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Syftet med den här studien är att få veta om och hur lärare i årskurs 1–3 arbetar med 
läsläxa. Vi har undersökt vilket läromedel som är populärast att använda vid läsläxa 
samt vilka fördelar och nackdelar som finns med arbetssättet. Undersökningen utgår 
från 260 enkätsvar från lärare i Sverige som arbetar i årskurs 1–3 samt sex intervjuer 
med lärare som arbetar i årskurs 1–3. Anledningen till att vi valde att genomföra 
intervjuer också var för att få svar på en av forskningsfrågorna som handlar om 
arbetssätt och återkoppling av läsläxa. För att få svar på våra forskningsfrågor utgår 
vi från vårt insamlade material som innehåller svar från olika lärare i årskurs 1–3. 
Resultatet som uppstod från det insamlade materialet visade överlägset att de flesta 
av lärarna som är med i den här studien arbetar med läsläxa. Resultatet visade även 
att ABC-klubben var det mest använda läromedlet samt att det finns flera olika 
syften, fördelar och nackdelar med att arbeta med läsläxa. Resultatet visade också att 
det finns olika arbetssätt och olika sätt att återkoppla läsläxan tillsammans med 
eleverna i klassrummet. 
___________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 

En vanlig diskussion bland skolor i Sverige är om man ska ha läxor eller inte. När vi 

tänker tillbaka till vår skoltid i årskurs 1–3 minns vi hur vi hade läxor i både svenska, 

matematik och engelska. Läxor är ingenting som diskuteras eller framkommer vid 

lärarutbildningar och det finns heller inte med i något styrdokument eller i skollagen. 

Det finns inte så mycket svensk forskning kring just läxor och det känns som ett 

diskussionsämne där lärare har många olika åsikter. Idag har vi en känsla av att läxor 

generellt minskar men att läsläxan är den läxa som fortfarande finns kvar.   

Skolverket (2017) skriver om PIRLS (Progress in International Reading 

Literacy Study). Det är en internationell studie som genomförs i 50 länder på elever i 

nio – tio års åldern för att ta reda på deras läsförmåga. Sedan 2001 har studien 

fullföljts vart femte år och den senaste undersökningen gjordes 2016. Sverige har 

godkända poäng och ligger 16 poäng över genomsnittet. En sak som är oroväckande 

är att Sverige har flest elever som inte tycker om att läsa av alla 50 länder som 

deltagit i undersökningen. Det här resulterar i att elever i Sverige spenderar allt 

mindre tid till att läsa på fritiden. Sveriges placering och resultatet från den här 

internationella studien väckte vårt intresse för att se över läsläxans inverkan.  

Liberg (2007, s. 29–30) beskriver hur viktigt det är med gemensam läsning. Att vara 

delaktig och samtala kring det man läser är det bästa stödet för att bidra till elevens 

läsutveckling. Jönsson et al (2009, s. 76) skriver om vikten av utbudet av böcker. För 

att eleverna ska bli intresserade av att läsa böcker gäller det att skolan erbjuder 

böcker som intresserar eleverna och som de kan läsa i läsläxa. Liberg (2007, s. 29–

30) fortsätter förklara att det bästa sättet att utveckla sin läskunnighet är genom att 

läsa med en person som redan kan läsa, personen får då agera stöd för den som övar 

sin läsning. När eleven sedan kan läsa kan personen man läser för bidra som 

mottagare samt en person att diskutera det lästa med. Det här är delar av vad eleven 

utvecklar med hjälp av läsläxan eftersom tanken är att den sker i hemmet 

tillsammans med en läskunnig.  

Läsning av böcker är viktigt för att bli en duktig läsare. Taube (2007, s. 132–133) 

skriver att det svenska språket betecknas som ljudenligt. Hon beskriver den bottom-

up-inriktade metoden, som innebär att lära eleverna att känna igen bokstäver och ord 

för att utveckla läsningen. Användandet av läseböcker i skolan som ett pedagogiskt 
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hjälpmedel har utvecklats så att de finns i olika kunskapsnivåer och som ska motivera 

eleven. Läseböckerna bör vara stimulerande med mycket bilder och spännande 

berättelser. Det här är något vi kommer att ta upp i den här studien om läsläxor.   

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med den här studien är att få mer kunskap om och insyn i hur läsläxor används 

i olika skolor i årskurs 1–3. Vi vill ta reda på hur och varför lärare i årskurs 1–3 

arbetar med läsläxor. Utgår skolorna från något läromedel gällande läsläxa eller vilka 

böcker läser eleverna? Utifrån det här vill vi undersöka hur lärare i årskurs 1–3 

arbetar med läsläxor samt vad deras syn på arbetssättet är. För att ta reda på det 

kommer vi att besvara följande forskningsfrågor:   

 

• Hur vanligt är det med läsläxor i årskurs 1–3? 

• Vilka läromedel är de vanligaste att arbeta med vid läsläxa enligt lärare i 

årskurs 1–3?  

• Vad är syftet med läsläxor i årskurs 1–3?  

• Hur arbetar sex olika lärare i årskurs 1–3 med läsläxor och återkoppling av 

läsläxor?  

• Vad anser lärare i årskurs 1–3 att det finns för fördelar och nackdelar med 

läsläxor?  
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2  Bakgrund och tidigare forskning 

I det här kapitlet kan man läsa en begreppsdefinition av vad vi menar när vi nämner 

olika ord i studien. Vi kommer att redovisa vad styrdokumentet säger om vårt valda 

forskningsämne. Vidare redogör vi för tidigare forskning kring området läsläxor samt 

kring läsning och läxor under avsnitt 2.3 Tidigare forskning.    

2.1 Begreppsdefinition 

I den här studien skriver vi om läsläxor och med det menar vi att eleverna får ta hem 

en bok och läsa högt för någon i hemmet. Vi vill ta reda på om det sker en uppföljning 

av läsläxan av läraren samt hur det i så fall går till. När vi skriver om återkoppling 

menar vi hur läraren tillsammans med eleverna arbetar med läsläxan i skolan till 

exempel genom ett läxförhör. Under studiens gång nämner vi läromedel och då syftar 

vi till att klassen arbetar med ett färdig utvecklat skolmaterial som innebär att 

eleverna har specifika böcker i läsläxa.  

2.2 Styrdokument 

I läroplanen (Skolverket, 2019) nämns inte ordet läxa. Läxor i skolan är inget som är 

obligatoriskt utan det är upp till varje skola och enskild lärare att välja om man vill ge 

eleverna läxor eller inte. I läroplanen (Skolverket, 2019, s. 13–14) framkommer det 

att eleverna ska ta ansvar för sitt eget lärande samt att skolan ska samarbeta med 

vårdnadshavare i hemmet vilket kan ske genom läsläxan. I det centrala innehållet i 

årskurs 1–3 (Skolverket, 2019, s. 258) står det att eleverna ska kunna alfabetet och 

dess ordning, sambandet mellan ljud och bokstav och olika lässtrategier, vilket 

succesivt övas när eleverna får läsläxa.  

Skolverket (2014, s. 5) har tagit fram ett stödmaterial som heter Läxor i praktiken – 

ett stödmaterial för läxor i skolan. Det här materialet är framtaget för att stödja 

läraren så att läxor inte skickas hem bara för att eleverna ska ha läxor. Stödmaterialet 

lyfter fram syftet och olika exempel på vad som kan ges i läxa för att gynna elevernas 

utveckling av kunskap. Läxorna behöver ha ett relevant syfte och eleverna ska själva 

kunna genomföra läxorna på egen hand utan att behöva be en vuxen om hjälp. 

Läxorna kan också ses som ett stöd för elevernas lärande och det är även viktigt med 

uppföljning av läxan i skolan, på ett bra och relevant sätt.  
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2.3 Tidigare forskning 

Westlund (2004, s. 31–33) skriver att det saknas svenska studier om läxor. Det finns 

inte så mycket tidigare forskning kring ämnet vilket är underligt med tanke på hur 

omtalat läxor är idag. I tidigare läroplan (1962) betonades läxor som ett arbetssätt att 

inhämta kunskaper samt som en typ av arbetsfostran. I läroplanen (1969) framgick 

det att det skulle vara frivilligt med läxläsning för eleverna. Senare i läroplanen 

(1980) återupptogs läxans betydelse och man kunde läsa att en del av skolans 

arbetssätt var att ge eleverna hemuppgifter. Från och med 1990-talet och fram till 

idag så har varken läroplanen, skollagen eller styrdokument lagt någon vikt vid eller 

ens nämnt ordet läxor.  

2.3.1 Läsningens betydelse 

Taube (2007, s. 129) skriver att läsa och förstå vad man läser är idag nödvändigt för 

att vi människor ska kunna nå våra egna mål, utveckla nya kunskaper och kunna 

bidra till samhället. Samhället är i en fortlöpande teknologisk utvecklingsprocess och 

det ställer högre krav på oss att kunna läsa och skriva. Skolan har huvudansvaret för 

att alla barn i Sverige ska lära sig att läsa och därför är det viktigt att lärare tar sitt 

ansvar och hjälper alla elever bli motiverade till att läsa. Taube (2007, s. 91–93) 

skriver att lässvaga elever lätt kan hamna i en negativ inställning till att läsa. Eleven 

kan uttrycka sig som att hen inte kan läsa och försöker därför komma undan med att 

läsa. Här behöver läraren vara behjälplig med anpassat material och låta eleven läsa 

det som intresserar hen för att hen ska känna känslan av att lyckas. Lässvaga elever 

vill helst slippa undan läsningen eftersom då utsätts eleven för att till största 

sannolikhet misslyckas och med det minskar självbilden. Lässvaga elever behöver 

stöd från vuxna för att utveckla en känsla av handlingskraft och bygga upp en stark 

tro på sin egen förmåga. Eleverna behöver klara av att möta hinder på vägen till en 

starkare läsförmåga.  

Dowd och Pisani (2013, s. 359) beskriver hur elevernas läsutveckling påverkas av 

tillgängligheten till läsmaterial så som böcker och läsförståelsematerial. De fortsätter 

att förklara hur viktigt det är att eleverna får möjlighet att läsa utanför klassrummet 

och att det gynnar eleverna lika mycket i deras läsutveckling som att läsa i 

klassrummet. Författarna menar att resultaten från en studie visar att elever som 

har möjlighet till att läsa utanför skolan lär sig mer än dem som endast läser i 
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skolan. Dowd och Pisani (2013, s. 363) beskriver vikten av att läs-träna för att bli en 

god läsare och utveckla sin läskunnighet. De förklarar också att elever måste ha 

läsande förebilder för att själva bli motiverade till att läsa. Förebilderna kan till 

exempel vara lärare i skolan eller vårdnadshavare utanför skolan.  

