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Sammanfattning 
Syftet med studien är att undersöka grundskollärares erfarenheter av arbetet med läsläxor. 
Frågeställningarna för studien handlar om vilka syften och motiv som framträder i lärarnas 
utsagor om läsläxor, hur lärarna organiserar arbetet med läsläxor avseende planering, genom-
förande och uppföljning, samt vilka olika dimensioner av ämnet litteratur och läsning som 
framträder i deras beskrivningar av arbetet med läsläxor.  

Kvalitativa intervjuer utfördes med sex lågstadielärare som fick återge hur de organiserar sitt 
arbete med läsläxor exempelvis genom planering, genomförande och uppföljning. Läxor är 
något som har använts i skolan under lång tid och det har diskuterats fram och tillbaka om 
läxors positiva och negativa aspekter för elevers inlärning. I dagens läroplan finns det inga 
krav på att ha läxor. Detta resulterar i att lärare själva får ta beslutet om de ska ha läxor och på 
vilket sätt dessa ska genomföras. Denna studie har avgränsat sig till läsläxor eftersom läsin-
lärning är en central del i svenskundervisningen i årskurserna 1-3. För att kunna analysera och 
tydligt beskriva vad lärarna väljer att lyfta fram i undervisningen och vilka delar som hamnar 
i bakgrunden används Caroline Libergs begrepp den didaktiska reliefen. Därefter kategorise-
ras och beskrivs undervisningens innehåll genom Libergs fem innehållsdimensioner. I re-
spondenternas utsagor kan man urskilja olika teman som exempelvis att använda läromedel 
som verktyg för att nivåanpassa läsläxor för eleverna. Resultatet visar att svenskämnets hu-
vudsakliga uppgift, enligt respondenterna, är läsförståelse och att eleverna ska få goda förut-
sättningar att klara sig i vardagen. Det finns många yttre och inre faktorer som påverkar läx-
ornas utformning och användningen av dem, exempelvis elevernas hemförhållanden och 
vårdnadshavarnas engagemang.  

          
Nyckelord: Litteraturdidaktik, Läsning, Grundskolans tidigare år (F-3), Läxa 
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Inledning 

Det finns olika syften och mål med läxor men det är också viktigt att läraren stimulerar ett 
lärande hos eleverna. Läxans vara eller inte vara är en intressant fråga eftersom lärare har oli-
ka förhållningssätt till läxor och använder dem på olika sätt. Det har debatterats mycket om 
läxors negativa och positiva effekter på elevers skolarbete och vilken roll de har för lärares 
arbetssätt. Förespråkarna anser att läxor skapar rutiner för eleverna medan motståndarna me-
nar att de är odemokratiska då barn har olika förutsättningar och får olika mycket stöttning 
hemifrån (Holmstedt, 2004). Jan-Olof Hellsten, forskare vid Uppsala universitet, understryker 
att elevers arbetsmiljö hemma inte är optimal och att läxor därför borde göras under skoltid. 
Hellsten menar också att elever kan ha svårt att veta när de har studerat klart för dagen, vilket 
även många vuxna har problem med då de ofta jobbar för mycket (ref. i Horgby, 2004). Läxor 
är ett fenomen som funnits under en lång tid och de flesta har någon slags relation till ämnet. 
Det gör att alla kan vara med och tycka till, vilket leder till aktiva debatter i både media och i 
fikarummen. Det ser olika ut från klassrum till klassrum; vissa lärare ger ut läxor medan andra 
lärare anser att det vore bäst att ta bort dem helt och hållet. 

För att tydliggöra skillnaderna i läxanvändningen har tre fiktiva scenarion från tre olika klass-
rum tagits fram. I det ena klassrummet är läsläxorna strukturerade så att det finns två olika 
svårighetsgrader på böckerna. Det är samma berättelse i båda böckerna men de är skrivna på 
olika sätt för att anpassas till elevernas läskunnighet. Läraren bestämmer vem som ska arbeta 
med vilken bok. Syftet med läsläxorna är att eleverna ska öva på läsflyt och läsförståelse. I det 
andra klassrummet väljer läraren istället att fokusera på att väcka ett läsintresse hos eleverna 
och skapa en nyfikenhet för böcker. Det är därför elevernas uppgift att själva välja vilken bok 
de ska ha som läsläxa. De ska läsa fem gånger per vecka cirka 15 minuter åt gången. Eleven 
ska sedan dokumentera sidantal, minuter och en kort reflektion av handlingen i en skrivbok, 
som ges till läraren. Läraren ger sedan tillbaka boken med en liten kommentar. I det tredje 
klassrummet har läraren valt att inte ge ut någon läsläxa för att eleverna har olika förutsätt-
ningar i hemmet. Läraren anser att varken ung eller gammal ska ta hem arbetet utan att det ska 
göras under arbetstid i skolan eller på jobbet. Läxor ska vara lustfyllda och inte skapa stress 
och oro.  

Lärarnas val av att arbeta med läxor i klassen och hur de väljer att utforma dem, har en bety-
dande roll för elevernas förutsättningar att klara av dem (Skolverket, 2014, s. 29). Det är där-
för intressant att jämföra lärarnas, det vill säga respondenternas, erfarenheter av att arbeta 
med läxor och hur de väljer att strukturera dem. Deras val av litteratur är också betydande för 
elevernas motivation till att göra läxorna. Veronica Sköldqvist, en svensklärare från Ös-
tersund, säger i en intervju med Karin Björkman (2016) från Tidningen grundskolan, att läs-
ning av skönlitterära texter spelar en stor roll för elevers läsintresse och ordförråd. För barn i 
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de yngre åldrarna och för dem som ännu inte kan läsa, har högläsning en stor betydelse för 
deras ordförråd och ordförståelse. Vid högläsning artikulerar oftast läsaren och läser med in-
levelse och då får barnet, enligt psykologiprofessorn Ingvar Lundberg, “lära känna orden, hur 
de hör ihop och hur berättelser är uppbyggda” (ref.i Burman, 2018). Med tio minuters läsning 
varje dag så kommer man vid 17 års ålder kunna cirka 50000 ord, till skillnad från en person 
som inte läser som endast kommer kunna cirka 15000 ord (ref. i Althoff, 2015). Enligt Lund-
berg behöver man kunna 50000 ord för att förstå en dagstidning och klara av sitt vardagliga 
liv. Av denna anledning är det av stor vikt att lärare stimulerar läsning och läsintresse då detta 
spelar en väsentlig roll för elevers ordförråd, vilket också ligger till grunden för alla andra 
ämnen. 
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Bakgrund 

Detta avsnitt synliggör olika perspektiv på läxor och läsning. Inledningsvis presenteras styr-
dokumenten, hur de har förhållit sig till läxläsning tidigare och hur det ser ut idag. Därefter 
behandlas debattartiklar om elevernas arbetsmiljö och förutsättningar. Slutligen följer ett 
stycke om läsning, läsflyt och läsförståelse.  

Läxor i läroplan och skolverkets riktlinjer 

Skolans roll är enligt Skolverket att tillsammans med hemmet skapa “aktiva, kreativa, kompe-
tenta och ansvarskännande individer och medborgare” (2018, s. 7). Somliga lärare väljer att 
dela ut läxor för att skapa ett samarbete mellan skolan och hemmet. Vårdnadshavare blir då 
delaktiga och får en inblick i elevernas skolarbete (Skolverket, 2014, s. 7). I Lgr 80 ansågs 
läxor ge elever goda karaktärsdrag och möjlighet till att repetera och befästa kunskaper (Skol-
verket, 1980, s. 52). Under 1994 ändrades läroplanen, från att ha givit lärarna vissa riktlinjer 
för utformandet av hemuppgifterna, fick de nu fler valmöjligheter (Skolverket, 2014, s. 8). 
Synen på läxor i skolans tidigare styrdokument är aktuell i denna studie eftersom lärare idag 
har kommit i kontakt med tidigare läroplaner. Det gör att deras syn på läxor kan ha påverkats 
av den dåvarande läroplanen, vilket i sin tur påverkar elevernas förhållningssätt till läxor. Idag 
finns det stödmaterial på Skolverkets hemsida som lärare kan utgå från men det finns inga 
direkta krav på att de ska använda materialet. Denna studie fokuserar på lärarnas erfarenheter 
av arbetet med läsläxor, då arbetssätten kan skilja sig åt. 

Debatter om läxor  

I debattartikeln Läxor skapar onödig stress argumenterar Pernilla Alm (2014) emot läxor och 
skriver att läxor upp till årskurs 5 har en låg effekt på inlärningen. Alm menar även att en 
ostrukturerad läxa kan påverka elevers inställning till övrigt skolarbete negativt. Elever har 
olika förutsättning och får olika mycket stöd hemifrån, vilket kan leda till att klyftan mellan 
de hög- och lågpresterande eleverna ökar till följd av läxorna (Cooper, 2007, ss. 9-12). År 
2006 föreslog Vänsterpartiet att ta bort läxor från grundskolan då föräldrar har olika förutsätt-
ningar för att stödja sina barn (TT, 2006). Jan Björklund från dåvarande Folkpartiet kritisera-
de förslaget och ansåg att läxor är en självklarhet då barn från hem utan studievanor drabbas 
hårdast av en skola som saknar förväntningar på dem. Elevernas bakgrund och förutsättningar 
är inte denna studies huvudsyfte men det är ett intressant perspektiv som kan förklara varför 
lärare väljer att inte ha läxor.  

Enligt en rapport från Skolverket (2010) blir det allt vanligare med outtalade läxor, vilket in-
nebär att elever får ta hem det som de inte hann göra klart under lektionen. Därför blir vård-
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nadshavarens delaktighet helt avgörande för elevens förutsättning att lyckas (Höjer, 2010). 
Hur lärare väljer att utforma sina läxor (upplägg, genomförande och uppföljningen) har en 
inverkan på elevers förutsättning att klara av den (Skolverket, 2014, s. 29).  

Läsning 

Vad lärare väljer att lyfta fram i sin svenskundervisning när det kommer till läsning och litte-
ratur är en viktig faktor i denna studie. Enligt psykologiprofessorn Keith Stanovich (ref. i 
Skolverket, 2016, s. 30) är det viktigare hur elever läser än att de läser. Elever måste få till-
gång till varierad litteratur och få diskutera om vad de har läst. Skolverket (2016) understry-
ker i rapporten, Att läsa och förstå - Läsförståelse av vad och för vad?, att läsning bidrar till 
ett ökat ordförråd och att det i sin tur gör det lättare att förstå mer avancerade texter. För att 
kunna resonera och använda sin läsförståelse behöver man ha läst mycket och varierad littera-
tur (Skolverket, 2016, s. 30).  
  
Det är viktigt att tidigt väcka ett läsintresse för att sedan skapa läsvanor hos eleverna. Det är 
en fördel när eleverna blir äldre och ska läsa mer avancerade texter. För att få mer träning i 
läsning använder sig vissa lärare av läsläxor. Dessa läxor kan se olika ut beroende på vad lära-
ren vill få ut av övningen, det kan exempelvis vara att öva på läsflyt och läsförståelse, textens 
uppbyggnad och genrer eller textens innehåll (Skolverket, 2018). Vissa lärare har mer styrda 
läxor medan andra låter sina elever välja en valfri bok. Det beror på hur de valt att strukturera 
sin läxa. 
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Tidigare forskning 

Läxor är ett fenomen som har funnits under en längre tid. Detta avsnitt inleds med ett histo-
riskt perspektiv på hur läsning och läxor har sett ut. Sedan uppmärksammas tidigare veten-
skapliga artiklar och doktorsavhandlingar om läsning och läxor. Slutligen följer ett avsnitt om 
hur lärare ser på elevers textproduktion och vad de anser är “god läsning”.  

