdiga frågor som hör till läromedlet. Lärare 4 och 5 berättar att när 

eleverna läser skönlitterära böcker har vårdnadshavare fått ett läsprotokoll som innebär att 
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vårdnadshavare undertecknar att deras barn har läst läsläxan. I detta läsprotokoll fyller 

vårdnadshavare i hur läsningen har gått för eleven och vilka sidor eleven läst. I uppföljning av 

läsläxan berättar enbart lärare 5 att hen lyssnar på elevernas läsläxa i skolan, eftersom hen 

anser att det är av vikt att ta del av elevernas läsning för att höra hur de utvecklas i sin läsning 

samt se om eleverna gjort läsläxan. Samtliga lärare berättar att det syns tydligt om 

vårdnadshavare inte undertecknat eller om eleverna aldrig lämnade in läsläxan. Lärare 2 och 3 

berättar att de enbart använder sig av läsprotokoll genom att få en signatur av vårdnadshavare 

för att kunna se om eleven gjort läsläxan eller inte. Lärare 1 berättar att hen inte använder sig 

av läsprotokoll. Skillnaden där är att hen märker tydligt om eleverna läst läxan eller inte 

genom att lyssna på elevernas läxläsning, eftersom hen märker hur läsningen går för eleven 

och att hen ser om frågorna till läsläxan är genomförda av eleven.  

Lärare 3 och 4 berättar att eleverna även fått presentera sina läxböcker för klassen i form 

av bokrecension när eleverna fått välja skönlitterära böcker själva. Eleverna ska få möjlighet 

att berätta för resterande klasskamrater om den lästa boken, men det handlar även om att ge de 

andra eleverna chans att få ett intresse till annan litteratur. Lärare 1 berättar att de elever som 

läser något kapitel ur en annan bok än läromedlet får göra en kortare bokrecension som 

presenteras för läraren i samband med att läraren lyssnar på läsläxan. Tre av lärarna berättar 

att de lyssnar till sina elever när de läser läsläxan i slutet av veckan. Detta görs en och en, två 

och två eller i grupp. En och en innebär att läraren sitter ensam med en elev och eleven får 

läsa läxan för läraren. Två och två innebär att två elever får sitta i klassrummet och läsa för 

varandra. Läraren går då runt och lyssnar på alla elevpar för att få en bild över hur det går. 

Om läsläxan sker i grupp innebär detta att alla elever sitter tillsammans i klassrummet och då 

får var och en läsa en liten del av läxan högt för resten av klassen och för läraren.  

Samtliga lärare anser att de har för lite tid till att följa upp läsläxan. De önskar att de hade 

mer tid med varje elev men att de många gånger inte finns tid eller för lite tid att följa upp den 

på det sätt som de planerat. Tidsbrist och stora elevgrupper är de största orsakerna som lärarna 

anger till detta. Lärare 3 beskriver att det ibland är annan personal på skolan som kan lyssna 

till elevens läsning. Hen anser att det viktigaste inte är vem som följer upp läxan, utan att den 

följs upp överhuvudtaget. Responsen på det eleven läst är också en viktig del enligt lärare 3. 

 

Det är viktigt att inte enbart lyssna på elevernas läsning utan att också ge en respons till eleverna. Detta 

genom konstruktiv kritik (Lärare 3). 
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Jag hinner inte följa upp alla elevers läsläxa, det är för många i klassen (Lärare 4). 

 

Jag lyssnar på alla elevernas läsläxa för jag tycker det är viktigt att få ta del av deras läsning. Det tar tid men 

jag lägger ner den tiden på eleverna och jag har turen att de är mycket i halvklass och då hinner jag med 

(Lärare 5). 

 

4.4 Anpassning av läsläxan 

Samtliga lärare berättar att de anpassar läsläxan utifrån elevernas kunskapsnivå. Utifrån 

läromedel finns det två nivåer på text. Detta innebär att texterna är utformade med mindre 

eller mer text beroende på elevernas läsnivå. Lärare 4 och 5 säger att när eleverna får välja 

böcker utifrån skönlitterära böcker har lärarna själva valt ut böcker från skolans bibliotek och 

märkt upp böckerna i fyra olika svårighetsnivåer, för att hjälpa eleverna att hitta rätt anpassad 

bok efter deras läskunskaper. Både lärare 4 och 5 berättar också att när eleverna knäckt 

läskoden får eleverna möjlighet att välja egna böcker på skolans bibliotek alternativt böcker 

hemifrån. Lärare 1, 4 och 5 använder sig av läromedlet ”Vi läser” som finns i A och B sida 

som innebär att A har en lättare text och B en svårare text men med samma innehåll för att 

alla elever ska kunna ta del av samma information i skolan. Hen berättar att eleverna får både 

A och B sida i läxa men att eleverna får avgöra själva om de vill läsa båda sidorna. De har 

som grundtanke att eleverna ska läsa både A och B sidorna.  

Eleverna får både A och B sida i läxa där jag har som mål att alla i klassen ska klara av att läsa B sidan. 

Därför har jag inte uttalat mig till klassen eller vårdnadshavare att A och B sida är anpassad utifrån en 

svårighetsgrad. Detta för att jag vill att eleverna ska knäcka läskoden och öva på att läsa texter så mycket 

som möjligt (Lärare 1).  

En del elever har knäckt läskoden och maler kapitelböcker som exempelvis en elev som läser Harry Potter. 