2.3.2 Läxor 

Battle-Bailey (2004, s. 36–37) beskriver hur läxor kan bidra till att vårdnadshavare 

blir mer engagerade i barnens skolgång. Hon skriver att läxor är viktiga för elevernas 

optimala lärande och utveckling. Vidare förklarar Battle-Bailey (2004, s. 36–37) att 

skolan kan skicka hem en väska med litteratur som eleverna ska läsa tillsammans 

med deras vårdnadshavare utanför skoltid. Vårdnadshavare har varit positiva till det 

här arbetssättet och de har förstått hur deras engagemang eller brist på engagemang 

faktiskt påverkar elevernas läskunnighet samt läsutveckling. Det här arbetssättet kan 

innebära att elever som har vårdnadshavare som inte engagerar sig i sitt barns 

läsutveckling kan känna sig otillräckliga. I det fallet måste läraren vara uppmärksam 

genom att finna en lösning för dem eleverna. En möjlig lösning skulle kunna vara att 

eleven stannar en stund efter skolan och läser tillsammans med läraren istället för 

hemma. Battle-Bailey (2004, s. 37) beskriver även hur läraren behöver uppmuntra 

vårdnadshavare och elev till att diskutera läsmaterial samt belysa vikten av läsläxans 

betydelse för att motivera familjer till att göra läsläxan.   

Hellsten (1997, s. 211) skriver att läxor är en form av fostran i samhället, elever i 

skolan behöver få hem läxor redan i årskurs 1–3. Det här är för att eleverna ska lära 

sig att ta ansvar för sitt eget lärande samt att ta ansvar för material som behöver läsas 

på och lämnas in. Eleverna behöver tidigt i sin skolgång få arbeta med läxor, att ta 

hem och träna på med en vårdnadshavare för att sedan kunna redovisa läxan för 

läraren. Eleven kommer sedan tillbaka till skolan för att visa sina kunskaper på ett 

prov eller läxförhör. Hellsten (1997, s. 211) menar att det här är något som är viktigt 

för eleverna att tidigt utsättas för eftersom de då lär sig studieteknik. I årskurs 4–6 

ställer skolan högre krav på kunskaper och läxor och det behöver eleverna vara 

medvetna om för att sedan gå vidare till årskurs 7–9 för att få ny kunskap där det 

också handlar om att utvecklas till en medborgare som tar ansvar i samhället. 

Hellsten (1997, s. 211) menar att läxor är en viktig process som tar tid att bygga upp 

men som är viktig för att nå sina mål och lyckas i arbetslivet.   
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2.3.3 Fördelar med läxor 

Wall och Karlefjärd (2013) skriver att elever lär sig mer med hjälp av läxor. Elevernas 

kunskaper ökar om läxorna utformas på rätt sätt. Wall och Karlsfjärd (2013) menar 

att det finns studier som påvisar både fördelar och nackdelar med läxor. Nackdelar 

kan vara att det kan uppstå konflikter i hemmet men trots det så finns det mer 

positiva studier kring läxor som menar att läxor har en positiv inverkan på eleverna. 

Wall och Karlefjärd (2013) skriver att det är av stor vikt att det finns en kontinuerlig 

uppföljning av läxorna för att få maximal önskad effekt hos eleverna. Läxan behöver 

vara på en lagom svår nivå så att eleverna kan genomföra den och en återkoppling 

bör genomförs i skolan för att eleverna får känna att det finns ett syfte med läxan.  

Strandberg (2013, s. 333) menar att elevernas syn och tankar på läxor varierar 

beroende på årskurs, klassrumsförhållande samt hemförhållande. Anledningen till att 

lärare använder läxor är för att se vad eleverna kan eller behöver träna mer på samt 

att utforma sin planering inför kommande lektioner så att det gynnar klassens 

utveckling. Strandberg (2013, s. 332) beskriver även hur uppföljningen av läxan 

påverkar elevernas motivation till att utföra läxan. Om det sker en uppföljning av 

läxan så presterar eleverna bättre samt skapar en bättre självkänsla.   

2.3.4 Nackdelar med läxor 

Alm (2019) menar att läxor inte alls behöver vara bra, utan endast gynnar de redan 

studiemotiverade eleverna att återigen få visa vad de kan och presterar i skolan. Alm 

(2019) menar att det finns forskningsbelägg till att läxor faktiskt inte alls ger så bra 

resultat som vi tror upp till årskurs fem. Att använda läxor i de yngre åldrarna för att 

öka elevernas resultat är nästan obefintligt. Tiden i skolan räcker inte till för att 

eleverna ska få så mycket kunskap som de behöver och därför skickas läxor hem för 

att eleverna ska fortsätta skolarbetet på fritiden. Många äldre elever väljer att avsluta 

sina fritidsintressen och fritidsaktiviteter för att de måste hinna göra alla läxor, det 

bidrar också till en ökad stress och psykisk samt fysisk ohälsa. Fritiden efter skolan 

behövs för att eleverna ska ha tid till fritidsintressen, vila och umgås med vänner och 

familj. Att arbeta läxfritt betyder inte att undervisningen är flummig eller kravlös, det 

ställer mer krav på läraren att faktiskt hinna med det viktigaste i skolan och utnyttja 

lektionstiden effektivt. 
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Hellsten (1997, s. 208) skriver att läxor är onödigt och att eleverna inte bör ha med 

sig skolarbete hem för att repetera kunskapen i hemmet. Istället bör läxorna 

genomföras i skolan där det finns utbildad personal eftersom det då finns kunskaper 

om vad olika elever behöver träna på samt möjlighet till bra stöd. Utifrån det ska 

tiden i skolan tas tillvara på och tiden ska utnyttjas fullt ut. Hellsten (1997, s. 212) 

menar också att läxor kan bidra till osunda familjerelationer på grund av att många 

elever behöver hjälp av vårdnadshavare för att kunna göra sina läxor. Det blir då en 

utmaning för vårdnadshavare att få till vardagspusslet men även som ett prov på 

vårdnadshavares kunskaper. Många lärare anser att det är viktigt att vårdnadshavare 

är delaktiga i elevernas läxläsning och lärarna uttrycker att det tydligt syns om 

vårdnadshavare och elev slarvat med läxan (Hellsten, 1997, s. 212).  
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3 Metod och material 

I kapitel 3 Metod och material kommer vi att presentera vår metodologi och urval 

där vi beskriver vad för typ av data den här studien består av. Det går även att läsa en 

presentation av de intervjuade lärarna samt se en tabell där det framgår lärarnas 

antal år som verksamma lärare, årskurs de undervisar i just nu samt vilket läromedel 

de använder. Under del 3.3 Genomförande kommer en beskrivning av hur vi gick 

tillväga när vi utförde enkätinsamlingen samt intervjuerna. Datainsamling och 

databearbetning kommer även att beskrivas i det här kapitlet och till sist beskriver vi 

de etiska principerna vi har utgått ifrån i den här studien.  

3.1 Metodologi 

I den här studien utgår vi från både kvalitativt och kvantitativt material. Genom att 

samla in enkät- och intervjusvar får vi material som kan ge oss svar på våra 

forskningsfrågor om vad lärare i årskurs 1–3 har för tankar kring läsläxan. Vi får in 

kvalitativt material genom våra sex intervjuer och kvantitativt material genom våra 

260 enkätsvar från lärare i Sverige. Tivenius (2015, s. 16) beskriver hur kvalitativt 

material kan komma från intervjuer. I den här studien består det kvalitativa 

materialet av sex lärarintervjuer. Till skillnad från det kvalitativa materialet som 

uppstår genom intervjuer så skapas kvantitativt material genom 

enkätundersökningar där man får ut procentuella svar (Tivenius, 2015, s. 17).  

I den här studien uppstår det kvantitativa materialet genom 260 enkätsvar som givit 

oss procentuella svar från frågor med svarsalternativ men även öppna svar där 

lärarna har formulerat sina svar med egna ord. Genom att samla in både kvalitativt 

och kvantitativt material har vi fått in många svar. Intervjuerna genererar i mer djupa 

och tydliga svar då vi som intervjuade hade möjlighet att ställa följdfrågor till 

informanterna. Under intervjuerna samlade vi in mer utförligt material som 

handlade mer om tillvägagångssättet med läsläxan samt hur återkopplingen sker av 

läraren i skolan. Enkätsvaren gav oss många men mindre utförliga svar som även de 

är värdefulla för den här studien till exempel vilka för och nackdelar som finns med 

läsläxan. Våra enkät och intervjufrågor finns att ta del av i Bilaga 1 och 2.    
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3.2 Urval 

Sammanlagt består det insamlade materialet som ligger till grund för den här studien 

av 260 enkätsvar och sex lärarintervjuer. Enkätsvaren är från lärare som arbetar i 

årskurs 1–3 i Sverige och de sex intervjuade lärarna arbetar också i årskurs 1–3 på 

olika skolor i landet. Under del 3.3 Genomförande redovisar vi för hur alla 

informanter till studien valde ut. Anledningen till att vi valt informanter som arbetar i 

årskurs 1–3 är för att få en större svarsfrekvens, i jämförelse med om vi enbart skulle 

riktat studien till en specifik årskurs. Utifrån våra erfarenheter arbetar inte 

förskoleklassen med läsläxor så därför valde vi att inte ha med informanter därifrån i 

den här studien.  

Orsaken till att studien innefattar sex intervjuer är för att vi fick in många fler 

enkätsvar än vad vi hade räknat med och utifrån det kände vi att sex intervjuer 

varken är för mycket eller för lite. De sex intervjuade lärarna är tillfrågade genom ett 

bekvämlighetsval. Vi började med att slumpmässigt kontakta några av de lärare som 

deltagit i vår enkätundersökning och de två första som svarade att de ville ställa upp 

på en intervju valde vi att genomföra en intervju med via mejl. De resterande fyra 

intervjuinformanter kontaktade vi slumpmässigt via mejl till skolor i vårt närområde 

och berättade om studiens syfte samt delade ett missivbrev (se Bilaga 3). Vi bestämde 

genom mejlkontakten en tid och plats för att ses och utföra intervjun med varje 

enskild informant.  

3.2.1 Presentation av intervjuade lärare 

De intervjuade lärarna presenteras nedan i Tabell 1. Tabellen visar hur många år de 

intervjuade lärarna har varit verksamma lärare, vilken årskurs läraren arbetar i just 

nu samt vilket läromedel som används vid läsläxor. 
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Tabell 1. 