Historiskt perspektiv på läxors användning och syfte 

Harrison Cooper (2007) skriver i sin bok, The battle over homework, att läxors värde och an-
tal har ökat och minskat i omgångar under 1900-talet. 1920 ansågs läxor disciplinera barnens 
sinne, exempelvis genom att memorera olika ting som namn, datum och multiplikationstabel-
ler. Eleverna fick då förutom kunskap även mental träning genom repetitivt arbete (Cooper, 
2007, s. 2). Cooper skriver även att man med enkla medel kan träna både sitt sinne och minne, 
och att eleverna då fick i uppgift att minnesträna utanför skoltid, vilket resulterade i begreppet 
läxa. På 1940-talet väcktes reaktioner mot läxor, “[...] the life-adjustment, movement viewed 
home study as an intrusion on students’ time to pursue other private, at-home 
activities” (Cooper, 2007, s. 2). Målet med utbildningen var nu att engagera eleverna och få 
dem att vilja lära sig nya saker. Man såg läxor som onödiga och ville att eleverna skulle enga-
gera sig i andra aktiviteter utanför skoltid, exempelvis sport och andra fritidsintressen. Synen 
på läxor ändrades igen 1980 och höll i sig till 90-talet. Läxor ansågs bidra till en ökad akade-
misk standard och ge högre studieresultat (Cooper, 2007, ss. 2-3). Idag har 80-talets syn på 
läxor skapat diskussioner och det skrivs många artiklar om läxors negativa effekt på dagens 
ungdomar som exempelvis läxors bidragande effekt till stress och psykisk ohälsa (Cooper, 
2007, s. 3). En historisk skildring om uppfattningen av läxor och hur dessa tankesätt har för-
ändrats med tiden ger denna studie en utgångspunkt för att diskutera dagens syn på läxor. Det 
kan exempelvis ge en inblick i hur respondenterna i denna studie resonerar kring läxors posi-
tiva effekter på elevernas läsutveckling men också hur de förhåller sig till de negativa aspek-
terna såsom stress och psykisk ohälsa. Skolverket har inga direkta direktiv på hur läxor ska 
struktureras och användas vilket resulterar i att lärare själva får bestämma hur arbetet med 
läxor ska utföras (2014, s. 8). Det innebär i sin tur att lärare själva har ansvaret att reflektera 
över sitt förhållningssätt till hur läxorna ska bidra till elevens utveckling och psykiska hälsa.  

Läxors syfte och funktion 

Joyce L. Epstein och Frances L.Van Voorhis (2001) skriver, i sin artikel More Than Minutes: 
Teachers' Roles in Designing Homework, olika syften till varför lärare använder läxor. Elever 
får genom läxor exempelvis ett tillfälle att “[…] practice skills taught in class, increase speed, 
demonstrate mastery, retain skills, review work, and study for tests” (Epstein och Van Voor-
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his, 2001, s. 182). Epstein och Van Voorhis tillägger att lärare i lågstadiet beskriver att huvud-
syftet med läxor främst är att befästa elevernas baskunskaper. Andra exempel på avsikter med 
läxor är att aktivera alla elever till att delta och förbereda dem inför lektionens innehåll men 
även låta eleverna öva på att ta eget ansvar. Genom att göra en egen planering får eleverna ta 
ett eget ansvar och det kan ge en känsla av fullbordande samt stärkt självförtroende. Det ger 
också eleverna möjligheten att utveckla kunskaper som inte kan läras ut i klassrummet (Epste-
in och Van Voorhis, 2001, s. 182). Epstein och Van Voorhis beskrivning av läxors olika syften 
ger denna studie ett brett perspektiv på hur lärare arbetar med läxor och hur de väljer att struk-
turera dem. Deras artikel utgår från ett amerikanskt utbildningssystem och kan därför skilja 
sig från den svenska skolan. Det går dock fortfarande att dra slutsatser från Epstein och Van 
Voorhis artikel, trots att det kan förekomma vissa kulturella skillnader, som exempelvis läro-
planer och traditioner. Ett exempel på en slutsats som kan dras är att det finns olika sorters 
syften med läxor och att det går att kombinera dessa. Epstein och Van Voorhis artikel har givit 
denna studie en djupare förståelse för hur man kan resonera kring läxors olika syften. 

Limin Gu och Margaretha Kristofferssons (2015) studie, Swedish Lower Secondary School 
Teachers’ Perceptions and Experiences Regarding Homework, utgår från frågeställningar som 
handlar om lärares erfarenheter med läxor, vad de anser är syftet med dem och dessutom vad 
lärarna anser är de kritiska faktorer som kan påverka utförandet av läxor (s. 297). Lärarna i 
studien är mellanstadielärare i svenska skolor och författarna använder sig av en enkät för in-
samlingen av data. Under rubriken tidigare forskning skriver författarna att forskningen under 
de senaste 20 åren huvudsakligen har visat de positiva effekterna av läxor. Dock visar ny 
forskning på “[the] negative consequences of homework, especially from students’ perspecti-
ves” (Gu och Kristoffersson, 2015, ss. 297-298). Enligt Gu och Kristofferssons studie anser 
mer än hälften av lärarna att eleverna behöver 15-30 minuters arbete med sin läxa per vecka. 
Författarna tillägger också att elevernas förutsättningar och läxans struktur spelar roll för hur 
lång tid som behövs för att slutföra uppgiften (2015, ss. 297-298). I likhet med Epstein och 
Van Voorhis artikel beskriver många av lärarna i studien att läxor är en metod för att repetera 
och befästa kunskap, särskilt när det gäller matematik och språk. En av lärarna (lärare 47) i 
Gu och Kristoffersons studie beskriver det som att dessa två ämnen, matematik och språk, 
kräver utökad kunskap, vilket är svårt att klara av enbart genom att eleverna arbetar under 
skoltid. Några av lärarna nämner också att läxor kan hjälpa eleverna att lära sig nya ord och 
därmed utöka sitt vokabulär. De som deltar i studien beskriver att mängden läxor och lämplig 
svårighetsgrad är viktiga faktorer när de konstruerar sina läxor (Gu och Kristoffersson, 2015, 
s. 300). 

Gu och Kristoffersson skriver också att många av lärarna “[the] do not see relations between 
homework and the development of students’ self-regulation, better time-management abilities, 
and parental involvement” (2015, s. 300). Detta skiljer sig från Epstein och Van Voorhis arti-
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kel som beskriver att ett syfte med läxorna är att låta eleverna öva på att ta ett eget ansvar. I 
Gu och Kristofferssons (2015, s. 299) studie beskriver ett antal av lärarna att läxor gynnar 
elever som redan är studiemotiverade och att läxor kan öka skillnaderna mellan de starka och 
svaga eleverna. Studien utgår från lärare som arbetar i mellanstadiet och därför kan det finnas 
vissa skillnader mellan dem och lågstadielärare, som denna studie handlar om, exempelvis att 
varje klass har lärare i flera olika ämnen och att arbetsbördan är större hos äldre elever. Fe-
nomenet läxor har studerats och diskuterats men Gu och Kristoffersson belyser att “[...] we 
seldom hear teachers’ voices in these debates, and there is an absence of reflection and rese-
arch examining and evaluating existing homework practice in Swedish schools” (2015, s. 
296). I och med att lärares reflektioner om läxor sällan hamnar i fokus blir det därför viktigt 
att lyfta fram lärarnas åsikter och erfarenheter. Vidare visar studien på vikten av att belysa hur 
lärare utformar sina läxor och visa deras arbetssätt. Mot denna bakgrund ska denna studie fo-
kusera på respondenternas perspektiv och beskriva deras arbetsätt. Gu och Kristoffersson an-
vänder sig av enkäter medan denna studie använder sig av intervjuer med sex personer. Gu 
och Kristofferson får större möjligheter att jämföra lärares erfarenheter och får därmed ett 
bredare perspektiv om läxor, medan intervjuer kan få mer specificerade och djuplodande svar. 
Utifrån deras artikel blir det därmed möjligt att i denna studie få en större insikt i lärares 
tillämpande av läxor i undervisningen.  

Eunsook Hong, Min Wan och Yun Peng (2011) undersöker lärares och elevers uppfattningar 
av läxor i sin artikel, Discrepancies Between Students' and Teachers' Perceptions of Ho-
mework. Elever har generellt lägre motivation till att göra läxor idag då de inte ser vikten och 
betydelsen av att göra dem (Hong, Wan och Peng, 2011, ss. 280-308). Studien är skriven av 
två amerikanska studenter och en kinesisk student och handlar om det kinesiska utbildnings-
systemet och deras syn på läxor. Trots att det finns vissa kulturella skillnader mellan det 
svenska och det kinesiska utbildningssystemet, kan vår studie förhålla sig till Hong, Wan och 
Pengs beskrivning av elevers lägre motivation. Då ett av syftena i denna studie är att ta reda 
på hur de svenska lärarna väljer att motivera eleverna till att läsa och att göra läsläxan. Lyn 
Corno och Jianzhong Xu (2011) skriver i sin artikel, Homework as the job of Childhood, att 
svåra läxor kan leda till låg självkänsla, stress och frustration (Corno och Xu, 2004, ss. 
227-233). Corno och Xus studie används som utgångspunkt för denna studie då lärare kan ha 
valt att strukturera sina läxor på ett visst sätt för att minska risken för stress och låg självkäns-
la. Däremot kan det vara svårt att koppla Corno och Xus aspekter på läxor då denna studie 
främst fokuserar på lärares erfarenheter av läxor.  

John Hattie (2012) skriver i sin bok Synligt lärande för lärare att läxor har en tämligen låg 
effekt på elevers inlärning. Andra forskare menar dock att läxor kan bidra till goda studieva-
nor och att eleverna genom läxor får träna på att ta ett eget ansvar (Dettmers, Trautwein och 
Lüdtke, 2009, ss. 375-405). För mycket läxor ger dock en motsatt effekt till elevernas inlär-
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ning och kan istället skapa motvilja och irritation hos eleverna. Läxor är ett komplext feno-
men och är beroende av olika faktorer och aktörer. Förutom elev och lärare behövs även en-
gagerade vårdnadshavare som stöttar eleverna i läxläsningen (Gu och Kristoffersson, 2015, ss. 
296-305). Denna studie tar inte ställning till om läsläxor har en låg effektstorlek eller inte, 
däremot är lärarnas åsikt om hur det fungerar i deras klassrum betydelsefull för denna studie. 
Lärarnas tankar kring hur de motiverar läsläxor och hur de har tagit ställning till de faktorer 
som behövs för elevernas inlärning, exempelvis förutsättningar i hemmet. 

Ämneskonceptioner och ämnesdimensioner  

Lars-Göran Malmgren (1996) presenterar tre ämneskonceptioner i sin bok Svenskundervis-
ningen i grundskolan. Han använder svenskundervisningen som utgångspunkt i sin analys av 
lektionsinnehåll och läromedel. Ämneskonceptionerna kan användas i flera ämnen men för-
fattaren väljer att visa hur den tillämpas i svenskundervisningen. Det första av Malmgrens be-
grepp är svenska som ett färdighetsämne där undervisningen främst går ut på att eleverna får 
göra upprepade övningar för att träna på “olika språkliga delfärdigheter”. De upprepade öv-
ningarna kan ses i ljuset av Epstein och Van Voorhis (2001) artikel som beskriver att ett syfte 
med läxor kan vara att befästa kunskaper. Det andra begreppet är svenska som ett litteraturhi-
storiskt bildningsämne som betonar vikten av att lärarna ska ge eleverna kännedom om det 
svenska kulturarvet genom att läsa klassiska litterära verk och lära sig om betydelsefulla för-
fattare. Det sista begreppet, svenska som ett erfarenhetspedagogiskt ämne, sätter elevernas 
erfarenheter i fokus och utgår från deras vardag samt förkunskaper om omvärlden. Litteratu-
ren får en betydande roll i användningen av det tredje begreppet eftersom den “gestaltar 
mänskliga erfarenheter” på olika sätt (Malmgren, 1996, ss. 87-89). Malmgrens tre ämneskon-
ceptioner kan i denna studie belysa lärarens syfte med läxor och deras arbetssätt. Läsläxor kan 
ses som upprepade övningar där eleverna får öva på sin läsförmåga. Läsning sker dock inte 
endast genom läsläxor utan också genom läsning i klassrummet. Bokvalet kan utgå från ele-
vernas vardag och tidigare erfarenheter men också ge dem kunskap om omvärlden. Det finns 
även möjlighet för läraren att ge eleverna kulturellt kapital genom val av litteratur. 