Där har den eleven fått extra läxa som är frivillig utifrån den ordinarie läxan ”Vi läser”. Genom det har jag 

kopierat ett kapitel ur en skönlitterär bok och gett som extra läxa till de som knäckt läskoden. Anledningen 

till att jag väljer skönlitterära böcker och enbart kopierar ett kapitel är för att eleverna sedan ska få ta del av 

så många böcker som möjligt och på det sättet tror jag att det kan locka till elevernas fortsatta läslust 

(Lärare 1). 
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Ja, jag anpassar läsläxan utifrån elevernas läsnivå. De elever som fortfarande inte knäckt läskoden i årskurs 

2 får ta del av läromedlet ”Vi läser” för årskurs 1 och de andra eleverna använder sig av ”Vi läser” för 

årskurs 2 samt läsförståelsefrågor som hör till texten (Lärare 4).   

Utifrån enkätsvaren av vårdnadshavare har även majoriteten fyllt i att de anser att läsläxan är 

utformad efter elevernas läsnivå; av de 24 som svarat har 19 svarat att läsläxan är anpassad 

efter eleverna. Tre vårdnadshavare har fyllt i att texten är för svår för mitt barn och två 

vårdnadshavare har fyllt i att texten är för lätt.  

4.5 Samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare 

Samtliga lärare berättar att vårdnadshavare får information gällande läsläxan i samband med 

föräldramöte och utskick av veckobrev. Däremot säger samtliga lärare att på grund av 

mångkulturell bakgrund kan det vara svårt att informationen gällande läsläxan når ut till alla 

vårdnadshavare. Alla vårdnadshavare deltar heller inte på föräldramöten eller läser 

veckobreven.  

De vårdnadshavare som har svårt att genomföra läsläxan tillsammans med sitt barn på grund av språket har 

då i samtal med mig som lärare gett tillåtelse till eleven att sitta kvar efter skoltid och göra läsläxan med 

mig (Lärare 1).  

Samtliga lärare säger att det märks på eleverna om de har tagit del av läsläxan i hemmet. 

Lärarna har märkt skillnad på elever som inte lämnat in läsläxan eller märkt att 

vårdnadshavare inte lyssnat på sitt barns läsning. Detta, menar lärarna, ger en indikation på att 

läsläxan ej är genomförd. Det syns tydligt när eleverna ska läsa upp läsläxan för läraren att 

eleven som då inte läst texten i hemmet inte fått den mängdträning som behövs.  

Elever som övar på att läsa mycket och regelbundet blir goda läsare (Lärare 3). 

Man vet aldrig om elevernas utveckling av läsning beror på läsläxan eller av vårdnadshavares inställning till 

skolan. Det finns de vårdnadshavare som har annat språk och detta kan bidra till en sämre utveckling för 

eleverna i deras läsning. Däremot har jag en elev med annat modersmål än svenska men som ligger i 

framkant i sin läsning och detta tror jag beror mycket på vårdnadshavares engagemang kring skolan (Lärare 

4).  

Jag märkte på en elev som läste varje dag i hemmet, den eleven fick upp flytet i sin läsning mycket mer än 

andra elever som inte läste (Lärare 5). 
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Samtliga lärare berättar att de inte upplever att det finns en negativ inställning hos 

vårdnadshavare gällande sina barns läsläxa. Lärarna säger att det har blivit som en naturlig del 

hos både vårdnadshavare och elev att eleverna får läsläxa.  

Jag har aldrig fått något negativt angående läsläxan, bara reaktioner på att det kan vara för mycket eller för 

lite (Lärare 1). 

Nej, faktiskt inte. Jag frågar vårdnadshavare om de tycker att eleverna har mycket läxor. Men jag får som 

svar av vårdnadshavare att de tycker det är bra med läxor och att eleverna får en rutin gällande läxan. Det är 

bra att eleverna vänjer sig vid läxor inför mellanstadiet (Lärare 4).  

Jag har inte hört något om att vårdnadshavare har en negativ inställning till läsläxan. Men det jag tänker är 

att de vårdnadshavare som inte läser med sina barn, vad beror det på? Är det tiden eller orkar man bara inte 

sitta och vara delaktig? Man kan väl läsa fem minuter eller nånting (Lärare 5). 

Av de 24 enkätsvar vi fått har 14 vårdnadshavare fyllt i att de inte fått tydlig information om 

hur de kan hjälpa sitt barn med läsläxan. De har sedan fyllt i att de dessutom inte kontaktat 

läraren och pratat om hur de ska kunna hjälpa sitt barn med läsläxan. Av de 24 

vårdnadshavare som fyllt i enkäten har sex vårdnadshavare motiverat ett kort svar gällande 

hur de ska kunna hjälpa sitt barn med läsläxan när det brister i kommunikationen mellan 

lärare och dess vårdnadshavare. 

 

Använder bara sunt förnuft. Viktigt att barn förstår vad dem läser (vårdnadshavare). 

 

Vi har sett film och läst text om betydelsen av att läsa tillsammans (vårdnadshavare). 

 

Vi låter honom själv välja den boken han vill, kanske med flera bilder i (vårdnadshavare). 

 

4.6 Vårdnadshavares syn på läsläxan 

Utifrån de enkätsvar vi fått visar majoriteten av vårdnadshavare att de har ett intresse att följa 

sitt barns läsutveckling. De som har svarat att eleven läser sin läsläxa högt har motiverat ett 

kort svar hur sitt barn läser sin läsläxa.  