 År som verksam 
lärare: 

Årskurs just nu: Läromedel: 

Lärare 1 ½ år 3 Läståget 

Lärare 2 26 år 1 ABC-klubben 

Lärare 3 22 år 3 ABC-klubben 

Lärare 4 14 år 1 Stjärnsvenska 

Lärare 5 9 år 3 Inget läromedel 

Lärare 6 4 år 2 Inget läromedel 

 

3.3 Genomförande 

Inför studien skapade vi en enkät på internet med åtta frågor varav tre av dem hade 

svarsalternativ och fem av dem var öppna frågor där läraren själv formulerade sitt 

svar. Enkäten delades i en grupp för lärare och lärarstudenter i årskurs F-3 på 

Facebook den 1 november 2019, där lärare i hela Sverige som var aktiva i den här 

gruppen vid den tidpunkten, hade möjlighet att delta i enkätundersökningen. Vi fick 

in 260 svar på endast några timmar och valde då att stänga ned enkäten för att 260 

svar ansåg vi tillräckligt för att analysera och kategorisera. Denscombe (2009, s. 215) 

skriver om fördelarna med att göra en webbaserad enkät. En av fördelarna som han 

nämner är att svaren automatiskt kan läsas in och sammanställas vilket gör att 

skaparna av enkäten sparar tid samt att svaren blir exakta. I vårt fall underlättade det 

här bearbetningen av svaren då datorn räknade ut de procentuella svaren som blev på 

dem tre frågor som hade svarsalternativ. De resterande fem frågor med öppna svar 

har vi läst igenom samt kategoriserat och analyserat.   

Fyra av intervjuerna genomfördes via ett personligt möte. Vi kontaktade de fyra 

informanterna slumpmässigt via mejl till skolor i vårt närområde för att beskriva 

syftet med vår studie samt fråga om de ville ställa upp på en intervju. Vi skickade ett 

missivbrev (se Bilaga 3) där det fanns information om studien och informanternas 

rättigheter vid ett eventuellt intervjutillfälle. Vi bestämde tid och plats för intervjun. 

Innan respektive intervju förklarade vi ännu en gång vilka rättigheter informanten 

har samt att vi ville ljuduppta intervjun för att kunna korrekt citera läraren senare i 
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studien. Denscombe (2009, s. 259) förklarar fördelarna med att ljuduppta intervjuer 

och menar att genom ljudupptagning så får man en beständig och exakt 

dokumentation av intervjuerna. Det här är den största anledningen till att vi valde att 

ljuduppta våra intervjuer. De resterande två intervjuerna genomfördes via mejl då 

informanterna bor i andra städer. I de fall vi behövde komplettera intervjusvaren 

genomfördes det genom att ställa följdfrågor via mejl för att få utförliga och tydliga 

svar på våra intervjufrågor.     

3.3.1 Datainsamling 

I den här studien har data blivit insamlat genom 260 enkätsvar från lärare samt sex 

lärarintervjuer. Utifrån det insamlade materialet har vi fått en större inblick i hur 

lärares tankar om läsläxor är. Materialet har givit oss svar på hur lärare väljer att 

arbeta med läsläxor, vad de anser att syftet med läsläxor är, vilka fördelar och 

nackdelar som finns med läsläxor samt vilka läromedel som är populärast just nu.   

 

Som vi tidigare nämnt under del 3.1 Metodologi så valde vi enkät och intervjuer för 

att få ut många svar genom enkäten men samtidigt få mer utförliga och djupa svar 

genom intervjuer. En anledning till att vi valt både enkät och intervjuer är precis 

som Denscombe (2009, s. 61) förklarar att flera insamlingsmetoder kan göra studien 

bättre då man kan jämföra det kvalitativa och kvantitativa materialet. En metod som 

hade varit genomförbar i den här studien hade varit att observera hur lärare arbetar 

med återkoppling kring läsläxan. Vi anser dock att studiens syfte inte enbart är 

återkoppling av läsläxan. En annan metod som hade kunnat vara genomförbar i den 

här studien hade varit att intervjua eller dela ut enkäter till elever eller 

vårdnadshavare för att få deras syn på läsläxan. Vi anser dock att den här studien 

syftar till lärares syn på läsläxan och hur lärare i årskurs 1–3 arbetar med läsläxa.     

 

Utifrån vår datainsamling med enkäter och intervjuer har vi identifierat en risk med 

metoden för hur enkätsvaren kom till. Vi skapade en enkät (se Bilaga 2) med åtta 

frågor där tre av frågorna hade svarsalternativ och fem av dem hade öppna svar där 

lärare kunde formulera egna svar. Vi delade enkäten på en Facebook sida för lärare 

och lärarstudenter i årskurs F-3 vilket skulle kunna leda oss till att lärarstudenter 

eller förskoleklasslärare har valt att svara på enkäten trots att vi tydligt beskrev att 

enkäten är för lärare i årskurs 1–3. Den första frågan i enkäten var att man skulle 
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välja vilken årskurs man arbetar i just nu och då fanns det tre svarsalternativ vilket 

var årskurs ett, två eller tre. Utifrån att vi formulerade första enkätfrågan på det här 

sättet så tror vi inte att lärarstudenter eller förskoleklasslärare har valt att svara på 

enkäten. Under enkät och intervju har vi, precis som Skolinspektionen (2013, s. 3–4) 

förklarar, varit noga med att beskriva studiens syfte samt att informanterna är 

anonyma vilket vi tror har givit oss sanningsenliga svar både i enkäten men även 

under intervjuerna.    

3.3.2 Databearbetning 

I den här studien har material inhämtats utifrån två olika datainsamlingsmetoder 

som medfört att vi delat upp materialet och bearbetat det på olika sätt. Det första vi 

valde att bearbeta var enkätsvaren. Då vi valde att göra en webbaserad enkät 

underlättade bearbetningen på så vis att frågorna som hade svarsalternativ 

sammanställdes automatiskt i ett cirkeldiagram där vi kunde se antal svar och i 

procent se hur många som svarat på varje frågeställning. De övriga fem frågorna har 

vi sammanställt genom att tillsammans titta på alla svaren och utifrån det skapat 

olika kategorier. Vi gick igenom en enkät i taget samt en fråga i taget. Genom svaren 

uppstod kategorier som vi skrev ner på ett papper för hand och för alla lärare som 

hade samma svar drog vi ett streck under rätt kategori. Utifrån det kunde vi räkna ut 

hur många svar varje kategori fått och efter det sammanställa svaren i procent. 

Svaren kommer att presenteras i kapitel 4 Resultat och analys.   

 

De fyra inspelade intervjuerna transkriberades genom att lyssna på 

ljudupptagningarna och skriva ner dem i ett Word-dokument. Alla fyra lärare som 

intervjuades med ljudupptagning har fått en egen färg för att vi tydligt ska kunna 

urskilja vem som sagt vad i Word-dokumentet. De resterande två mejlintervjuerna 

har också bearbetats på det sättet genom att deras svar också markerats med en egen 

färg i samma Word-dokument som de inspelade intervjuerna. Genom att bearbeta 

svaren på det här sättet ser vi tydligt skillnader och likheter mellan olika lärares svar.  

 

När vi har sammanställt våra svar valde vi att använda analysmetoden kodning och 

kategorisering. Kodning innebär att utifrån sitt insamlade material hitta ord eller 

meningar som är återkommande och utifrån det skapa kategorier (Denscombe, 2009, 

s. 373–374). Vi skrev ut Word-dokumentet där vi transkriberat ner svaren från 
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intervjuerna, vi klippte isär varje enskilt svar samt svaren från enkäterna och delade 

upp svaren och fördelade dem i högar efter likheter. När vi kodade svaren fick vi fram 

intressanta svar och utifrån det skapades kategorierna läromedelsanvändning, syftet 

med läsläxan, arbetssätt och återkoppling av läsläxa, fördelar med läsläxa och 

nackdelar med läsläxa som kommer att beskriva resultatet av studien under kapitel 

4 Resultat och analys. Efter att vi analyserat vårt insamlade material uppkom tre 

forskningsfrågor. Våra två ursprungliga forskningsfrågor var Hur vanligt är det med 

läsläxor i årskurs 1–3? och Vad är syftet med läsläxor i årskurs 1–3?  

3.4 Etiska principer 

Vi har i den här studien använt oss av god forskningssed och de fyra krav som 

Vetenskapsrådet (2017) beskriver. De fyra kraven är samtyckeskravet, 

informationsavet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Vi har inför enkät- och 

intervjuundersökningen skickat ut ett missivbrev till de tillfrågade lärarna. I 

missivbrevet beskrivs syftet med studien och vilka rättigheter informanterna har 

under intervjun och vid genomförandet av enkäten.   

 

Vetenskapsrådet (2017) skriver att samtyckeskravet handlar om att informanten ger 

samtycke till undersökningen genom att besvara intervjufrågorna. 

Informationskravet innefattar att informanterna får korrekt information om studien 

och att deltagandet är frivilligt. Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material 

kommer att användas till studien och inte för kommersiellt bruk. Materialet kommer 

att raderas när arbetet är avslutat. Konfidentialitetskravet innefattar att alla 

informanter är anonyma samt att de som tar del av studien inte kan spåra vem 

informanten är. 
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4 Resultat och analys 

Under det här kapitlet kommer en beskrivning av de fyra mest använda läromedel 

som framkommit genom vårt insamlade material. Läromedlen är rangordnade efter 

de läromedel som används av flest lärare utifrån den här studien. Under del 

4.2 Empiri kommer våra resultat att presenteras utifrån de kategorier som 

uppkommit från intervjuer-och enkätsvar. Vi beskriver även hur vi har analyserat 

vårt resultat och därefter följer en resultatsammanfattning.  

4.1 Läromedelsbeskrivning 

 

Figur 1. 

Alla skolor arbetar utifrån olika läromedel i olika ämnen i skolan. Vissa klasser 

arbetar även med läromedel i läsläxa medan andra använder böcker från 

skolbiblioteket som eleven tillsammans med läraren väljer. Om klassen arbetar med 

läromedel i läsläxa kan det vara så att hela klassen läser samma bok i läsläxa men att 

den finns anpassad i olika nivåer med mer eller mindre text. Utifrån vårt insamlade 

material har det framkommit att ABC-klubben är det mest använda läromedel då 

hela 55 procent av våra informanter uppgav att de använder ABC-klubben. I Figur 1 

kan man se att 14 procent av informanter uppgav att de arbetar med läromedlet 

Stjärnsvenska, 6 procent med Livet i bokstavslandet och 4 procent med Briljant. Det 

var 1 procent av alla informanter som beskrev att de arbetade med andra läromedel 

som till exempel Arktibus ögon, Läsgåvan-Mini och Vips läslära. I avsnitten nedan 
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6%4%1%

Läromedel
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4.1.1 ABC-klubben, 4.1.2 Stjärnsvenska, 4.1.3 Livet i bokstavslandet och 4.1.4 

Briljant följer beskrivningar av fyra läromedel som utifrån vårt insamlade material är 

vanliga i skolan idag.   