I förhållande till Malmgrens tre ämneskonceptioner använder Caroline Liberg begreppen den 
didaktiska reliefen och de fem innehållsdimensionerna (se Teori). Både Libergs och Malm-
grens begrepp handlar om ämnestraditioner i olika ämnen och synliggör dessa genom att visa 
vad lärare fokuserar på i sin undervisning – exempelvis skriva, läsa eller tala. Ämnestraditio-
nerna visar vad som anses viktigast i samhället genom att lyfta fram vissa delar av undervis-
ningen medan andra delar hamnar i bakgrunden. I denna studie används främst Caroline Li-
bergs begrepp den didaktiska reliefen och de fem innehållsdimensionerna. Beslutet grundar 
sig i att dimensionerna är mer övergripande och utgår ifrån fler aspekter av ämnet. Exempel-
vis uppmärksammar både Liberg och Malmgren vikten av elevernas erfarenhet och att ta vara 
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på det i undervisningen. Dock har Libergs dimensioner ett bredare perspektiv eftersom hon tar 
upp att eleven lär sig om mer generella sammanhang som kan påverka elevens vardag och att 
kunna se saker från olika perspektiv genom normer, värden och traditioner. I och med att di-
mensionerna är mer omfattande är det enklare att tillämpa dem som verktyg till att analysera 
respondenternas svar. Malmgrens begrepp kan dock användas för att komplettera Libergs fem 
dimensioner. 

Läsning och litteratur  

Gunilla Molloy (1996) skriver i sin avhandling, Läraren, litteraturen, eleven: en studie om 
läsning av skönlitteratur på högstadiet, att lärarens syn på läsning och litteraturämnet färgar 
lektionens innehåll, exempelvis vilka funktioner av läsning läraren väljer att belysa. “Denna 
konstruktion av svenskämnet och av läsning av skönlitteratur måste eleverna förhålla sig till” 
och det har en inverkan på elevernas relation till läsning och skönlitteratur (Molloy, 1996, ss. 
18-24). För att anpassa litteraturen till eleverna kan läraren försöka se det från elevernas per-
spektiv och se sig själv som en “[...] läsare bland andra i klassrummet” (Molloy, 1996, s. 64). 
Denna aspekt är relevant för studien då lärarens syn på läsning och val av litteratur är betydel-
sefulla komponenter för hur undervisningen utförs. Molloys beskrivning av lärarens syn på 
läsning, litteratur och elevperspektiv är användbar för denna studie då respondenterna i denna 
studie skildrar hur de väljer litteratur utifrån elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter.  

Jan Thavenius (1991) beskriver i sin bok, Klassbildning och folkuppfostran - om litteraturun-
dervisningens traditioner, hur skolans inställning till läsning och litteratur förändrats, vilket 
gör att vissa arbetssätt används mer eller mindre i klassrummen. Skolan har “[...] medverkat 
till att skapa och förmedla normer kring läsning av skönlitteratur” (Thavenius 1991, s. 38). 
Thavenius belyser även att valet av litteratur visar vilken syn på samhället och historien som 
anses vara mer eller mindre viktig (1991, s. 38). Molloy förtydligar i sin avhandling att synen 
på litteratur förändras med tiden “[när] lärare söker argument för sina skäl att undervisa om 
den litteratur de valt, hänvisar de ofta till sin egen skolundervisning, till den akademiska ut-
bildning de fått eller ibland till kursplanen i svenska” (Molloy, 1996, s. 26). I denna studie 
analyseras inte enbart läsläxor utan även hur lärare använder sig av litteratur och boksamtal i 
undervisningen. Läsning är en väsentlig del av svenskundervisningen och därför är använd-
ningen av litteratur betydande för denna studien.  

Läsförståelse är ett komplext begrepp och innebär mycket mer än att bara kunna läsa orden 
som står skrivna. Begreppet omfattar även “[...] understanding, thinking, and often learning 
something new” (Texas Education Agency, 1996, s. 17). Texas Education Agency (1996) skri-
ver även i sin artikel, Beginning Reading Instruction: Practical Ideas for Parents, att barns 
läsförståelse gynnas av aktiviteter där eleverna får prata om vad de har läst, diskutera nya ord 
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och jämföra sin berättelse med någon annan. I artikeln ger de konkreta råd till lärare och 
vårdnadshavare på hur man kan träna barnens läsförståelse. Några av råden är exempelvis att 
ställa frågor om boken, vilka karaktärerna är, platser och textens handling. Att återkoppla till 
tidigare kapitel och sidor är också ett annat råd. G. Reid Lyon tillägger i sin artikel, Report on 
Learning Disabilities Research, att det är bra om barn dagligen, så tidigt som möjligt, får stöta 
på olika typer av texter, för att sedan kunna “[...] organize, transcribe, and edit their thoughts 
in writing” (Lyon, 1997). Mikaela Behm (2013) kompletterar Lyon och Texas Education 
Agency genom att notera hur: 

Läsförståelse uppstår i en process där läsaren konstruerar och skapar mening av det lästa. För att 
förstå en text måste läsaren skapa sig en mental helhetsbild av textinnehållet. För att skapa denna 
helhetsbild krävs det att läsaren kan identifiera och tolka ord, förstå hela meningar och göra infe-
renser utifrån olika textavsnitt, dvs. läsa mellan raderna (Behm, 2013, s. 33)  

Läsförståelse är ett komplext begrepp som innefattar flera delar, exempelvis avkodning, att 
förstå det man läser och kunna återberätta det man har läst. I denna studie innebär begreppet 
läsförståelse att eleverna har förmågan att tolka och förstå en skriven text. Begreppet läsför-
ståelse är relevant för denna studie eftersom det är en betydelsefull komponent för läsning och 
är en viktig del i svenskundervisningen.  

Att mäta läsning 

Daniel Sundberg (2016) skriver i boken Läroplansteori och didaktik, att skolan efter införan-
det av den nya läroplanen (Lgr11) fått ett tydligare resultatfokus. Utformandet av läroplanen 
blir att “[...] formulera mål så att de ska kunna mätas i termer av grad av uppfyllelse” (Sund-
berg, 2016, s. 90). Till skillnad från läroplanen 1994 då lärarna skulle granska sitt egna arbete 
och samtidigt vara kreativa samt kunna anpassa sitt arbete utifrån situationen (Sundberg, 
2016, s. 86). Ninni Wahlström beskriver i samma bok hur de internationella studierna, exem-
pelvis PISA och PIRLS, strävar efter att få ett jämförbart resultat och utifrån vilket tillväga-
gångssätt som anses vara det mest lämpliga. Vidare resonerar Wahlström att det grundar sig i 
olika antaganden som exempelvis att länderna ska inspireras av varandra för att nå ett bättre 
resultat (2016, ss. 56-57). Utifrån Sundbergs redogörelse av den resultatfokuserade läroplanen 
är det möjligt att se likheter med Wahlströms beskrivning av den internationella påverkan då 
lärare kan eftersträva att uppnå goda resultat för att likställa sig med högpresterande länder. 

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell rapport som 
undersöker läsvanor hos elever i årskurs 4. I PIRLS-mätning från 2017 fick man fram att unga 
läser mindre idag och att läsintresset har minskat till skillnad från för några år sedan. Det är 
ett stort problem säger språk-, läs- och skrivutvecklaren Maud Nilzén (2017). En orsak bakom 
resultatet beror bland annat på alla skärmar som finns tillgängliga idag och att lärarna inte 
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mött förändringen på ett fullständigt och effektivt sätt (ref. i Larsson, 2017). Jenny W. Folke-
ryd, Åsa af Geijerstam och Caroline Liberg (2017) beskriver i sin studie, Different kinds of 
wrong: marginalization processes within a reading test, hur PIRLS har bedömt olika svarsal-
ternativ och vad som ansetts vara felaktiga svar. W. Folkeryd, af Geijerstam och Liberg bely-
ser även att PIRLS testar en viss typ av läsning, vilket skapar läsningsnormer och “[...] there-
by the potential marginalization processes of certain types of reading” (2017, s. 338). Alterna-
tiva sätt att läsa texter kan ingå i andra delar av läroplanen och i andra tester, vilket också kan 
skilja sig åt mellan länder. PIRLS tillvägagångssätt att göra sina mätningar blir då problema-
tisk eftersom det är en internationell studie och ska ge alla elever samma förutsättningar att 
göra testet (W. Folkeryd, af Geijerstam och Liberg, 2017, s. 349).  

För att beskriva de svar som, enligt PIRLS, ger tecken på god läsförmåga kan man samman-
fatta dessa i begreppet text-based movability. Begreppet innebär att eleven kan hitta informa-
tionen och förstå vilka delar som är viktiga i texten. Med denna information ska eleverna 
kunna generalisera och skriva utförliga svar på frågorna. W. Folkeryd, af Geijerstam och Li-
berg menar dock att vissa av elevernas svar inte klassificeras som bevis för god läsförmåga, 
exempelvis när eleverna använder sig av egna erfarenheter i sina svar eller beskriver en alter-
nativ tolkning av texten “[it] is a strictly text-based norm that potentially places many diffe-
rent readings in the non-accepted produced text and thereby marginalizes certain ways of un-
derstanding and moving in a text” (W. Folkeryd, af Geijerstam och Liberg, 2017, s. 348). Mot 
bakgrund av Folkeryds et al. resultat är det intressant att se huruvida de intervjuade lärarna i 
denna studie ändrar sin klassrumspraktik avseende arbetet med läsning och läsläxor. Denna 
studie kan dock inte se om PIRLS läsningsnormer påverkar lärarnas sätt att arbeta eftersom 
det finns andra faktorer som kan ha influerat respondenternas arbetssätt. 

I enlighet med Sundberg beskriver matematikdidaktikern Anette Bagger (2015) i sin avhand-
ling, Prövningen av en skola för alla - nationella provet i matematik i det tredje skolåret, hur 
det yttre resultattrycket syns i både styrdokumenten och i lärarnas sätt att undervisa. Bagger 
visar även i sin granskning att lärare utformar sina lektioner efter nationella proven och lik-
nande tester för att eleverna ska känna igen testernas utformning och sedan prestera bra på 
dem (Bagger, 2015, ss. 22-26). Resultattrycket i form av de nationella proven och de interna-
tionella kunskapsmätningar, har en inverkan på hur lärare väljer att strukturerar sin undervis-
ning. Vidare lyfter Bagger fram att testerna “[...] minskar lärares autonomi, påverkar bedöm-
ningar, ökar prestationsfokus och negativ stress” (2015, ss. 1-2). Lärare utformar sin under-
visning för att uppfylla läroplanens mål där nationella prov och andra tester är en produkt för 
att uppfylla dessa mål. Bagger lyfter fram att nationella prov har en inverkan på lärarens auto-
nomi och sätt att arbeta. Mot bakgrund av Sundberg (2016), Bagger (2015) och W. Folkeryd 
et al. (2017) kan man dra slutsatsen att kraven på prestation, måluppfyllelse och kunskaps-
mätningar gör att lärarna ändrar sin undervisningspraktik för att möta det resultattryck som 
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finns. I denna studie är det av intresse att visa huruvida grundskolläraren anpassar sitt arbete 
med läsning och läsläxor för att möta dessa krav. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka grundskollärares erfarenheter av arbetet med läsläxor 
samt motiven bakom användningen. Uppsatsen fokuserar på lärarnas didaktiska val avseende 
läsläxans upplägg och didaktiska innehåll. 

Frågeställningar för studien är:  
1. Vilka olika syften och motiv framträder i lärarnas utsagor om arbetet med läsläxor? 
2. Hur organiserar lärare arbetet med läsläxor avseende planering, genomförande och upp-

följning? 
3. Vilka olika dimensioner av ämnet litteratur och läsning framträder i lärarnas beskrivningar 

av arbetet med läsläxor?  
- Hur kan dessa förstås i relation till Libergs (2014) fem innehållsdimensioner (den 

didaktiska reliefen)? 
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt beskrivs de teorier som används och stödjer studiens tillvägagångssätt. Denna 
studie skildrar lärares erfarenheter av att strukturera läxor och deras motiv till att dela ut dem. 
Det finns olika traditioner om vad som ingår i svenskämnet och dessa har en inverkan på hur 
lärare väljer att strukturera sina läxor och lektioner. Med denna utgångspunkt har den didak-
tiska reliefen använts som teori för att stödja studien. 