Vi vill höra att han uttalar orden rätt och kan även ställa frågor så jag vet att han förstår det han läser 

(vårdnadshavare). 

Jag vill ha koll på hans läsutveckling (vårdnadshavare). 
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Jag vill höra hur hen läser (vårdnadshavare). 

Jag vill göra läsläxan med alla barnen på grund av att jag tycker det är viktigt (vårdnadshavare).  

Det är olika på grund av uppgift. Barnet behöver stöd i att förstå läxan och läser högt för att förtydliga för 

sig själv och högt tillsammans med vårdnadshavare (vårdnadshavare). 

Jag vill höra så läsningen flyter (vårdnadshavare). 

Trevligt att göra den tillsammans och diskutera efteråt (vårdnadshavare). 

Majoriteten av vårdnadshavare engagerar sig i sina barns läsning genom att de fyllt i att barnet 

läser läsläxan nästan varje dag och att de alltid pratar om textens innehåll med barnet. Enligt 

enkätundersökningen anser 80 % av vårdnadshavarna att läsläxan som ges till deras barn är 

anpassad utifrån den individuella läsnivå barnet ligger på. 12 % av vårdnadshavarna anser att 

läsläxan är för svår för deras barns läsnivå, och resterande 8 % anser att läsläxan är för lätt.   

4.7 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis har samtliga fem grundskolelärare som intervjuats för denna studie 

framfört att de använder sig av ett redan färdigt material till läsläxan. Två av lärarna använder 

sig av läromedlet ”Miniboken” och de resterande tre lärare använder sig av boken ”Vi läser”. 

Eftersom svårighetsgraderna varierar mellan och i de olika läromedlen använder två lärare 

även annan litteratur som ett komplement till läromedlet. Detta är främst för de elever som 

kommit längre i sin läsutveckling som får möjlighet att få hem en extra läsläxa. Enligt 

samtliga lärare är det av stor vikt att det som eleverna ska läsa är utifrån vad eleven själv 

tycker är roligt och intressant. Lärarna anser även att det har en stor betydelse att eleverna får 

vara med och bestämma vad de vill läsa. För att få eleverna intresserade för läsning behöver 

lärarna vara peppande och på så sätt få eleverna entusiastiska, till exempel genom att ge 

mycket beröm när det går bra i läsningen och att kunna ge eleven tid och empati när det går 

mindre bra. En lärare berättar att de använder olika läskampanjer för att öka elevernas intresse 

för läsning. Att använda sig av bokrecensioner där eleverna får berätta om den bok eller den 

text de läst är även något som en av lärarna belyser som ett sätt att motivera eleven att läsa 

men även ge de andra eleverna en möjlighet att väcka ett intresse. 

Vad gäller lärarnas syfte med läsläxan svarar samtliga lärare att eleverna genom läsläxan 

ska uppnå ett läsflyt. De menar att genom läsläxan får eleven den mängdträning som hen 

behöver för att kunna knäcka läskoden och kunna få ett flyt i sin läsning. Lärarna uttrycker att 
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det tyvärr inte finns tillräckligt med tid i skolan att öva på läsning så mycket som eleverna 

behöver. En lärare berättar att det krävs cirka 5 kilometer med läst text för att bli en god 

läsare. Hemmet fungerar därför som en form av ett komplement till skolan för att eleverna ska 

få så mycket tid som möjligt att läsa. En lärare menar även att läsläxan i hemmet ger 

vårdnadshavaren möjlighet till en större inblick i elevens läsutveckling och det anser läraren 

är viktigt i elevens läsprocess. 

I för och efterbetet kring läsläxan beskriver samtliga lärare att de använder det färdiga 

läromedlet. Genom detta kan eleverna arbeta sig igenom texten tillsammans i skolan för att 

sedan få med sig samma sidor hem i läxa som en repetition. Eleverna får sedan svara på ett 

antal frågor kring texten. Fyra av fem lärare förklarar att de använder sig av så kallat 

läsprotokoll där vårdnadshavare signerar när de lyssnat till sina barn. Detta används både vid 

det färdiga läromedlet och skönlitterära böcker. De flesta av lärarna försöker finna tid att 

lyssna till sina elever när läsläxan ska in. Detta görs då en och en, två och två eller i grupp. 

Men tyvärr säger samtliga lärare att de inte har den tiden som behövs för att hinna med att 

lyssna på alla. En av lärarna uttrycker att hen skulle kunna lägga mer tid på att lyssna till varje 

elev. Dock skulle detta medföra att lärarens planeringstid förkortas. Den lärare som inte 

använder sig av läsprotokoll förklarar att hen är väldigt noggrann med att lyssna på alla elever 

och genom det märker hen om eleven läst läsläxan eller inte. En av lärarna berättar att den 

enda anledningen till att hen hinner lyssna på alla elever är att hen gör det i halvklass. En av 

lärarna menar även att det ibland kvittar vem som lyssnar till eleven när hen läser, så länge 

eleven får någon form av återkoppling och konstruktiv kritik. 

Resultatet visar att samtliga lärare säger att de anpassar läsläxan utifrån elevernas 

kunskapsnivå. Detta resultat visar sig även stämma med vad vårdnadshavarna anser, nämligen 

att läsläxan är rätt anpassad för deras barns läsnivå. I och med detta resultat angående 

anpassning av läsläxan till elever kan vi tolka att läsläxan anpassas till varje enskild elev. 