4.1.1 ABC-klubben 

På Adlibris hemsida beskrivs ABC-klubben som ett läromedel framtaget för skolans 

tidiga år från förskoleklass till årskurs 3. Läromedlet baseras på, en gedigen 

vetenskaplig grund, som är förankrad i läroplanen och är uppbyggd genom en tydlig 

progression med stora möjligheter till individualisering. I det här läromedlet ingår 

läseböcker av olika nivåer där läromedlet är uppdelat i läsebok A, B och C. Läsebok A 

består av en förenklad text av ursprungstexten med endast fåtal ord och meningar på 

varje sida. Läsebok B är lite svårare än A boken, det är lite mer text på varje sida och 

läsaren förstår ursprungstexten mer än i A boken. Läsebok C är en kapitelbok där det 

är mycket text och svåra ord som gör att läsaren får träna sin läsning. I förskoleklass 

finns boken Lyckostjärnan, årskurs ett har boken Den magiska kulan, årskurs två - 

Diamantjakten och årskurs tre - Nyckeln till skatten. Till varje årskurs finns en läxbok 

där eleverna på en sida i läxboken får svara på frågor kopplade till kapitlet som lästs, 

här får också föräldrarna möjlighet att ge återkoppling av elevens läsning.   

4.1.2 Stjärnsvenska 

Enligt Libers hemsida är Stjärnsvenska ett läromedel som har fakta och 

upplevelseböcker i 11 olika nivåer där nivå 1 innefattar något enstaka ord med 

mycket bildstöd och nivå 11 är mer text och mindre bilder. Stjärnsvenska har hämtat 

sin inspiration från Nya Zeeland där läsinlärningen utgår från helheten och har stort 

fokus på bildernas och texternas innehåll. Det gäller att eleverna läser på en bra nivå 

som varken är för enkel eller för svår för att eleverna ska kunna utvecklas från första 

läsinlärningen till den flytande läsning. Om eleven läser på en för enkel eller för svår 

nivå så utvecklas inte läsningen hos eleven. Eftersom Stjärnsvenska erbjuder böcker i 

11 olika nivåer får alla elever chansen till att utveckla sin läsförmåga i egen takt. 

4.1.3 Livet i bokstavslandet 

Enligt Libers hemsida är Livet i bokstavslandet ett läromedel för förskoleklass och 

upp till årskurs tre. Berättelserna är baserad på rollfigurerna i tv-serien Livet i 

bokstavslandet. För förskoleklass finns arbetsmaterial och högläsningsbok som 
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klassen gemensamt får lyssna till under högläsningstillfällen. Materialet är framtaget 

utifrån Bornholmsmodellen som bygger på uppgifter, språkövningar och lekar där 

eleverna får möjlighet att träna och stimulera sin språkliga medvetenhet inför 

kommande läsinlärning i årskurs ett. I årskurs 1–3 finns två olika läseböcker. En 

läsebok med enklare text och en läsebok med lite svårare text, det här är för att 

stimulera elevernas läsning beroende på läskunnighet. Läsningen i årskurs ett är en 

kombinerad metod med fokus på läsning men betoning på ljudningsmetoden. Utöver 

läseböcker finns också sju faktatexter med anknytning till tv-serien, dessa faktatexter 

kan läsas högt inför hela klassen eller enskilt. Det här faktatexterna är en möjlighet 

för eleverna att se och läsa olika typer av texter så som faktatexter, poetiska texter, 

beskrivande, förklarande och instruerande texter. Texterna är skrivna utifrån målen i 

läroplanen. 

4.1.4 Briljant 

På Gleerups hemsida beskrivs Briljant som ett läromedel för årskurs 1–3 i svenska 

och svenska som andra språk. För varje årskurs finns en läsebok, arbetsbok och 

lärarhandledning. Texten i den första boken består av två olika nivåer. Med hjälp av 

läraren kan man komma överens med varje enskild elev om de ska läsa endast den 

enklare nivån eller om man ska läsa hela texten. Texten är utformad som en 

progression för elevernas läsutveckling där ord och fraser upprepas samt utvidgas 

succesivt. I textbok två och tre är texten inte nivåindelad utan kapitlen blir succesivt 

något längre.    

4.2 Empiri 

Utifrån vår empiri skapades fem olika kategorier som vi presenterar och analyserar 

under följande del 4.2.1 Läromedelsanvändning, 4.2.2 Syftet med läsläxan, 

4.2.3 Arbetssätt och återkoppling av läsläxa, 4.2.4 Fördelar med läsläxa samt 

4.2.5 Nackdelar med läsläxa. Alla cirkeldiagram som redovisas är endast skapade 

utifrån våra enkätsvar och visar svaren i procent. Tabellerna visar antal svar på varje 

fråga utifrån enkätsvaren. Citaten som publiceras är valda utifrån innehåll som 

anpassar sig till kategoriens område. Citaten är hämtade från intervjuer och valda 

med omsorg då vi vill citera alla lärare minst en gång för att få en större spridning av 

intervjusvaren samt flera olika lärares tankar kring läsläxa.  
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4.2.1 Läromedelsanvändning 

Det är 260 verksamma lärare som har deltagit i vår enkätundersökning varav 37,3 

procent arbetar i årskurs ett, 31,5 procentarbetar i årskurs två och 31,2 procent 

arbetar i årskurs tre. Hela 97,7 procent av alla som svarade på enkäten uppgav att de 

arbetar aktivt med läsläxa medan 2,3 procent uppgav att de inte arbetar med läsläxa. 

I Tabell 2 går det att utläsa antal svar och i Figur 2 kan man se enkätsvaren 

sammanställda i procent på frågan vad använder du för läromedel eller väljer 

eleverna böcker själv till läsläxan? Det visar att 55 procent av lärarna använder ABC-

klubben, 20 procent väljer individuella böcker från biblioteket och 25 procent 

använder ett annat läromedel. Av de 25 procent som svarade att de använder ett 

annat läromedel framkom bland annat Stjärnsvenska, Livet i bokstavslandet och 

Briljant. Under del 4.1 Läromedelsbeskrivning har vi beskrivit de fyra mest använda 

läromedel som används vid läsläxor utifrån vårt insamlade material.  

 

Figur 2.                                                                            Tabell 2. 

Av vårt insamlade material, både enkät och intervjusvar, har vi kommit fram till att 

ABC-klubben är det mest populära läromedlet i skolorna. De flesta lärarna arbetar 

med ABC-klubbens material för att det är ett beslut som tagits gemensamt på skolan 

av ledningen och lärare. Här följer ett citat från en intervju med en lärare som arbetar 

med ABC-klubben. 

 

Egentligen har jag inte så mycket till val av läromedel då en läslära är väldigt dyr i inköp. På vår 

skola är det bestämt att det ska vara ABC-klubben (Lärare 3, 2 december 2019). 
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ABC-klubben är framtaget för förskoleklass upp till årskurs tre och det finns tre olika 

nivåer på böckerna i årkurs ett till tre. Vi tror att det är en av anledningarna till att 

skolorna just väljer att arbeta med ABC-klubbens läromedel. En möjlig anledning till 

att det är populärt tror vi är för att det är ett helt färdigt material med läseböcker, 

läxbok och en tydlig lärarhandledning som kan vara till stöd för hur lärare ska arbeta 

med läsläxor. Det i sin tur leder till att vi tror att lärarna kan få mer tid till att planera 

in andra läs- och skrivövningar så att eleverna får möta olika typer av texter i skolan. 

Nedan visas ett citat från en intervju med en lärare som även stärker våra tankar 

kring en av anledningarna till läromedlets popularitet.  

 

Jag trivs med ABC-klubben som vi har nu, tycker att det är bra att läsläran finns i tre olika 

svårighetsnivåer men ändå behandlar samma innehåll (Lärare 2, 1 december 2019).  

 

Tanken var att jag skulle använda ABC-klubben (som finns i 3 olika nivåer) men då det fanns 

för få böcker på den lättare nivån ansåg jag att det skulle bli för svårt för många elever i min 

klass. Istället arbetar vi med Läståget – den gömda dalen som är ganska lättläst. De elever som 

har kommit längre i sin läsning kompletterar med annan skönlitteratur i läsläxa, i 

överenskommelse med deras vårdnadshavare (Lärare 1, 21 november 2019).  

 

Här ovan ser vi ett citat från en intervju med en lärare som använder läromedlet 

Läståget - den gömda dalen men där första tanken var ABC-klubben. Vi anser att 

läraren tar hänsyn till eleverna i sin klass genom att komplettera läsläxan med 

ytterligare skönlitterära böcker för de elever som behöver mer utmaning.   

4.2.2 Syftet med läsläxan 

I enkätundersökningen ställde vi frågan vad anser du är syftet med läsläxa? Det här 

var en öppen fråga så att alla lärare som besvarat enkäten har med egna ord fått 

beskriva vad de anser att syftet med läsläxa är. Den största andelen, 37 procent, ansåg 

att träna läsförståelse, läsflyt och läshastighet var det största syftet med läsläxa. Ett 

annat syfte som framkom var att öka läsförmågan vilket 16 procent svarade. Det var 

också 16 procent som ansåg att övning ger färdighet var det största syftet med läsläxa. 

13 procent svarade att mängdträning är syftet, vilket innebär att när eleven har 

förstått kopplingen mellan ljud och bokstav så krävs mängdträning för att utveckla en 

god läsare med bra läsförståelse och läsflyt. 10 procent av lärarna anser att syftet 
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med läsläxa är att involvera vårdnadshavare i skolan samt att vara delaktig i elevens 

läsutveckling. En del av lärarna svarade även att läsläxa kan öka läsglädjen samt att 

eleven får öva på att ta ansvar redan i tidig ålder, med ansvar se till att läsläxan blir 

gjord och att den kommer till och från skolan i tid. Svarsprocenten från enkätsvaren 

på frågan om vilket syfte läsläxa har går att ta del av i Figur 3 och antal svar går att se 

i Tabell 3. Utifrån enkätundersökningen framkom även att lärare anser att tiden i 

skolan inte räcker till för att eleverna ska bli goda läsare och därför krävs det att 

eleverna lägger tid på det även utanför skolan vilket medför ett syfte av läsläxa. 

Sjödin (2011) menar att det krävs cirka 5000 timmar för att bli en god läsare vilket 

innebär att om man läser en timme om dagen behöver man läsa i drygt 13 år för att 

komma upp i 5000 timmar.  

 

Figur 3.                                                                         Tabell 3. 