Den didaktiska reliefen och de fem dimensionerna   

Caroline Libergs (2014, ss. 335-338) nyckelbegrepp den didaktiska reliefen och de fem inne-
hållsdimensionerna används som teori i denna studie. Den didaktiska reliefen beskriver vad 
läraren väljer att lyfta fram i sin undervisning och andra delar som får en mindre framträdande 
roll. Liberg belyser att “[naturligtvis] har styrdokumenten i form av läroplan och kursplaner 
en framträdande roll när det gäller att avgöra vilket innehåll som man kan och ska undervisa 
om” (2014, s. 336). I enlighet med Libergs citat är lärarna bundna till Skolverkets direktiv och 
måste anpassa undervisningens innehåll därefter. De didaktiska val som läraren måste göra 
eller inte får göra är bundna till de politiska beslut som sätts. Genom lärarens val “[...] lyfts 
vissa aspekter fram i förgrunden i undervisningen, andra blir bakgrund och ytterligare andra 
utesluts helt” (Liberg, 2014, s. 336). Lärares tolkning av läroplanen och svenskämnet blir där-
för ett intressant perspektiv då de måste följa Skolverkets direktiv men samtidigt kunna ge-
nomföra lektioner som fungerar för alla elever. De fem innehållsdimensionera används i stu-
dien som verktyg för att analysera lärarnas arbetssätt och undervisningsupplägg på ett veten-
skapligt sätt. I stycket nedan förklaras dimensionerna närmare.  

Den disciplinära dimensionen (1) har varit dominant historiskt sett. Den handlar om fakta och 
sanningar inom varje specifikt ämne. Exempelvis hur vattnets kretslopp fungerar eller att lära 
sig namn på länder. Eleverfarenhetsdimensionen (2) utgår från elevernas vardag och knyter an 
till ämnen som är aktuella och intressanta för dem. Faktan sätts sedan in i ett sammanhang 
som eleverna kan relatera till vilket i sin tur leder till en djupare förståelse. Generaliserande 
dimensionen (3) innebär att sätta in elevernas erfarenhet i ett bredare perspektiv där man be-
skriver mer generella sammanhang som kan påverka deras vardag. Exempelvis hur samhället 
fungerar och därmed också påverkar elevernas vardag i hemmet och i skolan. Den perspektifi-
erande dimensionen (4) utgår ifrån att man kan se saker ur olika perspektiv. Exempelvis när 
olika traditioner, normer och värden sätts i förgrunden i undervisningen istället för val av in-
nehåll. Kreativa dimensionen (5) innebär att se lösningar och att använda sin kreativitet och 
fantasi. Dimensionen lyfter frågor om hur man som medborgare kan vara med och bidra till 
samhällelig förändring som att exempelvis komma på lösningar till miljöproblem. Det gör att 
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eleverna får bli medskapare till lektionens innehåll och får bli mer delaktiga i sin undervisning 
(Liberg, 2014, s. 339).  

Begreppet “läxa” definieras i denna studie som “[...] tasks assigned to students by school te-
achers that are intended to be carried out during non-school hours” (Cooper, 2007, s. 4). En 
läxa är en uppgift som ges av läraren för att eleverna, på en annan plats, ska få befästa sina 
kunskaper. En läxa ska vara bearbetad av läraren och ha ett bestämt syfte. Begreppet “läxa” 
kommer inte användas teoretiskt i denna studie men för att förtydliga vad som menas med 
“läxa” har vi därför valt att förtydliga begreppet i teoriavsnittet.  
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Metod 

I detta avsnitt förklaras vilka metoder som används i studien och motiveringen till valet av 
arbetssätt. Inledningsvis beskrivs tillvägagångssättet för datainsamlingen. Därefter beskrivs 
urvalet av studiens avgränsningar och sedan diskuteras metodologiska överväganden med 
hjälp av begreppen validitet och reliabilitet. Slutligen presenteras vilket material som använts 
för att genomföra intervjuerna och vilka etiska aspekter som tillämpats.  

Metodologisk ansats 

För att undersöka lärares erfarenheter av arbetet med läsläxor operationaliseras denna under-
sökning genom en kvalitativ intervjustudie. Datainsamlingen sker med hjälp av samtalsinter-
vju-undersökningar med lärare i årskurs 1 till 3. Intervjuerna är semistrukturerade vilket inne-
bär att man har ett antal frågor med olika huvudteman som stöd. Intervjuaren kan enkelt spin-
na vidare på frågorna beroende på var intervjun leder och vad respondenten väljer att ta upp 
under intervjun. Peter Esaiasson, Ann Towns, Mikael Gilljam, Lena Wängnerud och Henrik 
Oscarsson skriver i boken, Metodpraktikan (2017) att man genom en respondentundersökning 
får reda på respondenternas tankar, funderingar och attityder i en viss fråga (Esaiasson et al., 
2017, ss. 235-236). 

John Trost (2010, s. 32-34) skriver i sin bok, Kvalitativa intervjuer, att en kvalitativ intervju-
metod passar för de studier där man vill förstå hur personer tänker eller resonerar kring ett 
visst ämne. Intervjumetoden ska även vara kopplad till studiens teoretiska ansats och fråge-
ställning. Med hjälp av intervjuer kan man enligt Esaiasson et al. “[...] kartlägga människors 
uppfattning på ett område för att därigenom kunna utveckla begrepp och definiera kategorier” 
(2017, s. 237).  

Material och genomförande 

Vid urvalsprocessen av respondenterna söktes lärare från kommunala skolor i mellansverige. 
Ett urvalskriterium var att lärarna skulle vara legitimerade och behöriga att undervisa i årskur-
serna 1-3. För att hitta deltagare till studien sökte vi efter skolor i närliggande kommuner, där-
efter skickade vi mejl till dem och frågade om de ville delta. Det var sex lärare från fyra olika 
skolor som svarade på att de ville delta i studien och datum och annan planering för besöket 
bestämdes via mejl. Samtliga respondenter är yrkesverksamma klasslärare behöriga att under-
visa i årskurserna F-7. Respondenterna är behöriga i ämnet svenska men i olika kombinatio-
ner med andra ämnen (se tabell), alla förutom en av respondenterna har haft sin lärarlegitima-
tion i minst 10 år (varav en har haft sin i 4 år). Nedan presenteras lärarna:  
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Tabellen 1. Visar information om lärarna i studien  

Intervjun bestod av både övergripande och djupgående frågor med uppvärmnings- samt för-
djupningsfrågor. Frågorna i intervjun utformades så att respondenten lätt skulle förstå dem, 
utan definitions- och tolkningsord som exempelvis “hur ofta” för att undvika missförstånd. 
Frågorna är också korta och skrivna med ett enkelt språk (se bilaga 3: Intervjuguide). Inter-
vjun ska fokusera på respondentens svar och inte lägga tid på att intervjuaren ska förklara frå-
gorna till respondenten (Esaiasson et al., 2017, s. 274). Till vissa av frågorna ställs följdfrågor, 
för att minska risken för missförstånd och för att stämma av med respondenten så att deras 
svar tolkas rätt (Esaiasson et al., 2017, s. 275). I intervjun ställs även frågor om svenskunder-
visningen, litteraturämnet och läsning eftersom att respondenternas syn på läsning är relevant 
för denna studie. Samtalen spelades in och transkriberades för att inte riskera att central in-
formation utelämnades. Genom ljudinspelningen går respondenternas svar att kontrollera i 
efterhand, vilket gör intervjuerna mer trovärdiga.  

För att anonymisera respondenterna i transkriptionen döptes de om till Lärare 1-6. Eventuella 
namn som respondenterna nämnde, som exempelvis andra skolor markeras som X och andra 
lärare markeras med * för att bibehålla deras integritet. Respondenternas svar skrevs ned or-
dagrant, dock har upprepningar, hummanden och eventuella pauser tagits bort. Transkribe-
ringen har följt svenska skrivregler som punkt, kommatecken och utropstecken. Pauser, skratt 
och störningsmoment har markerats med klamrar. Respondenterna fick inte tillgång till frå-
gorna innan intervjun då det kan påverka deras svar. 

Lärare 1 Lärare 2 Lärare 3 Lärare 4 Lärare 5 Lärare 6

Årskurs 2 2 3 2 1 2

Utbildning Lärar- 
utbildning 
inriktning 
F- 6

Grundskollä-
rare inrikt-
ning 1-7 

Grundskollä-
rare inrikt-
ning 1-7 

Lärar- 
utbildning 
inriktning  

F-6 

Grundskollära-
re inriktning 1-

7 

Grundskollä-
rare inrikt-
ning 1-7 

Behörig i 
ämnen 

Matte 
Svenska  
NO  
SO

 Svenska 
 SO 
 Engelska

Svenska 
Matte 
NO 

Svenska 
Matte (upp 
till åk 9)  
NO 

Svenska 
Matte 
NO

Svenska 
So 
Bild 
Matte 
Engelska  
Spanska 

Antal år i 
yrket

4 år 20 år 15 år ca 23 år 17 år ca 14 år 

Erfarenhet 
i F-3

3 år ca 15 år 15 år 1,5 år 17 år 14 år 
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Metodreflektion 

I avsnittet nedan följer en reflektion över intervjumetoden utifrån begreppen tillförlitlighet 
och giltighet. Därefter diskuteras och beaktas studiens begränsningar.  

Studien använder begreppet tillförlitlighet istället för reliabilitet samt giltighet i stället för va-
liditet, då det passar bättre för en kvalitativ studie. Tillförlitlighet innebär att mätningen i stu-
dien har stabilitet och trovärdighet (Trost, 2010, ss. 131-135). Enligt Trost är begreppet relia-
bilitet främst anpassat för kvantitativa studier där man får fram datainsamlingen genom enkä-
ter. Det är inte svårare att få trovärdiga mätningar i en kvalitativ studie, däremot är det svårt 
att göra en exakt likadan studie och få fram exakt samma resultat, då det beror på vilka re-
spondenter man har och deras erfarenheter. Denna studie har tagit hänsyn till detta genom att 
ställa samma frågor vid varje intervju (se bilaga 3 Intervjuguide). Detta för att säkerhetsställa 
att intervjuerna blir likvärdiga och uppbyggda på samma sätt, för att sedan jämföra svaren. 
Oavsett intervjuare, tidpunkt eller respondent ska mätningen ge samma resultat (Trost, 2010, 
s. 132). För att respondenten ska få möjlighet att fördjupa sitt svar, ställdes följdfrågor. Då 
följdfrågorna är kopplade till huvudfrågorna påverkar de inte resultatet, vilket resulterar i att 
en liknande studie kan få liknande resultat. I kvalitativa studier måste man även vara noga 
med att studera det man hade för avsikt att mäta. Syftet med denna studie är att ta reda på vad 
lärare har för motiv bakom läsläxan och hur de valt att strukturera sina läsläxor. Frågorna in-
tervjuarna ställer och svaren respondenterna ger måste därför besvara studiens syfte och frå-
geställningar. 

Alla typer av metoder har begränsningar, i en kvalitativ intervjustudie är det svårt att veta vad 
man mäter, då man inte får fram ett statistiskt insamlat material, som i en kvantitativ studie. 
Den insamlade informationen och datan i denna typ av studie handlar mer om respondenter-
nas utsagor och levande erfarenheter. En begränsning med denna studie är urvalet av respon-
denter. Det är svårt att uppnå en mättnad med sex respondenter, det är dock generellt svårt att 
uppnå en mättnad i intervjustudier (Trost, 2010, ss. 131-135). Genom att använda intervjuer 
som metod får studien reda på hur lärare upplever eller resonerar om ett särskilt ämne eller 
fenomen. Lärarna kan i intervjusamtalet berätta om de didaktiska val de gör, men man kan 
inte ta för givet att det stämmer överens med verkligheten och att de handlar därefter. Re-
spondenternas svar kan även bli olika beroende på att de har olika erfarenheter, i och med att 
de arbetar på olika arbetsplatser. De flesta av dem har dock arbetat lika länge, vilket resulterar 
i att de har ungefär lika mycket erfarenhet, tidsmässigt.  
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Metodbearbetning 

Tematisk innehållsanalys 

Vid bearbetningen av intervjuerna har Virginia Braun och Victoria Clarks modell för en tema-
tisk innehållsanalys använts. Detta för att beskriva respondenternas tankar och erfarenheter på 
ett grundligt sätt. Analysen består av 6 faser: familiarizing yourself with your data, generating 
initial codes, Searching for themes, Reviewing themes, defining and naming themes, produ-
cing the report (Braun och Clark, 2006, s. 87).  