Samtliga lärare berättar att de har olika anpassningar kring läsläxan. Tre lärare tar upp att i 

läromedlet ”Vi läser” är boken anpassad efter A- och B-sida. De andra två lärarna använder 

sig av ”Miniboken” som har grön och röd bok. Samtliga lärare berättar att läromedlets 

innehåll är detsamma oavsett om boken har A- eller B-sida samt om boken är grön eller röd. 

Det som skiljer sig åt mellan de olika anpassade böckerna är mängden text. 

Resultatet av enkätundersökningen gällande samarbetet med lärarna och vårdnadshavarna 

visar att de har ett gott samarbete. Däremot i en av frågorna i enkäten ”Om vårdnadshavarna 
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anser att de fått tydlig information gällande hur de ska hjälpa sitt barn med läsläxan” ser vi att 

mer än hälften av antalet besvarade svar fyllt i nej. Dock under den frågan kunde 

vårdnadshavarna motivera sitt svar med ”Hur de då har möjliggjort för att kunna hjälpa sitt 

barn med läsläxan”, och sex vårdnadshavare har skrivit flera positiva meningar med hur de 

kan hjälpa sitt barn med läsläxan på bästa möjliga sätt. Utifrån lärarnas svar i intervjuerna 

säger de att vårdnadshavarna även fått tydlig information om läsläxans upplägg i förarbete 

och efterarbete samt deras syfte med läsläxan. Läsläxans syfte har enligt samtliga lärare 

informerats till vårdnadshavare i samband med aktuella föräldramöten samt i utskick av 

veckobrev som en påminnelse till vårdnadshavarna.  

Resultatet visar heller inte att varken vårdnadshavare eller lärarna upplever att det finns 

något negativt gällande läsläxan. Samtliga lärare säger att de aldrig fått något negativt 

framfört om läsläxan eller läxa överhuvudtaget av vårdnadshavare. Även utifrån enkätens svar 

från vårdnadshavarna kan inget negativt ses angående läsläxan. Vårdnadshavarna har haft 

möjlighet att motivera sina svar i enkäten, och dessa svar visar en positiv inställning till 

läsläxan. Genom enkäten framgår det hur vårdnadshavarna hjälper sitt barn och visar sitt 

engagemang kring läsläxan och sitt barns läsutveckling.   
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5 Diskussion 

I det följande tolkar och diskuterar vi i det första avsnittet 5.1 vårt resutat utifrån studiens fyra 

frågeställningar. Detta har vi kategoriserat i fyra underrubriker; 5.1.1 – För- och efterarbete 

kring läsläxan, 5.1.2 – Syftet med läsläxan, 5.1.3 – Anpassning av läsläxan, 5.1.4 – 

Vårdnadshavares syn på läsläxan. I det andra avsnittet 5.2 diskuterar vi valet av metod. 

5.1 Diskussion av resultat 

I det här avsnittet tolkas och diskuteras studiens resultat. 

5.1.1 För- och efterarbete kring läsläxan 

Skolverket (2014, s.20) skriver att det är av vikt att förbereda elever på sin läsläxa och utifrån 

vår studies resultat tolkar vi det som att lärarna har en planerad förberedelse gällande läsläxan. 

Skolverket (2014, s.20) tar även upp att elever som inte får tydliga instruktioner om läsläxan 

kan missgynnas i sin inlärning och därmed kan det leda till en ytinlärning hos eleverna. I detta 

fall kan vi se ett gott förarbete kring läsläxan eftersom det arbetas kring samma material i 

svenskundervisningen.  

Samtliga lärare berättar att de har ett färdigt läromedel som läsläxa till sina elever, 

eftersom alla lärare som medverkat i studien framfört att de använder två typer av läromedel. 

Dessa läromedel är ”Vi läser” och ”Miniboken”. Samtliga lärare påtalar även att de två 

läromedlen används i svenskundervisningen. I och med detta tolkar vi det som att lärarna 

använder sig av ett förarbete när det kommer till läsläxan, eftersom samtliga lärare berättar att 

de i svenskundervisningen går igenom de kapitel som eleverna ska arbeta med under veckans 

gång och därefter får eleverna samma kapitel i läsläxa som en repetition för att träna i sin 

läsning. Det framkom däremot också att de även använder sig av skönlitterära böcker som 

läsläxa. Lärarna påtalar vikten av att eleverna får vara med och välja de böcker de vill läsa, 

eftersom det kan skapa läslust hos eleverna när de väljer böcker utifrån egna intressen. I likhet 

med detta menar även Elbro (2004, s. 124) att om eleverna själva får välja den litteratur de ska 

läsa kan det bidra till att eleverna skapar mer intresse till att vilja läsa, eftersom det är böcker 

som de har intresse av. På så sätt kan läraren känna en trygghet i den text eleven tar del av och 

genom det kan elevernas läslust öka. Elbro (2004, s. 124) påpekar att det kan vara av vikt att 
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som lärare vara medveten om att det inte alltid är det vardagsanknutna som kan skapa läslust 

hos eleverna. Det kan vara enkelt att samtala kring ämnet i texten om det är något som 

eleverna redan känner, exempelvis fakta om ”hunden”, men det kan även bidra till att det inte 

väcker ett speciellt stort intresse hos eleverna. Läraren behöver enligt Elbro (2004, s. 124) ha 

medvetenhet om att många elever tycker om skönlitterära böcker som handlar bland annat om 

spännande äventyr, troll och andra galaxer. Dessa böcker är inte vardagsanknutna till eleverna 

men böckerna har en spänning som gör att eleverna vill fortsätta läsa. Detta var även en 

strategi som en av de intervjuade lärarna använde sig av. Hen valde en spännande bok från 

skolans bibliotek och kopierade ett till två kapitel och gav till eleverna. Detta gjorde hen 

medvetet för att eleven skulle vilja fortsätta läsa boken då det kunde sluta spännande och 

eleven fick vänta till nästa vecka på det nästkommande kapitlet.   