Genom vårt insamlade material fick vi fram många olika syften till varför lärare väljer 

att ge eleverna läsläxa varje vecka. Alla syften som uppstod utifrån enkätsvaren går 

att utläsa i Figur- och Tabell 3 ovan. Andra syften som kom fram via intervjuerna var 

att låta eleverna ”tvingas” till att läsa varje vecka. Nedan följer ett citat om det.  
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Idag använder många elever dator eller ipad på fritiden och det är få elever som säger att de 

läser böcker på fritiden. Med hjälp av läsläxan ”tvingas” eleverna att läsa även på fritiden 

(Lärare 4, 22 november 2019).   

 

Det som har varit det största syftet med läsläxan utifrån både våra enkätsvar och 

intervjusvar har varit att eleverna behöver läsa mycket för att bli goda läsare och att 

tiden i skolan inte räcker till och därför behöver läsläxan prioriteras. Nedan följer två 

citat som visar på syftet med läsläxa.  

 

Syftet med läsläxa är att eleverna ska få en kontinuitet med läsningen (Lärare 5, 4 december 

2019).  

 

Träna, träna, träna är det enda som fungerar för att utveckla sin läsning och få flyt (Lärare 3, 2 

december 2019).  

 

Utifrån våra enkät- och intervjusvar har det framkommit att flera lärare anser att 

läsläxan är viktig för att få eleverna att läsa. Många av informanterna menar att 

läsläxan gör så att eleverna ”tvingas” till att läsa även utanför skolan. Nedan följer ett 

citat från en intervjuad lärare.   

 

Att få eleverna att läsa. Många elever läser inte hemma om de inte får läsläxor. Genom att läsa 

höjs elevernas läshastighet, genom de frågor som eleverna besvarar i läsläxan höjs deras 

läsförståelse och genom att berätta muntligt om vad de har läst så höjs deras verbala 

språkfärdigheter (Lärare 6, 9 december 2019).  

 

4.2.3 Arbetssätt och återkoppling av läsläxan 

Materialet som besvarat frågorna kring arbetssätt och återkoppling av läsläxa är 

hämtat från enbart intervjuer. Vi anser att frågorna om arbetssätt och återkoppling 

kräver mer utförliga svar och eventuella följdfrågor, vilket inte går att få genom en 

enkätundersökning. Nedan följer citat från två lärare på frågan hur arbetar du 

med läsläxa?    

 

Eleverna får läsläxa tisdag-tisdag. De får hem en bok samt ett protokoll där vårdnadshavare ska 

fylla i vilka dagar de har läst, minst 3 dagar per vecka. Föräldrarna får även lämna en 
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kommentar om nivån på boken samt hur de har gått med läsningen denna vecka (Lärare 4, 22 

november 2019).  

 

Vi går igenom ord och uttryck i skolan samt läser texten tillsammans. Sedan tränar eleverna 

hemma under en vecka. Efter det läser de nu i trean upp läxan i läspar vilka jag går runt och 

lyssnar på (Lärare 3, 2 december 2019).   

 

Arbetssättet kring läsläxa varierar från lärare till lärare men det vi sett i våra 

intervjusvar är att den vanligaste tidsperioden är en vecka, så att eleverna ges tid till 

att träna på läxan i hemmet. Nedan följer citat från två lärare som beskrivit hur de 

arbetar med återkoppling av läsläxa.   

 

Jag försöker att hinna med att lyssna på så många elever som möjligt varje vecka och 

dokumenterar det jag hör i en läs-logg per elev. Eleverna läser sin läsläxa för en kompis så även 

om jag inte hinner lyssna på alla så lyssnar en klasskompis. Eleverna har en läxbok där både de 

och föräldrarna skriver hur läsningen fungerat samt svarar på läsförståelsefrågor. Jag markerar 

med ett klistermärke att jag sett deras arbete. Klistermärket känner jag motiverar eleverna att 

svara på alla frågor samt att få sina föräldrar att skriva under vilket också gör att läxan verkligen 

blir av hemma (Lärare 2, 1 december 2019).   

 

Genom att läsa deras bokrecensioner och ge dem summativ återkoppling. Eleverna läser 

högt för mig och då ger jag dem formativ återkoppling på hur jag tycker att läsningen har och 

bör utvecklas. När de skriver en recension så är det lättare att ge dem en summativ återkoppling 

utifrån läsförståelse och när de högläser så är en till en situation ett måste, för att följa deras 

läsutveckling och uppmärksamma om det behövs sättas in tidiga insatser (Lärare 5, 4 december 

2019).  

 

Lärarna beskriver hur de arbetar med läsläxa och vi ser att det finns många olika sätt 

att arbeta med läsläxa och uppföljning av hur det gått samt ge återkoppling till 

eleven. I citaten ovan är lärarna medvetna om varför de arbetar som de gör. De här 

två lärarna vill uppmuntra eleverna till fortsatt utveckling och den kan ske på olika 

sätt beroende på vilken årskurs man undervisar i för tillfället. Lärare 2 undervisar i 

årskurs ett och har valt att uppmuntra eleverna till att markera att de genomfört 

läxan med ett klistermärke. Läraren tror att det motiverar eleverna till att 

fortsättningsvis genomföra läsläxan. Lärare 5 undervisar i årkurs tre och då är 

lärarens sätt att återkoppla läsläxan att ge formativ och summativ bedömning av 

elevernas bokrecensioner samt deras högläsning. Genom en bokrecension kan 
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läraren kontrollera att eleverna genomfört läxan men också att eleverna får träna sitt 

skriftspråk i form av att skriva en bokrecension. 

4.2.4 Fördelar med läsläxan 

På enkätfrågan vad ser du för fördelar med läsläxa? uppkom många likheter som på 

frågan om vad syftet med läsläxa är. I Figur 4 kan man se att de flesta enkätsvaren, 58 

procent av lärarna, ansåg att ökad läsförmåga var den största fördelen. 26 procent var 

eniga om att involvera och möta delaktiga vårdnadshavare var en av fördelarna 

med läsläxa. Mängdträning svarade 10 procent av lärarna att fördelen med läsläxa är 

vilket även nämndes i syftet av läsläxa. En del av lärarna ansåg att ökad läslust samt 

ökad motivation till läsning var några av fördelarna med läsläxa. I Tabell 4 kan man 

utläsa antal svar på fördelar med läsläxa.                           

 

Figur 4.                                                                                Tabell 4. 

Utifrån våra intervjuer har vi fått flera olika svar om vad det finns för fördelar med 

läxa. Nedan följer två citat från två intervjuade lärare.   

 

Som lärare med nästan 30 elever finns det i dag inte den tiden det behövs för att kunna läsa 

tillsammans med varje elev så mycket som det egentligen skulle behövas. Att föräldrar hjälper 

till, med helst daglig lästräning, är helt ovärderligt (Lärare 2, 1 december 2019).   
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För många hem blir det en mysig stund men det här gäller ju inte hos alla elever och där är det 

viktigt att vi i skolan stöttar och finns när det inte fungerar i hemmet (Lärare 3, 2 december 

2019).  

 

De här två lärarna uttrycker sig om hur viktigt det är att ha en bra relation med 

vårdnadshavarna i elevernas hem. Skolan och vårdnadshavarna behöver aktivt arbeta 

mot samma mål vad gäller elevernas utveckling och skolgång. Att tiden inte räcker till 

i skolan är ett faktum och att fritiden behöver användas till att utveckla sin läsning 

likaså och det är just därför många lärare aktivt använder läsläxa som ett 

återkommande moment i årkurs ett till tre. Det Lärare 3 beskriver ovan kommer vi 

att skriva mer om i avsnitt 4.2.5 Nackdelar med läsläxa.   

 

Fördelarna är att eleverna får ta ansvar för att göra sin läxa. De får chans till att öka sina 

läskunskaper samt läsförståelse och läsflyt. Fördelen är också att eleverna utvecklas snabbare 

och man ser på de hur stolta de är över att kunna läsa samt klättra i nivåerna i Stjärnsvenska 

böckerna (Lärare 4, 22 november 2019).  

 

Här ovan ser vi ett citat från en intervjuad lärare som delger flera fördelar med 

läsläxa. Fridolfsson (2015, s. 102) menar att repetition är viktigt för att eleverna ska 

känna att de utvecklas och erövrar ny mark. Det här stärker Lärare 4 tankar om vilka 

fördelar läsläxa har.     

 

Jag tycker att man redan i förskoleklass kan skicka med barnen böcker hem som de kan läsa 

tillsammans med sina vårdnadshavare. Om man tidigt introducerar läsläxor så anser jag att 

intresset för läsningen kan öka och läsningen blir en naturlig del av vardagen (Lärare 6, 9 

december 2019).   

 
Citatet ovan från Lärare 6 beskriver hur hen anser att man kan börja arbeta med 

läsläxa redan i förskoleklass och då läsa tillsammans med sin vårdnadshavare. Lärare 

6 säger att intresset för läsning kan öka om man redan i tidig ålder börjar med 

läsläxa. Det här är något som vi anser är en fördel med läsläxa, att ju tidigare man 

börjar läsa desto större är chansen att eleverna finner ett intresse för det. 

4.2.5 Nackdelar med läsläxan 

I Figur 5 kan man se de procentuella svaren från enkäterna på frågan vad ser du för 

nackdelar med läsläxa? Nästan hälften, 47 procent av lärarna, ansåg att nackdelen 
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med läsläxa är att många elever saknar stöd hemifrån. Flera av lärarna svarade att 

vårdnadshavare var oengagerade och inte genomförde läsläxan med eleven. 16 

procent ansåg att en av nackdelarna med läsläxa är att vårdnadshavarna har ett annat 

modersmål och därför inte kan vara ett tillräckligt stöd för eleverna till att utföra 

sin läsläxa. 16 procent av lärarna menade att nackdelen med läsläxa är att eleverna är 

omotiverade till att utföra den och att det då uppstår konflikter i hemmet när 

vårdnadshavare påminner om att utföra läsläxan. En annan nackdel som 12 procent 

av lärarna svarade var att tiden inte finns till för att utföra läsläxan i hemmet enligt 

vårdnadshavare och elev då andra fritidsintressen prioriteras före läsläxan. Det var 9 

procent av lärarna som ansåg att nackdelen med läsläxa är att det genererar mer 

arbete för läraren. I svaren från lärarna framkommer det att det tar tid att 

individualisera läsläxan, uppföljning, dokumentation och utvärdering av läsläxan. I 

Tabell 5 kan man se antal svar på nackdelar med läsläxa utifrån enkätsvaren.   

 

Figur 5.                                                                              Tabell 5. 