Första steget i en kvalitativ studie är, familiarizing yourself with your data, vilket innebär att 
bekanta sig med det insamlade materialet. Det betyder att materialet behöver läsas igenom ett 
flertal gånger för att hitta mönster, detaljer och teman.  

Det andra steget är generating initial codes, som går ut på att man fortsätter bekanta sig med 
materialet och letar efter detaljer som är intressanta för studien. I denna fas börjar avkodning-
en av teman, “[...] you might approach the data with specific questions in mind that you wish 
to code around” (Braun och Clark, 2006, ss. 87-89). En användbar metod är att anteckna eller 
stryka under viktiga detaljer eller samband.  

Det tredje steget, Searching for themes, börjar när all avkodning av materialet är klar. Materi-
alet analyseras på en bredare nivå, och de olika koderna delas upp i olika teman. Man analyse-
rar informationen man fått “and consider how different codes may combine to form an ove-
rarching theme” (Braun och Clark, 2006, s. 89). Vissa koder bildar huvudteman, andra under-
teman och vissa koder passar inte direkt in i något tema.  

I det fjärde steget behöver man granska sina teman och försöka hitta sammanhängande möns-
ter i varje enskilt tema. Om det inte finns något sammanhang kan det bero på att temat inte 
fungerar eller att vissa koder inte passar i just det temat. Därefter ”[...] rework your theme, 
creating a new theme, finding a home for those extracts that do not currently work in an alre-
ady-existing theme, or discarding them from the analysis” (Braun och Clark, 2006, ss. 90-91).  

I det femte steget, defining and naming themes, definieras de teman som kommer användas 
för analysen. Varje tema beskrivs samt vilken “[...] aspect of the data each theme captures”. 
Det är viktigt att inte sätta in för mycket i varje tema eller vara för varierad. I detta steg ger 
man exempel från datainsamlingen för att tydliggöra temat, därefter förklaras varför dessa 
exempel är intressanta att presentera i studien. Det är viktigt att beskriva analysen av temat 
noggrant och relationen mellan temana för att strukturera studien (Braun och Clark, 2006, s. 
92).  
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Det sjätte och sista steget, producing the report, börjar när man har flera bearbetade teman 
som involverar den slutliga analysen av rapporten. Det är viktigt att presentera de olika tema-
na i analysen på ett noggrant sätt med hjälp av bevis från materialet. Analysen behöver vara 
sammanhängande och ge en kortfattad berättelse av den insamlade datan (Braun och Clark, 
2006, s. 93). 

Forskningsetiska överväganden  

De som intervjuas har rätt till sin integritet och värdighet. Det är därför viktigt att man får re-
spondenternas samtycke och godkännande skriftligt innan intervjuerna sker (Trost, 2010, s. 
123). Man bör också som intervjuare utlova anonymitet genom att ändra deras namn till ex-
empelvis “Lärare x”.  

Studien beaktar Vetenskapsrådets riktlinjer när det kommer till intervjuernas etiska aspekter. 
Det finns fyra huvudkrav på forskning, som måste följas: Informationskravet, Samtyckeskra-
vet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. Studien har tagit hänsyn till dessa krav ge-
nom att respondenterna har givits information om studiens syfte genom ett informationsbrev 
(se Bilaga 1 Informationsbrev) som skickats ut via mejl. De intervjuade lärarna har informe-
rats om studiens syfte och villkoren för studien. Därmed beaktas informationskravet i denna 
studie. Därefter skickades en medgivandeblankett (se Bilaga 2 Medgivandeblankett) till de 
lärare som valt att delta i studien. Deltagarna signerade det för att visa att de tagit del av in-
formationen - Samtyckeskravet. I informationsbrevet och medgivandeblanketten informerades 
även respondenterna om att deras deltagande sker konfidentiellt och att inga obehöriga kan ta 
del av deras uppgifter - Konfidentialitetskravet. Den insamlade datan från intervjuerna kom-
mer enbart att användas för forskningsändamål. På så sätt beaktas nyttjandekravet i denna 
studie (Vetenskapsrådet, s. 12). 
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Resultat och Analys 

Inledningsvis presenteras respondenternas åsikter kring svenskämnets huvudsakliga uppgift. 
Därefter behandlas läsning, litteratur och litteraturämnet. Sedan följer ett avsnitt med läsning 
och ljudning, läxor som ett komplement, det organisatoriska arbetet och nivåanpassning med 
läromedel. Slutligen följer ett avsnitt om möjligheter och utmaningar.  

Svenskämnet 

Samtliga respondenter svarar att svenskämnets huvudsakliga uppgift är läsning, men svaren 
skiljer sig åt när det kommer till vilka funktioner av läsningen som de väljer att fokuserar på. 
Nästan alla respondenter nämner flera funktioner i sina svar.  

Knäcka läskoden 

Samtliga respondenter beskriver att knäcka läskoden och att ha läsflyt är en funktion för att 
kunna läsa. Lärare 1: ”[...] målet i åk 1 är att alla ska ha lärt sig läsa. Knäckt läskoden, tycker 
jag och sen kommer då skrivningen lite till andra hand. Om man ska prioritera”. I ljuset av 
den didaktiska reliefen kan detta ges i uttryck för den disciplinära dimensionen då avkodning 
har ett tydligt rätt och fel. Lärare 4 beskriver också läsflyt som en funktion av läsning men 
beskriver det på ett annat sätt än lärare 1. Lärare 4: “[...] säker på läsningen för att ta in allt 
som behövs ta in, sen så att inte bara kunna läsa utan även lite mer då [...] kunna läsa mellan 
raderna och förstå sammanhang och hela meningen”. I enlighet med Mikaela Behm behöver 
eleverna få en helhetsbild av texten genom att kunna förstå meningar och ord samt kunna läsa 
mellan raderna (2013, s. 33). I samma anda som lärare 4 beskriver lärare 2 att: “[...] det är ju 
att läsa! Eller att få upp flytet, och att det bli svårare och svårare att kunna läsa mellan rader-
na. Ja, det är ju liksom basen för allting!”. Utifrån den didaktiska reliefen går det att urskilja 
den perspektifierande dimensionen då eleverna med hjälp av att läsa mellan raderna exempel-
vis ser händelser från olika perspektiv.  

Läsning för att ”klara sig i vardagen” 

Lärare 5, 6 och 3 beskriver hur svenskämnet ger goda förutsättningar för att klara av vardagen 
och framtida studier genom att vara goda läsare. Lärare 5: ”Det är särskilt när jag nu har en 
etta att de ska lära sig läsa, läsningen är det absolut viktigaste för det är koden till så mycket 
annat i skolan, i alla ämnen. Att få dem att bli duktiga läsare”. Lärare 5 förtydligar sedan for-
muleringen “duktiga läsare” med att eleven har läsflyt och läsförståelse. Lärare 6 beskriver 
det på ett liknande sätt: “[...] det handlar ju om jättemycket att kunna klara sig i livet överhu-
vudtaget för utan att kunna läsa och skriva ordentligt så kommer du ingen vart. Det är ju 
grunden till alla andra ämnen för att du ska kunna ta till dig allt det andra så måste vi ha en 
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hygglig läsutveckling”. Lärare 3 beskriver i samma anda som lärare 6 att läsning är en förut-
sättning för att klara av vardagen. Lärare 3: “Det är att ge barnen goda förutsättningar så att de 
kan klara sig i det vardagliga livet och framtida studier, så att de har verktyg med sig att kun-
na förverkliga sin drömmar [...]”. Lärare 4 anser dock att svenskämnets huvudsakliga uppgift 
är “Att de ska kommunicera, alltså att de ska lära sig att kommunicera, i tal och skrift [...]”. 
Lärare 3 nämner också skrivande i svenskämnet men då i samband med framtida studier, hen 
säger så här: “[...] och också kunna använda pennan, skriva anteckningar för sig själv i studie-
syfte”. 

Läsning, litteratur och litteraturämnet 

I detta avsnitt presenteras respondenternas metoder för att välja litteratur och hur de ser på 
läsning och litteraturämnet. Inledningsvis beskriver respondenterna läslust och läsintresse. 
Därefter nämner de hur de väljer litteratur till sina elever som exempelvis svårighetsgrad, in-
tresse och genres. 

Skapa läslust och läsintresse 

De flesta av respondenterna beskriver att läsning är viktigt för att skapa läslust och läsintresse 
hos eleverna. Lärare 3 beskriver läsning som en upplevelse: “[...] få det här som läsning ger. 
Upplevelsen, som när man läser skönlitterära böcker. Så det är lite kulturellt också”. I ljuset 
av Malmgrens tre ämneskonceptioner går det att urskilja svenska som ett litteraturhistoriskt 
bildningsämne som innebär att eleven ska få kännedom om de klassiska verken. Dock betonar 
lärare 3 att det är upplevelsen av att läsa skönlitteratur som något kulturellt, vilket inte behö-
ver antyda på att det ska vara klassiska verk. 

Lärare 6, 1, 2, 5 och 4 beskriver att de väljer böcker efter elevernas intresse, men de använder 
sig av olika metoder för att hitta elevnära litteratur. Lärare 6 vill att eleverna ska kunna känna 
igen sig i böckerna: “[...] så just det här liksom att kunna känna igen sig och där tar de också 
upp saker som är jobbiga också. Så det är viktigt, men där kanske vi inte har så svårt språk så 
man får ha en avvägning, med vad man är ute efter lite grann”. Det kan ses som att eleverna 
får resonera kring svåra ämnen vilket kommer att förbereda dem för framtiden. Lärare 1 och 6 
beskriver också hur deras klasser är intresserade av en viss sorts böcker eller genre och att de 
väljer litteratur efter deras intresse. Lärare 1: “[...] försöker ju tänka något som kan fånga ele-
verna. De gillar ofta lite läskigt, eller spökböcker [...]”. Lärare 2 och 5 beskriver att de väljer 
böcker efter deras egna erfarenheter av vad som har fungerat tidigare. Dessutom väljer de lit-
teratur som de tror är intressanta för eleverna och som handlar om ämnen som är aktuella för 
dem. Utifrån den didaktiska reliefen går det att urskilja eleverfarenhetsdimensionen då lärarna 
utgår från elevernas vardag och försöker hitta böcker som de tror eleverna ska uppskatta. Lä-
rare 2 börjar med att beskriva att hen försöker ha flera olika sorters böcker till sina elever, 
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därefter berättar hen om en högläsningsbok: “[...] nu till exempel har vi nyss läst ett rött hjär-
ta, blå fjäril. Det är ju liksom en kärleksbok för åk 2 och det är ju en hit varje gång för att det 
är lite spännande och lite precis sånt som de tänker på. Så man har ju vissa böcker som man 
kör med”. I enlighet med Molloy anpassar lärare 2 litteraturen genom att se det från elevernas 
perspektiv (Molloy, 1996, s. 64). I samma anda som lärare 2 beskriver lärare 5 att hen väljer 
litteratur, till sina elever, utifrån egna erfarenheter och ofta böcker som eleverna inte skulle ha 
valt på egen hand. Lärare 5:  

  
Högläsningen, den väljer jag ganska mycket efter mina egna barn hemma tänker. Vad har mina 
barn gillat [?] hemma och då liksom tänkte jag. Ja, [...]så då fick jag försöka hitta lite böcker som 
kanske inte alla har hört i klassen. Nu har vi läst, nu ska vi läsa Ninja Timmy heter boken. [en] 
Fantastisk bok att läsa för sex-sju-åtta åringar! Och den har jag läst hemma för mina barn [. jag 
har] märkt att den var bra som högläsningsbok och sen pratar vi [lärare i skolan] med varandra och 
ger tips till varandra om vilka böcker vi kan ha.  