Två av lärarna använder läsläxan som en del av undervisningen genom att låta eleverna 

presentera sina lästa böcker i form av en liten bokrecension. Lärarna kallar detta för bokprat 

och i och med detta menar de att eleverna kan få ett intresse för olika skönlitterära böcker och 

därmed ta del av flera olika böcker. I likhet med detta skriver även Chambers (2014, s. 217) 

att det finns många fördelar med att låta eleverna samtala kring de böckerna de läst. Elever 

som får ta del av andra elevers lästa böcker kan genom det själv bli intresserade av att läsa 

samma bok.  

Vi tolkar det som att majoriteten av lärarna inte hinner med att lyssna till alla elevers 

läsläxa, eftersom samtliga lärare påtalar att de inte har den tiden de vill för att hinna med att 

lyssna till varje elevs läsläxa. Däremot uppfattar vi det som att samtliga lärare vill hinna med 

att lyssna på alla elever men att hindret är för stora elevgrupper och för lite tid till att lyssna på 

eleverna. Hattie (2012, s. 29) anser att om elevgrupperna skulle minska i antalet elever, kan 

det ge en mer positiv effekt på elevers prestationer. Detta är även något som Chambers (2014, 

s. 175) menar är viktigt för eleverna att de får reflektera och samtala kring sin lästa text. Det 

kan bidra till att elever som inte får uttrycka sina tankar kring det lästa tappar lust och 

motivation till att fortsätta läsa sin läsläxa om eleven ändå inte får en respons av läraren hur 

läsningen går för eleven. Chambers (2014, s. 200) skriver även att arbetet kring den lästa 

texten behöver mycket tid för att det ska gynna elevens fortsatta läsutveckling. Barn i alla 

åldrar, även de yngsta barnen, behöver få tid att samtala och reflektera kring textens innehåll. 

Chambers (2014, s. 200) skriver även att läraren behöver ha en viss skicklighet och 
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kompetens för att kunna leda ett bra boksamtal och uppnå ett givande samtal om läsläxans 

text.  

Två av lärarna har använt sig av bokrecensioner där eleverna får presentera sin 

skönlitterära bok de läst. Detta anser vi alla lärare skulle kunna tänka på att använda som just 

efterarbete när det kommer till läsläxa av skönlitterära böcker. De två lärarna beskriver att det 

kan skapa lust och intresse till fortsatt läsning hos eleverna. Chambers (2014, s. 217) skriver 

om just bokrecensioner och att det finns många fördelar med att låta eleverna samtala kring 

böcker de läst. Genom att ta del av andra elevers lästa böcker kan ett intresse skapas hos de 

andra eleverna att vilja läsa just den boken.  

 

5.1.2 Syftet med läsläxan 

Samtliga lärare säger att deras syfte gällande läsläxan är att eleverna ska få upp ett flyt i 

läsningen och få träna mycket på att läsa för att komma upp i den mängden text som eleverna 

behöver. En av lärarna uttryckte det som att elever ska komma upp i 5 kilometer text för att 

kunna bli goda läsare. I likhet med detta skriver Regeringen (2016) att elever behöver cirka 

5000 timmars läsning i både skola och i hemmet för att kunna bli goda läsare. Likaså skriver 

Lundberg och Herrlin (2005, s. 19) att det är av vikt att ge läsläxa till elever för att de ska få 

den mängdträningen för att bli goda läsare. Författarna menar därför att läsningen även 

behövs fördelas ut i hemmet eftersom tiden inte räcker till i skolan. Detta är även något som 

en lärare uttryckte sig att skulle all läsning läggas i skolan skulle tiden till andra ämnen 

förkortas. Samtliga lärare påtalar vikten av att eleverna lär sig att avkoda ord och meningar, 

det vill säga att eleverna lär sig knäcka läskoden. För att knäcka läskoden, skriver Bråten 

(2008, s. 49), att elever behöver lära sig att avkoda ord för att kunna uppnå en god 

läsförståelse. Bråten (2008, s. 49) framhåller att elever för att uppnå läsflyt snabbt behöver 

klara av att avkoda orden. Ordavkodning leder till läsflyt vilket i sin tur kan bidra till att 

eleverna skapar en läsförståelse.  

5.1.3 Anpassning av läsläxan 

Samtliga lärare berättar att de ger läsläxa till sina elever utifrån ett färdigt läromedel. 