Genom vårt insamlade material, både enkät och intervjusvar, kan vi konstatera att 

den största nackdelen med läsläxa är att flera elever saknar stöd hemifrån och därför 

inte kan genomföra läsläxan. Fridolfsson (2015, s. 102) menar att elever lär sig av 

repetition. Läsläxa är ett moment i skolan som återkommer på liknande sätt varje 

vecka. Genom repetition blir eleverna säkra på hur läsläxan ska genomföras och på 

sikt kan de utan hjälp av vårdnadshavare genomföra den på egen hand (Fridolfsson, 
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2015, s. 102). Det bristande stödet hemifrån kan uppstå på grund av olika 

anledningar. Utifrån våra enkät- och intervjusvar nämndes bland annat tidsbrist 

vilket kan innebära att vårdnadshavare saknar tid till att hjälpa eleven med läsläxan 

eller att elevens fritidsaktiviteter tar upp tiden då läsläxan borde blivit prioriterad. En 

annan orsak till bristande stöd hemifrån som har beskrivits i vårt insamlade material 

är att vårdnadshavare har ett annat modersmål och därför inte kan stötta eleven 

tillräckligt med läsläxan. Här nedan följer två citat från två intervjuade lärare. 

 

Nackdelarna är att alla elever inte får hjälp hemma. Då måste skolan vara kompensatorisk. De 

elever som inte får hjälp hemma får läsa i skolan på ”resurstid” på eftermiddagen. Många 

föräldrar har nog inte förstått hur viktigt det är att kunna läsa samt att förstå det man läser 

(Lärare 5, 4 december 2019).  

 

Att inte alla har en hemmiljö som möjliggör att de får den träning och det stöd som de 

behöver. I vissa specialfall gör jag själv läxorna tillsammans med enskild elev flera gånger per 

vecka (Lärare 2, 1 december 2019).  

 

Både i enkäten och under intervjuerna frågade vi hur man kan lösa eventuella 

nackdelar som följer med läsläxa. De två citerade lärarna ovan samt majoriteten 

svarade att läsläxan kan göras på skolan eller fritids. Flera skolor erbjuder läxhjälp 

under fritidstiden men det var även flera av lärarna som menade att de lägger en 

stund innan eller efter skolan på att utföra läsläxan med de elever som inte har stödet 

hemifrån. I det flesta fall så sker en överenskommelse med hemmet om att läsläxan 

kan utföras under skol- och fritidstid ifall den inte kan genomföras hemma.  

  

En nackdel är att eleverna har kommit väldigt olika långt i sin läsning och att det därför krävs 

olika böcker bland eleverna. För att komma runt det här kan man välja läromedel som erbjuder 

olika nivåer av samma bok. En annan nackdel är att skolorna inte alltid har så stort utbud av 

böcker till läsläxa, vilket begränsar urvalet (Lärare 1, 22 november 2019).  

 

Ovan följer ett citat från en intervjuad lärare som menar att alla elever i en klass 

utvecklas olika snabbt. Med det följer en nackdel som leder till att läraren behöver 

uppmärksamma alla elevers olika läsnivåer och hitta lämpliga böcker med innehåll 

som ligger på en lagom utmanade nivå, så att samtliga elever fortsätter att utvecklas i 

deras läsning. Lärare 1 nämner att en lösning på det kan vara att arbeta med läsläxa 

utifrån ett läromedel som erbjuder olika nivåer på samma bok.    
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4.3 Resultatsammanfattning 

Utifrån våra enkät och intervjufrågor har det framkommit att de flesta av de 

tillfrågade lärare använder och arbetar aktivt med läsläxa. Genom våra svar på den 

här undersökningen har vi dragit slutsatsen att ABC-klubben är det mest använda 

läromedlet vid arbete med läsläxa i årskurs 1–3. Vi har också dragit slutsatsen om att 

läromedel framtagna för läsning är mer populärt bland våra informanter än att 

eleverna själva får välja böcker. Det som framkommit under vår undersökning kring 

syftet med läsläxa är att eleverna behöver ta tid till att läsa även utanför skolan för att 

bli goda läsare. Ett annat resultat som framkommit är att ju mer tid och träning 

eleverna lägger på att läsa desto större utveckling skapas och chansen till att uppnå 

en god läsförmåga ökar. Genom vår undersökning har vi förstått att återkopplingen 

av läsläxan sker på olika sätt beroende på vilken årskurs samt vilka läs- och 

skrivkunskap eleverna har. Exempel på återkoppling är läspar, högläsning och 

bokrecension.  

Fördelarna med läsläxa påminner om syftet med läsläxa vilket är att eleverna får tid 

och möjlighet till att öva och utvecklas i sin läsning och att möta olika typer av texter 

genom läsläxan. En annan fördel som framkommit är att eleverna redan i tidig ålder 

får träna på att ta ansvar för att läsläxan kommer hem och till skolan och att den är 

genomförd till rätt dag. Nackdelarna med läsläxa som framkommit i vår 

undersökning är att många av våra informanter beskriver hur eleverna saknar stöd 

hemifrån och utifrån det minskar tiden för att eleverna ska lära sig att läsa. I våra 

svar på enkät- och intervjufrågorna har lärare beskrivit hur de arbetar med dessa 

elever i skolan genom att erbjuda hjälp med att läsa samt att göra läsläxan i skolan 

eller på fritids.   
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5 Diskussion 

Under det här kapitlet kommer vi att presentera en resultatdiskussion. Vi kommer 

också att jämföra våra enkät- och intervjusvar samt föra en metoddiskussion. 

Slutligen kommer vi att diskutera hur pålitlig och trovärdig den här studien är utifrån 

ämne, metodval och antal informanter.   

5.1 Resultatdiskussion 

Genom vår undersökning har det framkommit många fördelar men även nackdelar 

med läsläxa. En nackdel var att lärarna uppfattar att elever är omotiverade till att 

genomföra läsläxan tillsammans med sin vårdnadshavare. Genom intervjun med 

Lärare 1 fick vi en inblick i att läraren tillsammans med vårdnadshavaren kan komma 

överens om att läsläxan genomförs mellan elev och vårdnadshavare. I det flesta fall 

läser eleven för vårdnadshavaren men för att eventuellt motivera eleven till att 

genomföra läsläxan kan vårdnadshavaren läsa till exempel varannan mening eller 

sida för eleven. Lane och Wright (2007, s. 674) menar att det finns fördelar med att 

någon läser högt för eleven då det kan vara ett kraftfullt sätt att förbättra elevernas 

ordförråd, ordigenkänningsförmåga samt lyssnarförståelse.   

 

Utifrån vårt insamlade material, både enkät- och intervjusvar, har det framkommit 

att ABC-klubben är ett vanligt läromedel att använda vid läsläxa. En anledning till att 

lärare i årskurs 1–3 arbetar med ABC-klubben är för att skolan har bestämt att det är 

det läromedel som används vid läsläxa i årskurs 1–3. Flera lärare nämnde också att 

anledningen till att de använder ABC-klubben är för att böckerna är populära bland 

eleverna, det finns både tryckta men även digitala böcker och material samt att 

läromedlet är komplett med lärarhandledning, läseböcker, arbetsböcker, läxböcker 

och annat material att arbeta med. Läromedlet är också individanpassat då alla elever 

oavsett läskunskaper kan läsa samma bok då varje bok finns i tre olika nivåer. 

Stjärnsvenska är ett läromedel där det finns 11 olika nivåer och på varje nivå finns det 

flera olika små korta böcker. Det är positivt att läromedlet har så många olika nivåer 

men det kan uppstå konflikter om en elev läser på nivå ett och en annan elev läser på 

nivå tio. Det kan då bli tävlingsinriktat vilket inte är bra för elevernas läsutveckling. 

Briljant är ett basläromedel i svenska som riktar sig till elever med annat modersmål. 
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Det här tror vi kan påverka varför så få lärare i vår studie har använt Briljant, då 

behovet troligtvis inte har funnits. Livet i bokstavslandet har endast två olika nivåer 

på sina böcker vilket gör att vi funderar på hur en klass med så många olika individer 

och olika läskunskaper ska kunna använda läromedlet. Det känns inte som att det 

finns en nivå för alla elever när det endast finns två nivåer. Utifrån det tror vi att 

lärare i årskurs 1–3 anser att det finns andra läromedel till exempel ABC-klubben 

eller Stjärnsvenska som är bättre då det finns flera olika nivåer som passar för flera 

olika elever.  

 

Utifrån våra egna erfarenheter av läsläxan i årskurs 1–3 har vi sett att det Hellsten 

(1997, s. 212) skriver om faktiskt stämmer i vissa fall. Vi har upplevt, precis som 

Hellsten (1997, s. 212) skriver att oengagerade vårdnadshavare påverkar elevernas 

läsutveckling samt resultatet av att läsläxan inte blir utförd. Det här är en nackdel 

som våra informanter i den här undersökningen har menat stämmer. Flera elever i 

årskurs 1–3 som är 6–9 år behöver stöttning av vårdnadshavare för att utföra 

sin läsläxa och de elever som inte har den möjligheten kan då skämmas och känna sig 

dåliga när det kommer till skolan och inte har genomförts sin läsläxa. Vid dessa 

situationer behöver läraren prata med eleven och vårdnadshavare för att komma på 

en lösning så att eleven kan genomföra sin läsläxa antingen i hemmet eller skolan.       

 

Vi anser precis som Lärare 4 att det är bra att redan i tidig ålder få ta ansvar över 

läsläxan, att den blir utförd samt att boken kommer till och från skolan i rätt tid. Vi 

håller också med om att se hur stolta eleverna blir när det utvecklas i sin läsning är en 

stor fördel med läsläxa. Genom vår undersökning har det framkommit att fördelarna 

med läsläxa är att eleverna utvecklas mycket i sin läsning på flera olika sätt till 

exempel genom läsflyt, hastighet och läsförståelse. För att vara säker på att eleverna 

utvecklas i sin läsning genom läsläxan så måste läraren vara uppmärksam och 

prioritera återkopplingen av läsläxan. Återkoppling gör så att läraren ser var eleverna 

befinner sig i sin läsutveckling samt om läsläxan är på en bra nivå eller om eleven 

behöver mer eller mindre utmaning. Strandberg (2013, s. 332) menar att 

återkoppling av läsläxan motiverar eleverna till att utföra den genom att det finns ett 

syfte med läsläxan som till exempel att läraren kommer att återkoppla.  
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Utifrån vårt insamlade material har det framkommit att lärare menar att läsläxan är 

viktig och att det finns flera syften och fördelar med den. Trots det finns inte ordet 

läxor med i läroplanen (Skolverket, 2019) eller Skollagen (2010:800). Man kan 

fundera över anledningen till det eftersom läsläxor är så pass vanligt i årskurs 1–3 då 

de flesta av våra informanter menar att de arbetar med läsläxor. Då det finns många 

lärare som menar att tiden i skolan inte räcker till för att lära eleverna att läsa och 

utveckla deras läskunskaper och därför använder läsläxor, så borde det kanske finnas 

med som mål eller centralt innehåll i läroplanen (Skolverket, 2019). Vi anser att 

eftersom alla hemförhållanden ser olika ut och alla elever inte har tillgång till 

vårdnadshavare som stöttar eleverna i sin läsläxa så kan läsläxa inte vara 

obligatoriskt i skolan idag. Vi ser dock positivt på att de flesta lärare ändå arbetar 

med läsläxa just för att eleverna ska läsa även utanför skoltid för att utveckla sina 

läskunskaper samt bli goda läsare. Skollagen (2010:800), SkolL, 3:3 menar att 

vårdnadshavare har rätt till att informeras angående elevens utveckling i skolan. 