Att skapa motivation  

Lärare 3, 4 och 5 beskriver att de använder sig av boktips för att motiverar eleverna till att 
fortsätta läsa. Lärare 3 berättar att eleverna får ge boktips om högläsningsbok och att hen då 
läser på baksidan, därefter får eleverna rösta om vilken bok de vill läsa. Lärare 4 beskriver hur 
eleverna ger boktips till varandra: 

[...] då kan man ge lite boktips eller nått sånt där. Läsa upp [det man har läst] och så, för det är 
alltid någon som är intresserad och då när man har gjort så, [...]det skulle man ha mycket mer tid 
till egentligt. Då vill ju fler läsa den boken - just då [...] och det gör ju många killar här i klassen. I 
den här klassen så är det killarna som är bäst på att läsa. Det är ju lite ovanligt. Men de läser ju 
ofta, det ska ju vara så där spännande, lite halvt läskiga saker, men ändå på deras nivå. Så då kan 
de faktiskt tipsa varandra. 

Lärare 3 och 4 tillägger att det är bra med böcker som finns i en serie. Lärare 3 beskriver en 
händelse med en elev: ”[lärare 3:] ’har du hittat en bok nu, äntligen?!’ [elev:]‘Ja. den här är 
jättebra!’ Så sa jag [lärare 3:] ‘gud vet du vad, det här är en serie’ [elev:] ‘Åh är det’, [lärare 3] 
‘Ja det finns flera av den här’. Jaa! och det var verkligen yes!, Lyckan, nu har vi hittat rätt änt-
ligen”.   

Olika svårighetsgrader på böcker 

Lärare 3, 5 och 2 beskriver att de brukar tänka på att välja olika svårighetsnivåer på skönlitte-
ratur till eleverna. Lärare 3 beskriver hur hen försöker hjälpa eleverna att hitta böcker på bib-
lioteket: “[...] och då försöker man ju hjälpa till, det är svårt att få dem att välja och hitta rätt 
nivå. För de som ligger på en lite svagare nivå vill inte visa för sina kompisar så de väljer all-
deles för svåra böcker. Så kommer de liksom inte in, det blir en ond cirkel det där”. Lärare 5 
resonerar också om nivåer och på vilket sätt hen vägleder eleven att välja rätt bok: “[...] vi har 
ganska mycket böcker som heter stjärnsvenska och de är uppgjorda i olika nivåer. Nivå ett är 
enklast och då kan jag säga ‘Du ska läsa nivå tre så plocka böcker i låda tre’”. Lärare 5 be-
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skriver också hur hen ibland låter elevernas nyfikenhet styra vilken bok de ska läsa, men ofta 
är det hen som bestämmer. Lärare 5: “[...] och likadant när de går till skolbiblioteket och lånar 
så vet de också att, i början har de ingen riktig koll men nu har de koll. [paus] Att jag ska ha 
den här sortens bok med så här mycket text [...]”. 

Som tidigare nämnts har många av respondenterna beskrivit att läsning är basen till många 
andra ämnen och att det är bra för framtida studier. Lärare 6 beskriver att läsning först och 
främst används för att utöka elevernas ordförråd, vilket är en viktig beståndsdel för att klara 
framtida studier. I enlighet med Texas Education Agency kan elevernas läsförståelse gynnas 
av att lära sig nya ord och att prata om vad de har läst. Lärare 6 skildrar det så här:  

[...] berika min egen person med att hitta fakta och sånt också och för att kunna studera vidare så 
småningom. Jag vill ju att de ska till universitetet. Och för att de ska förstå att bara att för att läsa 
en dagstidning, jag vet inte hur många ord det krävs för att, men det krävs ett ganska stort ordför-
råd för att kunna förstå en vanlig dagstidning och det gör de inte ännu 

Läsa och ljuda 

I följande avsnitt presenteras respondenternas resonemang om läsflyt och ordförståelse. Alla 
lärare, förutom lärare 3, nämner elevernas läsflyt i intervjuerna. Lärare 1 beskriver läsflyt när 
hen förklarar varför eleverna ska läsa. Lärare 1: “[...] för att de ska få upp flytet i sin läsning. 
Läsning är ju viktig i alla ämnen så om de inte kan det och inte knäckt läskoden så blir det ju 
kämpigt för dem i andra ämnen”. Senare i intervjun beskriver lärare 1 hur hen bedömer ele-
verna: “[...] den här eleven kanske kan ljuda ihop ett ord men den läser ord för ord och har 
inget flyt. Då säger jag att du måste träna mer för att få flyt eller du måste öva mer på ljuden, 
så man brukar liksom höra”. Lärare 6 reflekterar över elevernas ordförråd och hur de arbetar 
med synonymer i klassrummet: “[...] de har inte ens orden, många elever vet inte ens vad ‘en 
slev’ är för något. Det är jättekonstigt men det är verkligen sant att: Vad heter den här saken? 
vi jobbar jättemycket, har ‘vi ett annat ord för det här’”. Lärare 4 beskriver också ordförståel-
se men då i samband med läsflyt och hur det hjälper eleverna att koncentrera sig på att förstå 
textens innehåll: “Med ordförståelse och med annat också, det är ju bara bra. Men just för att 
få upp hastigheten så att man inte behöver lägga in all energi på att ‘vad står det här nu?’”. 
Lärare 2 nämner läsflyt när hen jämför två arbetssätt, styrd läsläxa och valfri bok. Lärare 2: 
“Tanken var ju att de ska läsa det här kapitlet flera gånger för att få upp flytet men det blir ju 
att de tycker att det är lite tråkigt då. Så det bli ju inte samma övning med läsningen som när 
man ger dem en egen bok. Nu ska du välja bok, men du ska läsa varje dag”. I ljuset av den 
didaktiska reliefen kan läsflyt ges i uttryck för den disciplinära dimensionen då läsflyt handlar 
om att lära sig avkoda obehindrat. Lärare 6 beskriver närmare hur hen bedömer läsflytet och 
vad som räknas som bra läsflyt:  
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Man får ju läsa fel, det är ju inte det, man måste ju inte ha flyt. Men liksom bara ta någon form av 
godkännande nivå på läsningen så måste du ju liksom förstått vad du läser. Du kan ju inte läsa så 
mycket fel, så att man förstår att den här personen läser att här finns det inte något sammanhang. 
Om du läser fel och direkt läser om så är ju det okej bara du inte gör det hela tiden.  

Lärare 5 nämner läsflyt när hen ska förklara vad en läsläxa är: “[...] man behöver så många 
lästimmar för att kunna bli en bra läsare, att få ett bra flyt i läsandet. Och även om vi läser en 
stund varje dag i skolan behöver man mycket mer lästräning [...]”. Lärare 5 fortsätter att be-
skriva lästräningen och läsflyt senare i intervjun:  

Att läsa högt är jättebra träning och det är det jag vill att med läsläxan hemma ska alltid läsas högt 
tills man har kommit igång med flyt-läsning. Och när du har en bra, då du läser bok C här och kan 
läsa den med flyt så kanske du kan läsa den högt en gång och sen läser du tyst sen. Fast även om 
man är en bra fart-läsare så kan du behöva lära dig att pausa vid punkt, lära dig att läsa med inle-
velse och att inte läsa för fort så det är mycket saker att träna på.  

Det organisatoriska arbetet med läsning och läsläxor 

Respondenterna ger inte en utförlig beskrivning om hur de planerar läsläxan, de diskuterar 
mer om läxans struktur. Det kan bero på flera olika anledningar exempelvis att de inte förstått 
frågan eller att de inte planerar läsläxan, då det är något som går på rutin. Samtliga responden-
ter använder läromedlet, ABC-klubben, vid läsläxan. Det är ett material med tre olika svårig-
hetsgrader som används för årskurs 1-3. Böckerna i serien är färgmarkerade för att tydliggöra 
vilken svårighetsgrad boken tillhör (den blåa boken är den enklaste boken med minst text och 
mest bilder, den röda boken är på medelnivå och den gröna boken ligger på den svåraste nivån 
och har minst bilder och mest text). 

Komplement till skolans lästräning 

De flesta av lärarna hade liknande åsikter om läxans syfte, men de formulerade det på olika 
sätt. Lärare 3 förklarar syftet med en läxa så här: “[...] läxor måste ha ett syfte. Jag ger inte 
läxor för läxans skull utan vi har läxan för att befästa kunskapen som de får i skolan [...] Vi 
har en genomgång under dagen, sen får de i en annan miljö, hemma då, befästa kunskapen 
väldigt kort”. I samma anda poängterar lärare 5 att: “[en] läxa ska inte vara någonting nytt 
utan det ska vara någonting som vi har gjort som man kan fördjupa eller träna mer på hemma 
och att befästa kunskapen istället”. Lärare 2 beskriver också att syftet med läsläxor är att ele-
verna ska läsa och öva varje dag. I enlighet med Epsteins och Van Voorhis (2001) artikel an-
vänder lärare 1, 5 och 2 läxor till att befästa elevernas baskunskaper och skapa goda studieva-
nor. Däremot anser de flesta av respondenterna att läxor också är ett komplement till lästrä-
ningen eftersom tiden i skolan inte räcker till. Lärare 4: “Egentligen är ju läsläxan så här, ti-
den i skolan räcker ju liksom inte till för de flesta. Och därför måste man ju läsa och det visar 
sig ju att de som läser lite varje dag blir säkrare och säkrare [...]”. I likhet med en av respon-
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denterna i Gu och Kristofferssons studie, resonerar lärare 47 att matematik och språk kräver 
utökad kunskap vilket inte alla elever klarar av att genomföra under skoltid.  

Lärare 3, 6 och 1 anser också att läsläxor är ett komplement till bristen av läsning i hemmet. 
Lärare 3 beskriver det så här: “För att fånga upp de elever som inte har möjlighet eller får 
möjlighet eller inte har lusten att läsa hemma. Att man kanske kan med rätt läsläxa även fånga 
deras intresse. För då får de ändå någonting hemma”. Lärare 3 beskriver att läsläxor ger möj-
lighet till läsning och skapar ett läsintresse hos eleverna. På liknande sätt beskriver lärare 6 
bristen på läsning i hemmet och att läsläxan kanske är det enda eleverna läser. Lärare 6: 

[...] i dagens läge så finns det så många barn som aldrig har hört sina föräldrar läsa en saga för dem 
som jag måste erbjuda någon form av läsande som som de får ta med sig hem. Jag trycker på det 
hela tiden hur viktigt det är att läsa hemma, att man övar samma text flera gånger, vad de ska leta 
efter för någonting när de läser sin läsläxa. Och det är den enda läsningen de gör hemma om inte 
jag liksom skickar hem den.  

I citatet ovan beskriver lärare 6 att många föräldrar inte läser för sina barn och att hen upply-
ser dem om hur viktigt det är för eleverna att öva på lästräningen. I samma anda beskriver Gu 
och Kristoffersson (2015) vikten av att vårdnadshavare engagerar och stöttar sina barn i läx-
läsningen. Läxor är ett komplext begrepp som är beroende av olika faktorer och aktörer. Lära-
re 3 beskriver bristen på läsning i hemmet: “Det räcker inte med att bara läsa i skolan. De 
måste läsa även hemma för att bli goda läsare. Om läsläxan inte hade funnits, hade de ju inte 
fått det heller”. Citatet kan kopplas till Libergs innehållsdimension den generaliserande di-
mensionen (2014, s. 339). Dimensionen innebär att man sätter in elevernas erfarenhet i ett 
bredare perspektiv där man beskriver mer generella sammanhang som kan påverka deras var-
dag. Läsningen bidrar till ett ökat ordförråd hos eleverna och det är ett sätt att ta till sig ny 
kunskap. På så sätt är också läsning en metod för att förstå generella sammanhang som exem-
pelvis hur samhället fungerar. Det ger, i sin tur, eleverna goda förutsättningar till att klara av 
vardagen och framtida studier. 