Läromedlet som lärarna använder sig av är anpassat i två nivåer till elevernas olika 

kunskapsnivå. Detta är något som Lundberg (2010, s. 119) skriver om att det finns läromedel 
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som innefattar olika läsnivåer för att läraren ska kunna anpassa läsläxan utifrån eleverna 

förmåga att avkoda textens innehåll. I likhet med detta skriver också Taube (2007, s. 120) att 

det blivit allt mer vanligt med läromedel som innehåller olika svårighetsgrader. Syftet med de 

olika svårighetsgraderna är enligt Taube (2007, s. 120) att kunna anpassa till de skillnader 

som finns mellan elevernas läskunskaper. Detta är även något som belyses i Lgr11 

(Skolverket, 2017, s. 8) och i Skollagen (SFS 2010:800, 9 §). Där framgår det att alla elever 

ska få möjlighet till en likvärdig utbildning. Elever ska få en möjlighet till en likvärdig 

utbildning som det står i Läroplanen och Skollagen, och vi kan utifrån resultatet se att lärarna 

förhåller sig till det, eftersom att lärarna utifrån de färdiga läromedlen anpassar läsningen till 

varje enskild elev utifrån deras behov. Ett fåtal av lärarna berättar att de har elever som har en 

läsnivå som sträcker sig högre än den svåraste nivån i läromedlet. På grund av detta har 

lärarna valt att ge eleverna en ytterligare läsläxa som utmanar eleven i sin läsning. Denna 

läsläxa är utifrån skönlitterära böcker som finns på skolans bibliotek. Läraren väljer en bok 

som hen anser passar eleven. Här kan vi även se att samtliga lärare anpassar läsläxan utifrån 

elevernas olika kunskapsnivå. De elever som kommit långt i sin läsning får extra material i 

form av ett till två kapitel ur skönlitterär bok samt att de elever som inte kommit lika långt i 

sin läsutveckling får ett läromedel med en mindre mängd text. I likhet med detta skriver 

Lundberg och Reichenberg (2008, s. 16) att det är av stor vikt att läraren väljer och anpassar 

böcker utifrån elevers läsförmåga. Författarna menar att det kan bidra till att elever finner den 

läslust och glädje för att utveckla sin läsning. Enligt vår tolkning kan vi även se att alla lärarna 

förhåller sig till i vad det står i läroplanen och i Skollagen genom att de anpassar läsläxan till 

varje enskild elev. I Lgr11 (Skolverket, 2017, s. 8) och i Skollagen (SFS 2010:800, 9 §) står 

det att alla elever ska få möjlighet till en likvärdig utbildning. 

Bråten (2008, s. 77–78) skriver att om samma textinnehåll ges till elever oavsett om 

eleverna är svaga eller starka i sin läsning kan det bidra till att eleverna får en ökad 

läsmotivation. Författaren menar att elever som inte får samma textinnehåll kan bidra till att 

de svagare eleverna som inte klarar av att läsa textens innehåll får en sämre självkänsla 

angående sin egen läsutveckling. Det kan även medföra att de svaga eleverna jämför sig själva 

med de andra eleverna som kommit längre i sin läsutveckling.  
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5.1.4 Vårdnadshavares syn på läsläxan 

När det kommer till samarbetet mellan lärarna och vårdnadshavarna visar det i både 

intervjusvaren och i enkätens svar att det verkar finnas ett bra samarbete mellan parterna. Alla 

lärare beskriver att de har gett tydlig information till alla vårdnadshavare angående arbetet och 

syftet med läsläxan och vad som förväntas av vårdnadshavarna för att läsläxan ska ge så god 

effekt som möjligt. Även utifrån enkätsvaren ser vi en positivitet gällande läsläxan. Vi tolkar 

att samtliga vårdnadshavare är delaktiga gällande sina barns läsläxa, eftersom vårdnadshavare 

säger att de är delaktiga i sina barns läsläxor och är med och lyssnar på läsläxan samt gör en 

återkoppling i hemmet om vad texten handlade om. Genom att vårdnadshavare tar till sig 

möjligheten att lyssna på sitt barns läsning får de även en inblick i vad deras barn arbetar med 

i skolan och på vilken nivå deras barn ligger i läsutvecklingen. I likhet med detta har det 

enligt Skolverket (2014, s. 34) visat sig vara värdefullt för eleverna när deras vårdnadshavare 

engagerar sig för i sitt barns skola och utveckling. Dock menar även Skolverket (2014, s. 13) 

att läsläxan ska utformas av lärare på så sätt att eleverna ska kunna klara av att utföra läxan på 

egen hand. Elever har olika hemförhållanden och på grund av det kan det innebära att 

eleverna inte har samma förutsättningar och möjligheter till att få hjälp med läsläxan av deras 

vårdnadshavare.  

5.2 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. Genom det har vi valt att både 

intervjua fem grundskolelärare i årskurserna F–3 och skicka ut en enkätundersökning till 

vårdnadshavare gällande deras syn på deras barns läsläxa. Det gav oss en djupare förståelse 

om hur fem grundskolelärare i årskurserna 1–3 och vårdnadshavares syn är på läsläxan i 

skolan och i hemmet. Vi använde oss av metoden semistrukturerade intervjuer vilket gav oss 

möjligheten till att ställa följdfrågor till lärarna som därmed gav oss detaljrika svar på de 

förbestämda frågorna. Både intervjuerna och enkätsvaren gav på detta sätt en fördjupad 

förståelse och fylliga svar beträffande studiens syfte och frågeställningar. Reflektionen över 

vårt val av metod ger oss även en förståelse för att metoden kan ha vissa brister. Bryman 