Läsläxa är ett arbetssätt då vi anser att vårdnadshavare får insyn i elevens 

läsutveckling vilket även det blir en fördel med läsläxa.     

5.1.1 Jämförelse mellan enkät- och intervjusvar 

Den här undersökningen baseras på det insamlade materialet, 260 enkätsvar och sex 

lärarintervjuer. I helhet har enkät- och intervjusvaren varit väldigt lika varandra. Vi 

har fått in liknande svar kring fördelar, nackdelar och syfte med läsläxa genom båda 

våra metoder. Intervjuerna har gett oss möjlighet till att utveckla våra frågor vilket vi 

inte kunde göra på enkäten då frågorna såg likadana ut till alla 260 informanter. 

Intervjuerna har givit oss en inblick i arbetssättet och återkopplingen av läsläxa samt 

utförliga svar medan enkäterna genererade i korta och mindre informationsrika svar. 

Anledningen till det är att under intervjuerna har vi haft möjlighet att ställa 

följdfrågor vilket vi inte kunde göra på enkäten. Vi har sett ett stort engagemang från 

lärarna som valde att svara på enkätfrågorna då de gärna ville ta del av resultatet i 

studien samt att flera av lärarna nämnde att ämnet för studien var intressant.   

En skillnad mellan enkät- och intervjusvaren var på frågan om man arbetar med 

läsläxa. Alla informanter som vi intervjuade arbetar med läsläxa medan 2,3 procent 

av lärarna som svarade på enkäten uppgav att de inte arbetar med läsläxa. Några 

anledningar till det som uppkommit genom enkätsvaren är för att skolan är läxfri 

samt att större delen av klassen har annat modersmål och vårdnadshavarna kan 
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därför inte ge tillräckligt med stöd kring läsläxan. Det här är något som vi förstår och 

anser kan vara goda anledningar till att inte arbeta med läsläxa. Två av lärarna som 

svarade på enkäten uppgav att de inte ger läsläxa för att eleverna som behöver det 

mest, ändå inte genomför den samt att flera vårdnadshavare har sagt ifrån läsläxa för 

att det inkräktar på elevernas fritid samt att det är utelämnande med läsläxa. Det här 

anser vi inte är så goda argument till att välja att inte arbeta med läsläxa. Vi anser att 

man som lärare behöver vara tydlig med att tala om vikten av läsläxa för elever och 

vårdnadshavare samt att ha ett arbetssätt och en återkoppling som motiverar elever 

och vårdnadshavare till att genomföra läxan.  

5.2 Metoddiskussion 

Vi uppskattar responsen vi fick på vår enkät och att det var 260 lärare som ställde 

upp och svarade på enkäten. Vi är också nöjda över att vi har fått intervjua sex lärare 

på sex olika skolor för att få mer varierande svar på våra frågor. Vi är tillfreds med 

vårt val av metoder och känner att både enkät- och intervjusvar har givit oss en större 

grupp informanter samt möjlighet till att kunna jämföra svaren från de olika 

metodvalen.  

 

Det enda som inte blev som vi hade planerat kring metodvalen var att alla sex 

intervjuerna inte genomfördes via personliga möten. Två av intervjuinformanterna 

valdes ut genom att de hade besvarat våra enkätfrågor och utifrån det uppstod ett 

problem då de inte bor i samma del av Sverige som oss. Vi valde därför att utföra två 

av intervjuerna via mejl men känner ändå att vi fick ut samma trovärdiga svar då vi 

kunde ställa följdfrågor via mejlen.   

 

Nu i efterhand anser vi att det hade varit intressant att intervjua elever och eventuellt 

vårdnadshavare för att även få deras syn på läsläxa. Det hade varit intressant att se 

ifall elever i årskurs 1–3 anser att läsläxa är kul och givande eller om det känns mest 

jobbigt och onödigt. Vi anser dock att intervjuer med vårdnadshavare hade blivit 

komplicerat då vi antagligen endast hade fått intervjuer med engagerade 

vårdnadshavare vilket inte hade givit oss den riktiga sanningen då flera elever idag 

saknar stöd hemifrån när det kommer till att utföra läsläxan.    
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5.3 Pålitlighet och trovärdighet 

Denscombe (2009, s. 380–381) förklarar att studiens validitet och tillförlitlighet 

handlar om huruvida studien är pålitlig och trovärdig utifrån antal informanter och 

val av metoder. Vi känner oss säkra på att enkätsvaren är trovärdiga eftersom 

deltagandet har varit helt frivilligt och tiden för att svara på enkäten har lärarna 

själva kunnat styra över då enkäten lades upp på Facebook och inte var 

tidsbegränsad. Intervjuerna anser vi också är pålitliga då vi inte ser ämnet läsläxa 

som något känsligt ämne. Vi är väl medvetna om att 264 informanter (260 enkätsvar 

och 6 intervjuer dock så har två av informanterna deltagit i både 

enkätundersökningen och intervjuerna) inte ger oss en inblick i hur Sveriges lärare i 

årskurs 1–3 arbetar med läsläxa men vi anser att vi har stor variation på svaren då det 

är lärare i årskurs 1–3 från olika delar i Sverige som har deltagit i vår undersökning 

vilket vi uppskattar. Vi kan tänka oss att lärarna som valt att svara på vår enkät är 

lärare som faktiskt arbetar med läsläxa och därför har vi inte fått svar från lärare som 

faktiskt valt att inte arbeta med läsläxa. Det här kan innebära att vårt resultat blir 

mer positivt än om hälften av svaren kom från lärare som inte arbetat med läsläxa.  

 

Svaren på enkät- och intervjufrågorna anser vi blir mer pålitliga beroende på hur 

många som har svarat samma sak. På frågorna som handlar om fördelar, nackdelar 

och syfte med läsläxa kan vi se att många svarat samma sak och då anser vi att det 

blir mer trovärdigt.   
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6 Avslutning 

Genom den här studien har vi kommit fram till att läsläxa är ett arbetssätt som lärare 

i årskurs 1–3 använder sig av. Efter avslutad studie visar resultatet att det finns 

många olika syften till varför lärare i årskurs 1–3 använder sig av läsläxa. Det har 

också framkommit flera fördelar men även nackdelar med läsläxa dock så finns det 

lösningar på de nackdelar som har nämnts i studien. De flesta av de tillfrågade 

lärarna arbetar med läsläxa vilket antyder att fördelarna är fler än nackdelarna. Det 

finns många olika läromedel med böcker på flera olika nivåer men det går även att 

arbeta med läsläxa genom böcker lånat från biblioteket. Återkoppling av läsläxa sker 

på olika sätt beroende på elevernas läs- och skrivkunskaper. Oavsett hur arbetet med 

läsläxan sker så har resultatet visat att lärarna tycker att återkoppling måste ske för 

att eleverna ska känna att det finns ett syfte med läsläxan och bli mer motiverade till 

att utföra den.     

   

Det hade varit intressant fortsatt forskning att genomföra en studie utifrån elevernas 

syn på läsläxa. Om lärare och elevernas syn på läsläxan stämmer överens och om 

eleverna själva anser att de behöver en återkoppling av läsläxan för att känna att den 

är viktig att utföra. Det hade varit givande att ta reda på om elever i årskurs 1–3 vet 

vad syftet med läsläxa är och vad de tycker om läromedlen eller biblioteksböckerna 

som används. Det hade också varit intressant att ta reda på vårdnadshavarnas syn 

på läsläxa. Förstår vårdnadshavarna vad syftet med läsläxa är? Vi tror dock att det 

kan vara svårt att genomföra en pålitlig studie angående det här ämnet eftersom vi 

tror att endast engagerade vårdnadshavare ställer upp som informanter vilket gör att 

studien inte blir sanningsenlig.   

 

 

 

 
 

 

 



33 

 

Referenslista 

Adlibris. (2019). ABC-klubben FK lyckostjärnan lärarhandledning. Hämtad från: 

https://www.adlibris.com/se/bok/abc-klubben-fk-lyckostjarnan-lararhandledning-

9789127422087 

 

Alm, P. (2019). Nyttan med läxor är långt ifrån självklar. Svenska Dagbladet. 

Hämtad från: https://www.svd.se/nyttan-med-laxor-ar-langt-ifran-sjalvklar 

 

Battle-Bailey, L. (2004). Interactive Homework for Increasing Parent Involvement 

and Student Reading Achievement. Childhood Education, 81:1, 36–40. Hämtad från: 

https://search-proquest-

com.ep.bib.mdh.se/eric/docview/62138287/8E43EA23E5F542B2PQ/1?accountid=1

2245 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt 

inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dowd, A. J., Pisani, L. (2013). Two Wheels are Better than One: The Importance of 

Capturing the Home Literacy Environment in Large-Scale Assessments of Reading. 