Arbetssätt för att öva lästräning 

De flesta av respondenterna arbetar med läsläxor på samma sätt. De läser kapitlet högt för 
sina elever, låter dem arbeta i par och sedan läser de kapitlet några gånger i klassrummet, för 
att slutligen ta hem boken för att svara på läsförståelsefrågor om kapitlet. Lärare 2: “[...] vi 
följer ett kapitel i veckan, så vi läser det i skolan. Jag läser det först högt ur den svårare boken. 
Sen får barnen läsa igenom det en gång två och två. Och sen får de ta hem den och göra sin 
läxa. Läsa den hemma och göra frågorna”. Lärare 3: “Vi går igenom läxan på måndagen [...] 
och på fredagen ska den vara tillbaka, då ska de ha läst den hemma, gärna mer än en gång och 
svarat på frågorna”. Lärare 4: “[...] då läser jag då, i den svåraste boken [...] sen så får de läsa 
själva högt två och två [...] läsläxan, sen går jag igenom att de har svarat och att det är rätt. 
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Det är så man följer upp det”. Lärare 6: “Jag läser alltid läsläxan för dem och pratar om den 
och förklarar svåra ord [...] så får de läsa läsläxan högt”. Lärare 5: 

[...] jag läser alltid ur den gröna veckans läxkapitel  högt för klassen så att alla har förstått och fått 1

höra handlingen och vi har pratat om konstiga ord och såna där saker. Så har vi den ett kapitel i 
veckan tillsammans med en läxbok som barnen också gör en sida i läxboken som hör till det kapit-
let med lite läsförståelse blir det då. Den gör de hemma med sina föräldrar då. Och i skolan så har 
vi en bokstavsbok som också är kopplad till det här, som heter den magiska kulan. Vi arbetar med 
bokstäverna och ljudar. 

Lärarnas struktur på läsläxor kan kopplas till Malmgrens första ämneskonception, svenska 
som ett färdighetsämne, som betonar vikten av upprepningsövningar för att befästa elevernas 
språkliga färdigheter, i detta fall läsflyt och läsförståelse. Lärare 1 har en annan struktur på 
sina läsläxor, i stället för att träna läsförståelse, som de andra lärarna valt att fokusera på, trä-
nar eleverna mest på läsflyt och avkodning. Lärare 1 högläser kapitlet först i helklass och där-
efter får eleverna läsa kapitlet hemma. Vårdnadshavarna skriver sedan ned hur det har gått i 
ett protokoll, som ges till läraren. Lärare 1: 

När vi delar ut läxor på måndagen så ska man gå in på projektorn så att de ser boken och sen går 
igenom dem med alla [...] varje elev har en bok och ett protokoll och då har vi gjort den här också 
[pekar på ett häfte med protokollet] förarbetet [...] och då skriver jag här. Då skriver jag kapitel 1, 
vilken vecka. Så, här är det meningen att den som lyssnar hemma ska skriva någonting, om hur det 
har gått och här [pekar] Jag lyssnar varje fredag på dem och då skriver jag en kort kommentar. 
Kanske vad de kan tänka på eller bara någonting uppmuntrande.  

I ljuset av den didaktiska reliefen kan detta ges i uttryck för att lärare 1 fokuserar på läsflyt 
och avkodning, vilket är en del av svenskämnets “sanning” och helt avgörande för att kunna 
läsa en skriven text. Lärare 2 och lärare 3 har testat flera olika arbetssätt med läsläxor. Föru-
tom den struktur de har idag (där de följer ett kapitel per vecka, läser kapitlet högt, låter ele-
verna ta med sig boken hem, läser den hemma och svarar på frågorna) så har de båda lärarna 
använt sig av ett arbetssätt med läsdagböcker. Lärare 2 beskriver det så här:  

[...] man har som en läsdagbok då, att man väljer själv bok. Som man ska läsa hemma. Och då har 
det ju inte varit frågor, utan då har det ju mer varit att de på sin egen nivå kan välja [...] “Nu ska du 
välja bok, men du ska läsa varje dag” Så det är lite olika så. Så det bli ju inte samma övning med 
läsningen som när man ger dem en egen bok. 

Arbetssättet liknar det lärare 1 har där eleverna får välja en valfri bok att läsa, dels för att trä-
na på att ta ett eget ansvar men främst för att träna på läsflyt och väcka ett läsintresse. Till 
skillnad från nu där det främsta syftet med läsläxan är att träna på läsförståelsen. Lärare 2: 
“Nu blir det ju lite mer styrt. Tanken var ju att de ska läsa det här kapitlet flera gånger för att 
få upp flytet. Men det blir ju att de tycker att det är lite tråkigt då”. Lärare 3 har också använt 

 Grön bok = Högsta svårighetsgraden på boken1
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sig av läsdagböcker men till skillnad från lärare 2 har eleverna i denna klass två veckor på sig 
att läsa ut boken. Lärare 3: 

Då hade läxboken tagit slut, därefter påsk, fick de en läsdagbok. De fick välja en bok hemma, helt 
fritt, så förde de dagbok på hur många sidor och vem som hade lyssnat på dem hemma och så. Sen 
hade de den i två veckor. På tredje veckan fick de ta med boken, i halvklass och redovisa. Så hade 
vi då gått igenom hur man presenterar en bok [...] så fick de muntligt presentera och visa sin bok 
då.  

Lärare 3 beskriver även att hen nu använder sig av skriftliga bokrecensioner, “[...] men det är 
inget dagens boktips utan de skriver en bokrecension, så tittar jag på den, så får de sätta den i 
pärmen”. Texas Education Agency (1996) understryker i sin artikel att det är viktigt för ele-
vernas läsförståelse: att de får berätta om vad de har läst, beskriva karaktärerna, platserna och 
handlingen. Lärare 5 beskriver också att hen har använt sig av skönlitterära böcker som 
läsläxa: “[...] tvåan och trean brukar ha att man får välja böcker, att få läsa skönlitterära böc-
ker själva. Medan några barn får ha läsläxa styrd av mig som har inte kommit så långt i sin 
läsutveckling som jag har tänkt mig”. Både lärare 3 och 5 nämner att de har haft läsläxor med 
skönlitterära böcker. Enligt G. Reid Lyons (1997) artikel gynnas barn av att få prova på olika 
typer av texter. Malmgren (1996) tillägger och betonar vikten av att ge eleverna kännedom av 
vårt kulturarv, med sin andra ämneskonception. 

Nivåanpassning 

Läromedel 

Något som alla respondenterna resonerar kring är nivåanpassning eftersom läromedlet är upp-
delat i tre svårighetsnivåer. Respondenterna resonerar på olika sätt kring nivåerna och hur de 
lägger upp arbetet med läsläxor efter läromedlet. Lärare 5, 4, 6 och 3 beskriver nedan hur de 
tänker kring valet av nivå till varje enskild elev och hur de resonerar när en elev befinner sig 
mellan två olika nivåer. Lärare 5: “[...] [bläddrar i en av böckerna] så ska vi se, så får ni se 
skillnaden. Det här är som enklare [pekar] . Det här är vanligaste kan man säga och det här är 
för dem som har kommit längst i sin läsutveckling så de som läser med flyt ganska bra lik-
som”. Lärare 4: “Den är ju i flera nivåer också och det är ju ganska bra för att då några fick en 
svårare i höstas och tyckte att ‘ja, jag ska försöka’, någon har bytt tillbaks till en enklare, men 
flera har liksom bytt upp sig. Och tycker nu kan jag nog! Så då blir det ju en liten morot fak-
tiskt”. Lärare 6: “Jag har sagt så här, du får både den blåa och den röda boken nu. Det kan 
vara olika på olika kapitel. Är det så att du tycker eller vissa sidor då kanske vi gör så att väl-
jer att läsa två första sidorna i röda boken för den är lite svårare men sen läser du de tre sista 
sidorna i den blå boken, För det kanske blir jobbigt annars [...]”. Lärare 3 beskriver det så här: 

Det är väldigt viktigt att det inte blir övermäktigt från början. Utan hellre att man börjar på en läg-
re nivå och sen ser att man kan byta bok allteftersom. Än att man ger för svårt från början. För 
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läxan kan bli en belastning hemma oavsett om de är goda läsare eller inte. Det kan bli jobbigt 
hemma. Jag vill försäkra mig först att läxan flyter på bra innan man liksom går upp i nivå. Sen är 
det svårare tvärtom. 

Det finns både tydliga likheter och skillnader i lärarnas sätt att resonera. Lärare 4, 5 och 6 be-
skriver hur de väljer nivå till eleverna, då det ska vara lagom svårt. Lärare 4 anser att nivåerna 
gör eleverna motiverade till att läsa och att de flesta har fått en bok med högre svårighetsgrad. 
Lärare 4:  

[...] det är ju också en motivations grej, tycker jag, att “Den här boken kan du läsa när du är säkra-
re och snabbare, för annars kommer du inte hinna”. Det är också en motivations grej “Åh den här 
boken vill jag läsa!” “Ja, det kan du snart!”. 

Lärare 4 nämner också att det var någon som hade fått byta till en lägre nivå. Lärare 3 är noga 
med att låta eleverna gå från en lägre nivå till en högre nivå för att de inte ska känna att det 
blir för svårt. Corno och Xu (2004) beskriver i sin artikel att för svåra läxor kan ge låg själv-
känsla och skapa stress. När eleven inte förstår uppgiften och uppgiften är för svår kan eleven 
bli frustrerad och irriterad på sig själv, sina föräldrar och/eller uppgiften. “Repeated negative 
experiences can turn children off, or even prematurely burn them” (ss. 232-233). En risk med 
att låta elever få gå från en svårare nivå till en lättare nivå är att de kan känna sig ledsna och 
få lägre självkänsla. Lärare 3 ger eleverna trygghet genom att de får rätt svårighetsnivå som 
passar dem. Lärare 3 försäkrar sig även om att belastningen inte blir för stor och att flytet går 
bra innan eleven kan byta till en svårare läsläxa. Lärare 6 har gjort en annan lösning när ele-
ven befinner sig mellan två svårighetsgrader genom att dela ut båda böckerna som läsläxa. 
Eleven kan då själv välja vilken nivå som hen vill läsa ur och kan byta fram och tillbaka bero-
ende på vad eleven känner för. 

Lärare 6 nämner den proximala utvecklingszonen när hen resonerar om hur grupperingarna av 
eleverna går till, när de ska läsa högt från boken. Den proximala utvecklingszonen innebär att 
uppgiften inte ska vara för lätt eller för svår utan den ska ligga på en nivå som ger eleven en 
lagom stor utmaning. Lärare 6 resonerar så här: “[...] det är inte alltid liksom jättebra att ha 
två svaga läsare tillsammans eller två starka läsare tillsammans men det är heller inte särskilt 
bra att en väldigt svag läsare med en väldigt stark läsare utan liksom någonstans inom deras 
ZPD [Zone of proximal development], måste man liksom [skratt] ha dem”. Lärare 6 berättar 
också att elever med olika svårighetsgrader på böcker kan läsa tillsammans men det beror på 
vad som är avsikten med läsningen. Lärare 6: “[...] för att det står alltid samma information på 
samma sida i boken så det gör ingenting om du liksom läser varannan sida, men du kan ju inte 
göra så om du läser varannan mening, för då funkar det inte [...]”.  
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Nivåanpassning för svaga läsare  

För att ge extra stöd till svaga läsare använder två av respondenterna läromedlet “Läsinlärning 
i sju steg”. Lärare 1: “[...] och då är det så här ljuda ihop, alltså ni ser ju, lo, so, sol. Då är det 
liksom ljuden. De har inte knäckt än hur de ska få ihop ljuden [...]”. Lärare 5 använder också 
“Läsinlärning i sju steg” men främst i början av terminen: 

Sen gjorde vi så att nu de första åtta veckorna till höstlovet, ungefär då vi satte igång, och barnet 
med en läsläxa som heter “Bodils första läsebok” och “Bodils andra läsebok”. Och så hade vi 
någonting som hette läsinlärning i sju steg för de barn som inte hade kommit igång med läsningen 
alls och inte kunde alla bokstäver som fick en mycket enklare variant där de skulle träna på myc-
ket med ljud. 