(2011, s. 369) tar upp att studier av detta slag inte kan ge ett generaliserbart resultat på grund 

av att det i studien intervjuats ett begränsat antal informanter. Vid intervjuerna gjordes en 

ljudupptagning. Detta för att vi skulle kunna gå tillbaka och lyssna på svaren när vi skrev vår 
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resultatdel. Informanterna fick information om att en ljudupptagning skulle ske i förväg och 

fick sedan ge sitt medgivande till detta. Genom att använda en ljudupptagning gav det oss 

möjlighet att lyssna på inspelningen flera gånger och detta gav oss en fördel när det kom till 

att analysera studiens resultat. Vid transkriberingen av ljudupptagningarna medförde det att vi 

kunde tolka informanternas svar. Bryman (2011, s. 428) tar upp flera fördelar med 

ljudupptagning av intervjuer. Han menar att det blir ett stöd för de som intervjuar, att det 

underlättar tolkningen och att vi som intervjuar får ett stöd i att tolka informanternas svar. Det 

blir lättare att få ihop en helhet när det kommer till transkribering. Intervjuerna genomfördes 

genom att vi delade upp och genomförde intervjuerna enskilt, eftersom vi hade andra kurser 

som låg parallellt med studiens uppsats. Det tar även Bryman (2011, s. 211–213) upp att 

informanter kan uppleva en otrygghet och ett underläge om flera intervjuare är med. Detta har 

vi tagit hänsyn till eftersom vi genomförde intervjuerna enskilt. Vid transkriberingen sedan 

var vi båda med och skrev ner informanternas svar. Urvalet av informanter har begränsats till 

en radie av 5 mil från där vi bor och det medförde att fem grundskolelärare 1–3 blev 

intervjuade. Studiens syfte och frågeställningar har legat till grund för urvalet av informanter. 

I vårt skrivande har vi båda deltagit och analyserat samt att vi båda har deltagit aktivt i 

studien. Vi har båda skrivit och läst relevant litteratur som kan kopplas till studien.  
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6 Avslutning 

I detta kapitel 6.1 presenteras en redogörelse för vår studies slutsats och avslutningsvis 

presenteras i kapitel 6.2 förslag till framtida forskning gällande läsläxans betydelse och 

användning i skola och i hemmet.  

6.1 Slutsats 

I vår slutats kan vi utifrån både lärare och vårdnadshavares framförda perspektiv se en 

övervägande positiv inställning till läsläxan. Samtliga lärare har uttryckt att de har ett syfte 

gällande läsläxan som innebär att eleverna genom mycket lästräning till slut ska nå läsflyt och 

lust till att vilja läsa texter. I vår studie kan vi även se att alla lärare anpassar läsläxan utifrån 

varje enskild elevs behov. Samtliga lärare använder sig av ett färdigt läromedel som 

innehåller olika nivåanpassningar som de ger till sina elever. För att läsläxan ska gynna 

eleverna har det i studien visat sig vara av stor vikt att det finns en fungerande planering kring 

läsläxan. Lärarna behöver vara medvetna om vilket syfte läsläxan har. Detta kan vi se i 

studien att alla lärare arbetar för genom att de har ett strukturerat för- och efterarbete kring 

läsläxan. Dock hinns det inte med att lyssna till alla elever som samtliga lärare berättat för 

oss. Det är något som vi ser som negativt i resultatet då Chambers (2014, s. 175) skriver att 

det är viktigt för elever att få tid att reflektera och en möjlighet att återberätta sin lästa text. 

Enligt Chambers (2014, s. 175) bör elever göra detta för att inte tappa sin motivation till att 

vilja fortsätta läsa böcker. Samtliga lärare har uttryckt att de verkligen vill hinna med att 

lyssna på sina elever men att det då försvinner annan undervisningstid som också är viktig för 

eleverna. Vi uppfattar det som att samtliga lärare därför valt att använda ett läsprotokoll till 

läsläxan för att få vårdnadshavare engagerade och att de ska lyssna på sina barns läsning och 

signera att de lyssnat. För att läsläxan ska få en positiv effekt behöver även hemmet vara 

delaktiga i läsläxan och det behöver finnas ett samarbete mellan skola och hem. Utifrån vad 

både lärare och vårdnadshavare har uttryckt i studien kan vi se att samarbetet mellan dessa två 

parter fungerar väl för att eleverna ska utvecklas i sin läsning. Vårdnadshavarnas är delaktiga 

och intresserade gällande sina barns läsläxa och fortsatta läsutveckling. Dock ska vi tillägga 

här att 14 vårdnadshavare inte tyckte de hade fått tillräckligt med information gällande sitt 

barns läsläxa. Detta är något vi tycker är synd eftersom det i Lgr11 (Skolverket, 2017, s.16) 
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står att skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare på så sätt att eleverna utvecklar 

sina kunskaper och sitt lärande.  

6.2 Förslag till framtida forskning 

I vår studie framkommer det att läsläxan har en betydande roll för elevers fortsatta 

läsutveckling. Detta genom att elever får den mängdträning de behöver i och med att de läser i 

både hemmet och i skolan. Utifrån samtliga lärares svar i våra intervjuer, kan vi antyda att 

lärarna anser att det läggs för mycket tid på lästräning i hemmet och för lite i skolan. En lärare 

berättar för oss i intervjun att hen anser att eleverna får mycket träning i exempelvis 

matematik, men nästan ingenting i att läsa. Läraren tycker att tiden prioriteras fel mellan de 

olika ämnena. Läraren beskriver att läsning i hemmet är ett måste för att eleverna ska få den 

mängdträning som behövs i läsning för att eleven ska bli en god läsare. Detta på grund av att 

elevgrupperna är för stora och tiden räcker inte till. Det finns även brister i hur informationen 

går ut angående läsläxan till vårdnadshavare. Flera vårdnadshavare uttrycker att de inte fått 

tillräcklig information till hur de ska gå till väga för att läsläxan ska bli så positiv som möjligt 

för deras barn. För att möjliggöra att elever får den mängdträning de behöver i sin läsning kan 

en mer djupgående forskning göras gällande tidfördelningen mellan de olika ämnena i skolan. 