Research in Comparative and International Education, 8 (3), 359-372. Hämtad från: 

https://search-proquest-

com.ep.bib.mdh.se/eric/docview/1651849092/503337F7CEB14298PQ/4?accountid=

12245 

 

Fridolfsson, I. (2015). Grunderna i läs och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Gleerups. (2019). Briljant svenska textbok 1. Hämtad från: 

https://www.gleerups.se/1-3/1-3-nyanlanda/1-3-nyanlanda-svenska/briljant-

svenska-textbok-1-p40667328   

 

Grönholm, F. (2015). Forskaren: Läxor är bra. SVT nyheter. Hämtad från: 

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/forskaren-laxor-ar-bra 

 

https://www.adlibris.com/se/bok/abc-klubben-fk-lyckostjarnan-lararhandledning-9789127422087
https://www.adlibris.com/se/bok/abc-klubben-fk-lyckostjarnan-lararhandledning-9789127422087
https://www.svd.se/nyttan-med-laxor-ar-langt-ifran-sjalvklar
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/docview/62138287/8E43EA23E5F542B2PQ/1?accountid=12245
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/docview/62138287/8E43EA23E5F542B2PQ/1?accountid=12245
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/docview/62138287/8E43EA23E5F542B2PQ/1?accountid=12245
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/docview/1651849092/503337F7CEB14298PQ/4?accountid=12245
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/docview/1651849092/503337F7CEB14298PQ/4?accountid=12245
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/docview/1651849092/503337F7CEB14298PQ/4?accountid=12245
https://www.gleerups.se/1-3/1-3-nyanlanda/1-3-nyanlanda-svenska/briljant-svenska-textbok-1-p40667328
https://www.gleerups.se/1-3/1-3-nyanlanda/1-3-nyanlanda-svenska/briljant-svenska-textbok-1-p40667328
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/forskaren-laxor-ar-bra


34 

 

Hellsten, J-O. (1997). Läxor är inget att orda om. Pedagogisk forskning i Sverige 

1997, årg 2(3), 205–220. https://docplayer.se/424789-Laxor-ar-inget-att-orda-om-

laxan-som-fenomen-i-aktuell-pedagogisk-litteratur.html 

 

Jönsson, K., Axelsson, M., Bergöö, K., Brink, L., Fast, C., Kåreland, L. (2009). Bygga 

broar och öppna dörrar. Stockholm: Liber. 

 

Lane, H. B., & Wright, T. L. (2007). Maximizing the Effectiveness of Reading Aloud. 

Reading Teacher, 60(7), 668–675. Hämtad från: https://search-proquest-

com.ep.bib.mdh.se/eric/docview/62029363/97B9776B1DB54E95PQ/8?accountid=1

2245 

 

Liber. (2019). Livet i bokstavslandet. Hämtad från: https://www.liber.se/serie/livet-

i-bokstavslandet-23371   

 

Liber. (2019). Stjärnsvenska – läs i nivåer. Hämtad från: 

https://www.liber.se/serie/stjarnsvenska-las-i-nivaer-9387 

 

Liberg, C. (2007). Att läsa och skriva – forskning och beprövad erfarenhet. 

Stockholm: Liber. Hämtad från: https://uu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:349643/FULLTEXT02.pdf 

 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Sjödin, A (2011). Det tar 5000 timmar (13,6 år) att bli en läsare. Arbetarbladet. 

Hämtad från: https://www.arbetarbladet.se/artikel/det-tar-5000-timmar-13-6-ar-

att-bli-en-lasare 

 

Skolinspektionen. (2013). Intervjuer i granskning av undervisning. Stockholm. 

Hämtad från: https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/06-

nyheter/intervjuer-granskning-undervisning.pdf 

 

Skolverket. (2014). Läxor i praktiken – ett stödmaterial om läxor i skolan. Hämtad 

från: https://www.skolverket.se/getFile?file=3340 

https://docplayer.se/424789-Laxor-ar-inget-att-orda-om-laxan-som-fenomen-i-aktuell-pedagogisk-litteratur.html
https://docplayer.se/424789-Laxor-ar-inget-att-orda-om-laxan-som-fenomen-i-aktuell-pedagogisk-litteratur.html
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/docview/62029363/97B9776B1DB54E95PQ/8?accountid=12245
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/docview/62029363/97B9776B1DB54E95PQ/8?accountid=12245
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/docview/62029363/97B9776B1DB54E95PQ/8?accountid=12245
https://www.liber.se/serie/livet-i-bokstavslandet-23371
https://www.liber.se/serie/livet-i-bokstavslandet-23371
https://www.liber.se/serie/stjarnsvenska-las-i-nivaer-9387
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:349643/FULLTEXT02.pdf
https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:349643/FULLTEXT02.pdf
https://www.arbetarbladet.se/artikel/det-tar-5000-timmar-13-6-ar-att-bli-en-lasare
https://www.arbetarbladet.se/artikel/det-tar-5000-timmar-13-6-ar-att-bli-en-lasare
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/06-nyheter/intervjuer-granskning-undervisning.pdf
https://www.skolinspektionen.se/globalassets/0-si/06-nyheter/intervjuer-granskning-undervisning.pdf
https://www.skolverket.se/getFile?file=3340


35 

 

 

Skolverket. (2017). PIRLS: en studie om läsförmåga. Hämtad från: 

https://www.skolverket.se/getFile?file=3868 

 

Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

reviderad 2019. Hämtad från: 

https://www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41

169863e6a65d9fe?file=4206&fbclid=IwAR0VCmjMhplGgKSAeDlj941qEkOHBrMSN

6Zq84-IkKg1xr5vu2CsvEmR7eY 

 

Strandberg, M. (2013). Homework - Is There a connection With Classroom 

Assessment? A Review from Sweden. Educational research, vol 55 (4), 325–346. 

Hämtad från: https://search-proquest-

com.ep.bib.mdh.se/eric/docview/1651839420/DBF0BEF6A3774C7BPQ/1?accountid

=12245   

 

Taube, K. (2007). Barns tidiga läsning. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 

 

Tivenius, O. (2015). Uppsatsens inre liv. Lund: Studentlitteratur. 

 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad från: 

https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/Godf

orskningssed_VR_2017.pdf 

 

Wall, P., Karlefjärd, A. (2013). Läxor - en forskningsöversikt. Karlstads kommun. 

Hämtad från: https://pedagogvarmland.se/sites/default/files/media/files/laxor_-

_en_forskningsoversikt.pdf 

 

Westlund, I. (2004). Läxberättelser: läxor som tid och uppgift. Linköping: 

Linköpings universitet, Institutionen för beteendevetenskap. Hämtad från: 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:764489/FULLTEXT01.pdf 

  

 

 

https://www.skolverket.se/getFile?file=3868
https://www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe?file=4206&fbclid=IwAR0VCmjMhplGgKSAeDlj941qEkOHBrMSN6Zq84-IkKg1xr5vu2CsvEmR7eY
https://www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe?file=4206&fbclid=IwAR0VCmjMhplGgKSAeDlj941qEkOHBrMSN6Zq84-IkKg1xr5vu2CsvEmR7eY
https://www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe?file=4206&fbclid=IwAR0VCmjMhplGgKSAeDlj941qEkOHBrMSN6Zq84-IkKg1xr5vu2CsvEmR7eY
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/docview/1651839420/DBF0BEF6A3774C7BPQ/1?accountid=12245
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/docview/1651839420/DBF0BEF6A3774C7BPQ/1?accountid=12245
https://search-proquest-com.ep.bib.mdh.se/eric/docview/1651839420/DBF0BEF6A3774C7BPQ/1?accountid=12245
https://www.adlibris.com/se/sok?filter=publisher%3ANorstedts%20Akademiska%20F%C3%B6rlag
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/Godforskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/Godforskningssed_VR_2017.pdf
https://pedagogvarmland.se/sites/default/files/media/files/laxor_-_en_forskningsoversikt.pdf
https://pedagogvarmland.se/sites/default/files/media/files/laxor_-_en_forskningsoversikt.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:764489/FULLTEXT01.pdf


36 

 

Bilaga 1 

Intervjufrågor – läsläxor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. I vilken del av Sverige arbetar du just nu?  

3. Vilken årskurs undervisar du i just nu? 

4. Vid vilken årskurs tycker du att det är lämpligt att börja med läsläxor? Varför 

just i den årskursen? 

5. Hur arbetar du med läsläxor?  

6. Vilka böcker läser eleverna i läsläxa? 

7. Använder du något läromedel vid läsläxor? 

8. Om du använder ett läromedel, vilket och varför just det? 

9. Hur har ditt sätt att arbeta med läsläxor förändrats under ditt yrkesliv? 

10. Om du har arbetat med olika läromedel genom ditt yrkesliv, vad är det bästa 

läromedlet enligt dig och varför tycker du det?  

11. Hur återkopplar du läsläxorna tillsammans med eleverna? 

12. Varför återkopplar du på det sättet? 

13. Vad anser du är syftet med att ge läsläxa? 

14. Vad anser du att det finns för fördelar med läsläxor? 

15. Vad anser du att det finns för nackdelar med läsläxor och hur kan man göra för 

att ”komma runt” nackdelarna? 
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Bilaga 2 

Enkätfrågor – läsläxa 

1. Vilken årskurs undervisar du i just nu? Svarsalternativ: åk 1, åk 2 eller 

åk 3 

2. Ger du dina elever läsläxa? Svarsalternativ: Ja eller nej 

3. Om du inte ger dina elever läsläxa, varför inte?  

4. Vid vilken årskurs anser du att det är bra att börja ge läsläxor till 

eleverna? Svarsalternativ: åk 1, åk 2 eller åk 3 

5. Vad använder du för läromedel eller väljer eleverna böcker själv till 

läsläxan? 

6. Vad anser du är syftet med läsläxa? 

7. Vad ser du för fördelar med läsläxa? 

8. Vad ser du för nackdelar med läsläxa? Hur kan man komma runt 

nackdelarna? 
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Bilaga 3 

Missivbrev – information om läsläxor 

Du tillfrågas härmed om deltagande i den här undersökningen. 

Vi är två studenter på Mälardalens högskola som går sista terminen på 

grundlärarprogrammet F-3. Vi ska skriva vårt examensarbete i ämnet svenska och 

kommer att fokusera på lärares syn på läsläxor. Vi vill gärna veta om och hur lärare i 

årskurs 1–3 arbetar med läsläxor och anledningen till att man väljer att ge eleverna 

läsläxor. Vi hoppas även att den här undersökningen ska ge oss svar på vilka fördelar 

samt nackdelar som lärare upplever kring läsläxor.  

Vi har tänkt att intervjua sex lärare i årskurs 1–3 på sex olika skolor i Mälardalen för 

att få en större bredd på vår undersökning. Du kommer att vara helt anonym och 

därför önskar vi öppna och ärliga svar som hjälp för vår undersökning. För att 

underlätta för vår studie ber vi om att få spela in intervjuerna. Det hjälper oss att 

redovisa vårt resultat och förhindrar att vi felciterar eller missuppfattar något som 

sagts under intervjun.  

Under den här undersökningen kommer vi att följa god forskningssed och följer 

därför informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Detta innebär att ni kommer att vara anonyma, vi kommer inte att 

använda era svar i kommersiellt bruk och genom att ni väljer att besvara våra frågor 

har ni ingått samtycke med oss. Intervjuerna kommer att raderas när uppsatsen är 

färdig skriven. 

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. 

Om du har några frågor kan du kontakta oss eller vår handledare.  

Med vänliga hälsningar!  

Student - Elin Lavén - eln16004@student.mdh.se  

Student - Viktoria Fuxgård - vfd16001@student.mdh.se 

Handledare – Karl Ågerup – karl.agerup@mdh.se 
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