Det vore även intressant att forska mer om hur samarbetet mellan lärare och vårdnadshavare 

fungerar och hur det skulle kunna förbättras när det kommer till läsläxan. Det kan även vara 

givande att forska kring elevers syn på läsläxan för att få en inblick i hur elever upplever och 

tillgodogör sig läsläxan. I denna studie har vi enbart utgått från lärares och vårdnadshavares 

perspektiv men i det stora hela vilar skolan på en demokratisk grund. I Lgr11 (Skolverket, 

2017, s. 7) står det skolan ska vara en plats där alla elever får möjlighet till att utvecklas och 

skapa en lust till att lära.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Intervjufrågor till grundskolelärare 1–3 

1. Hur länge har du arbetat som 1–3 lärare? 

2. Vilken årskurs arbetar du i? 

3. Ger du läsläxa till eleverna?  

4. Vad är ditt syfte med läsläxan? 

5. Hur följer du upp läsläxan? 

6. Hinner du följa upp alla elevernas läsläxor? Om nej, vad gör du då? 

7. Anpassar du läsläxan utifrån elevernas olika läsnivå? 

8. Ger du tydlig information och instruktioner till elevernas vårdnadshavare vad som 

förväntas av läsläxan? 

9. Hur vet du att vårdnadshavare följer informationen gällande deras barns läsläxa? 

10. Ser du någon betydlig skillnad i elevers läsutveckling beroende om de får hjälp av 

vårdnadshavare eller inte? 

11. Upplever du att det finns vårdnadshavare som har en negativ inställning till läsläxan? 

Vad i så fall? 

12. Hur gör du för att läsläxan ska bli så positiv som möjligt för både elev och dess 

vårdnadshavare? 

13. Väljer du läsläxa utifrån färdigt läromedel eller får eleverna själva välja bok och läsa 

alternativt väljer du ut böcker till eleverna? 
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Bilaga 2 – Google formulär 

”enkätundersökning” 
https://docs.google.com/forms/d/1sdets3YFMVgHLngV2h3f8lp3fTIu9UmKIRKa7t240JM/ed

it 
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Bilaga 3 – Informationsbrev 

Information om läsläxans användning i skola och i hemmet 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Vi heter Anna-Lena Lindström och Malin Jigehamn. Vi är två lärarstudenter som går 

Grundlärarprogrammet F–3, termin 8 på Mälardalens Högskola i Västerås.  

Syftet med den här studien är att undersöka hur fem grundskolelärare (1–3) arbetar med 

läsläxans upplägg, både före och i uppföljning, samt vad elevernas vårdnadshavare anser om 

läsläxans betydelse för undervisningen och läsutvecklingen.    

Anledningen till att vi valt att skriva om läsläxans användning är för att i Läroplanen för 

grundskolan och fritidshemmet (Skolverket, 2017) står det att skolan och dess lärare 

tillsammans med vårdnadshavare ska ge eleven förutsättningar och möjligheter att på bästa 

möjliga sätt utveckla elevens fortsatta lärande. Genom egna erfarenheter har vi sett att både ur 

ett lärarperspektiv och ur vårdnadshavarens perspektiv vikten av samspelet mellan dessa när 

det kommer till läsläxan.  

I vår studie kommer vi att använda oss av datainsamlingsmetoden intervjuer av 

grundskolelärare och en enkätundersökning som är riktad till vårdnadshavare som har elever i 

årskurserna 1–3. Vi har valt att intervjua sex stycken grundskolelärare i årskurserna 1–3.  

Du som deltar i undersökningen kommer att efter vår studie är klar få ta del av den och läsa 

om intresset finns. Vi kommer att behöva cirka trettio minuter samtalstid per grundskolelärare 

1–3 och du kommer få ta del av intervjufrågorna innan vi kommer ut till skolan, för att du ska 

vara förberedd på vad för frågor vi kommer att ställa. Vi kommer att behöva spela in 

intervjun, för att vi ska få med all information du berättar för oss.  

Det finns fyra etiska grundregler som vi vill att du tar del av innan du godkänner deltagandet i 

undersökningen. 

1. Samtyckekravet som innebär att du som informant själv bestämmer om du vill delta i 

undersökningen eller inte. 
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2. Informationskravet som innebär att du som informant blivit informerad innan om att 

undersökningen är frivillig. Du kan när som helst välja att avbryta samtalet utan att 

motivera varför och utan några negativa konsekvenser för dig.  

3. Konfidentialitetskravet som innebär att du som informant är helt anonym i 

undersökningen. Vi kommer inte att skriva ut några namn eller använda oss av vilken 

skola undersökningen gjorts på. Inspelningarna kommer att sparas på telefonerna med 

raderas efter att vårt arbete är godkänt.  

4. Nyttjandekravet som innebär att undersökningen enbart används till vår forskning på 

vårt arbete. Undersökningen kommer även att presenteras i form av en uppsats vid 

Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVa.  
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Bilaga 4 – Informanter (grundskolelärare) 

intervju 
 

Lärare 1 arbetar i årskurs 1 

 

Lärare 2 arbetar i årskurs 1 

 

Lärare 3 arbetar i årskurs 1 

 

Lärare 4 arbetar i årskurs 3 

 

Lärare 5 arbetar i årskurs 3 