För att stötta svaga läsare har lärare 1 och 6 själva konstruerat förkortade versioner av läsläx-
an. Lärare 1: “[...] då förenklar jag kapitlet och kortar ner det så de hänger med i samma inne-
håll fast de har kortare, istället för att läsa fyra till fem sidor. Det blir liksom för kämpigt”. 
Lärare 6: “[...] jag tittar alltid i övningsboken och i läsförståelseboken och tittar på vad det 
kommer för frågor, vad kommer jag att behöva ha med när jag skriver om läxan, fast den blir 
enklare för dem som inte kommer kunna hänga med annars”. 

Möjligheter och Utmaningar 

I följande avsnitt presenteras respondenternas erfarenheter om läsläxans möjligheter och ut-
maningar när det handlar om elevernas inlärning. 

Få in läsningen i vardagen 

Lärare 1, 3, 5 och 6 nämner att läsläxor involverar vårdnadshavarna. Lärare 1 trycker på att 
eleverna genom läsläxorna får chans till att läsa oavsett hur deras hemförhållanden ser ut: “Att 
de får det här liksom, det är ju inte säkert att [paus] alla familjer har ju inte böcker hemma och 
läser inte för sina barn. Det här är kanske det enda de läser”. Lärare 3 nämner precis som lära-
re 1 att elevernas hemförhållandena kan se olika ut och använder därför läsläxan för att fånga 
upp de elever som inte vill eller kan läsa hemma. Lärare 3: “För att fånga upp de elever som 
inte har möjlighet eller får möjlighet eller inte har lusten att läsa hemma. Att man kanske kan, 
med rätt läsläxa, även fånga deras intresse”. Lärare 5 beskriver också att en möjlighet med 
läsläxor är att involvera vårdnadshavarna så att de får följa sitt barns utveckling och får se ett 
tydligt resultat. Lärare 5: 

[...] sen tycker jag just att föräldrarna får se hur långt sitt barn har kommit, att de, eftersom jag 
involverar föräldrarna i läsläxan, att de måste lyssna, de ska vara med och göra läxboken hemma 
så ser ju de också utveckling på sitt barn och de ser att “ja, men åh det här ger verkligen effekt när 
vi tränar så här mycket hemma”. Det märker nu många på sig mycket att tänk vad de har lärt sig 
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snabbt. Och barnen är så otroligt duktiga och måna om att, de känner ju att när det går bra så vill 
de ännu mer liksom.  

Förutom att involvera vårdnadshavarna nämner lärare 6 att en ytterligare möjlighet med 
läsläxan är att förbereda eleverna till kommande lektioner: 
  

Och ja, vad ser jag för möjligheter med den egentligen? Men att vara medveten om att ha läst läx-
an många gånger eftersom vi jobbar med den jättemycket med innehållet, liksom på lektionerna 
sen. Så den läxan som vi hade förra veckan i läsläxa, den kommer vi att återknyta till i undervis-
ningen veckan därpå. Så är det liksom en text som det var mycket substantiv då kommer vi att 
jobba med substantiv veckan därpå. Så det kommer liksom att återkomma i undervisningen [paus] 
hela tiden.  

Lärare 6 arbetssätt följer Epsteins och Van Voorhis teori om att syftet med läxorna är att förbe-
reda eleverna till att delta i lektionens innehåll. I ljuset av Epstein och Van Voorhis (2001) och 
Liberg (2014) kan detta ses som ett uttryck för att lärare 6 låter eleverna bli medskapare av 
lektionens innehåll och på så sätt bli mer delaktiga i sin undervisning. När lärare 1 och lärare 
6 beskriver olika möjligheter med läsläxor nämner de på olika sätt att eleverna måste få in 
läsningen i vardagen, få in en rutin och få träna på ta ett eget ansvar. Lärare 1: “Jag märker ju, 
eftersom det är så kontinuerligt varje vecka, hela året. och att få in dem på det här, den ska 
med varje fredag”. Lärare 6: “Först och främst att få in läsningen i vardagen, tycker jag, för 
annars tittar de bara på film där hemma. [paus] Men även liksom på något sätt starta ett läsan-
de i hemmet liksom”. Lärarnas beskrivning av rutinträning, kan även här kopplas till Epstein 
och Van Voorhis (2001) artikel, där de nämner att ett syfte med läxorna bör vara att låta ele-
verna öva på att ta ett eget ansvar.  

Med läsläxor följer även en del utmaningar. Lärare 1, 3, 4 och 6 beskriver att den största ut-
maningen med läsläxor är bristen på stöd från hemmet. Lärare 1 nämner att alla elever inte får 
stöd hemifrån: “De stöttar inte sitt barn med att, ‘har du tagit hem läxan?’, eller hjälpa till med 
att få hit den. De kommer inte ihåg att lyssna”. Det saknade stödet hemifrån resulterar i att 
skolan måste ta ett större ansvar. Lärare 1: “Då måste vi försöka kompensera det på fritids el-
ler att de får läsa lite extra där eller att man har morgonläsning, så att alla får läsa”. Lärare 3 
nämner precis som lärare 1 att det är svårt att få vårdnadshavarna att engagera sig i sina barns 
läxläsning. Lärare 3: “Jag vill ju liksom att barnen ska läsa läsläxan hemma och att det är nå-
gon vuxen som faktiskt sitter och lyssnar på dem, och sen antecknar att ‘Jag har lyssnat’ [...]”. 
Läraren fortsätter sin beskrivning och nämner att barnen påverkas negativt av att ingen lyss-
nar på dem. Lärare 3: “[...] där känner jag lite grann att man får ofta tillbaka läsläxan från vis-
sa då, där inte någon skrivit någonting, det är ingen där hemma som lyssnar på barnet. Då blir 
det kanske lätt så också att ‘det är ju ändå ingen som lyssnar på mig, så jag behöver inte 
läsa’”. I samma anda som lärare 1 och 3 beskriver lärare 4 att det är en utmaning att få alla att 
läsa, speciellt dem som inte har någon som motiverar dem hemma: “Det är ju att få alla att 
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läsa, att motivera de själva. Det beror ju på, en del har ju föräldrar som ser till att de gör det, 
men det har ju inte alla. Och de måste ju motivera sig själva”. Lärare 6 nämner att alla inte 
förstår hur viktigt det är att läsa: “Alltså det, värsta utmaningen är att alla inte läser den hem-
ma utan att folk förstår hur viktigt det är att deras barn läser“.  

Lärare 2 och lärare 5 nämner andra utmaningar med läsläxor. Lärare 2 beskriver att det både 
finns positiva och negativa aspekter med en styrd läsläxa som hen har nu: “det är nog det där 
med att det både är positivt och negativt med en sån här styrd läsläxa”. Det positiva är att alla 
elever får läsa oavsett hur deras hemförhållanden ser ut. Det negativa är att eleverna kan tycka 
att det blir tråkigt. Lärare 2 säger att: “[...] det blir ju att de tycker att det är lite tråkigt då [...] 
så det bli ju inte samma övning med läsningen som när man ger dem en egen bok”. Lärare 5 
tycker att det är svårt att hitta böcker som passar till alla, både nivån på texten och olika gen-
res:  

[...] ja, men det är att hitta böcker som passar alla. Just den här serien som vi använder på våran 
skola just nu kan jag tycka att hoppet är ganska stort mellan ettan och tvåan så ibland måste man 
tänka till, hur löser vi det här. Behöver något barn en annan bok? Ibland har jag också så att alla 
kan, inte ens ha den här enklaste boken utan då får de ha en annan läsläxa, men ha den här boken 
hemma. Då kanske de får med sig B-boken hem istället så får föräldrarna läsa högt för dem så att 
de ändå hänger med i historien som vi pratar om i skolan.  
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Diskussion 

Följande avsnitt resonerar kring respondenternas utsagor om svenskämnets huvudsakliga 
uppgift, varför eleverna ska läsa och deras val av litteratur. Sedan följer ett avsnitt där vård-
nadshavarnas engagemang diskuteras. Slutligen följer ett stycke om vidare forskning på denna 
studie. 

Tre av respondenterna nämner att svenskämnet och läsning ger goda förutsättningar till att 
klara vardagen och framtida studier. Två av dem beskriver att läsning är grunden till många 
andra ämnen, vilket kräver att eleven behöver vara en duktig läsare. I enlighet med Epstein 
och Van Voorhis (2001) artikel använder samtliga respondenter läxor som ett verktyg för att 
befästa elevernas baskunskaper. Två av respondenterna betonar att läxor ska ha ett syfte och 
att den ska vara till för att eleven ska kunna träna mer och fördjupa sina kunskaper. Det kan 
tolkas som att läxor inte ska ges ut för läxans skull utan att det ska finnas en tydlig och ge-
nomtänkt avsikt med läxor. Från ett elevperspektiv kan detta tankesätt ge en trygghet genom 
att eleverna vet att läxorna har ett tydligt syfte och att det är en repetition av lektionens inne-
håll, vilket i sin tur kan motivera dem till att utföra läxorna. Flera av respondenterna anser att 
eleverna behöver läsa varje dag och att dessa övningar gör att eleverna utvecklar sin läsning. 
Dock nämner fem av respondenterna också att tiden i skolan inte räcker till och att eleverna 
behöver den extra tiden hemma för att öva. I Epstein och Van Voorhis artikel beskrivs läxor 
som ett tillfälle att öva på färdigheter som de lärt sig i skolan men också att öva på att bemäst-
ra dessa och öka hastigheten att genomföra uppgifterna. Det blir dock problematiskt när re-
spondenterna nämner att tiden i skolan inte räcker till. Tidsbristen leder till att läxor blir en 
förutsättning för att uppfylla läroplanens krav och då utanför den ordinarie undervisningsti-
den. Dessutom har eleverna olika förutsättningar för att genomföra läxan och får olika mycket 
stöd från sina vårdnadshavare. Risken med detta är att det leder till att klyftan mellan högpre-
sterande och lågpresterande elever ökar.  

Tre av respondenterna nämner att alla elever inte läser hemma och att läsläxan blir en möjlig-
het att få in läsning i hemmet och öka intresset av att läsa böcker. En av respondenterna för-
tydligar att de läser en stund varje dag men att det krävs mer lästimmar för att kunna bli en 
bra läsare. Det kan tolkas som att läsläxor kompenserar bristen av läsning i hemmet men ock-
så något som kan skapa intresse och läslust hos eleverna. Några av respondenterna nämner att 
de förklarar svåra ord när de har högläsning eller innan de ger ut läsläxan. Detta för att under-
lätta läsningen för eleverna och samtidigt utökar deras ordförråd. I likhet med Gu och Kristof-
fersson ser denna studie hur respondenterna använder läsläxor för att öka elevernas ordförråd 
(2015, s. 300). I enlighet skriver Skolverket att blir lättare att förstå mer avancerade texter om 
eleven har ett stort ordförråd. Samtliga respondenter nämner att knäcka läskoden och att ha 
läsflyt är viktiga funktioner för att kunna läsa. I likhet med den didaktiska reliefen kan detta 
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ges i uttryck för den disciplinära dimensionen då avkodning inte innebär någon direkt tolk-
ning utan har ett tydligt rätt och fel. Läsflyt kan också ses utifrån den disciplinära dimensio-
nen då läsflyt innebär att obehindrat kunna avkoda ord och meningar.  

Tidigare forskning visar även att skolan medverkar till att “skapa och förmedla normer kring 
läsning av skönlitteratur” (Thavenius 1991, s. 38 ). I denna studie nämner samtliga responden-
ter att valet av litteratur är viktigt för att skapa läslust och läsintresse hos eleverna. Det kan i 
likhet med Molloy (1996) tyda på att respondenternas val av litteratur färgar lektionens inne-
håll. En av lärarna nämner även att eleverna bör få kännedom om olika klassiska verk. Läs-
ning är en upplevelse och vid högläsningsstunden väljer respondenten litteratur som eleverna 
inte stöter på i vardagen, som exempelvis klassiska skönlitterära och kulturella verk. Fem av 
respondenterna väljer istället litteratur efter Libergs (2014) didaktiska relief, eleverfarenhets-
dimensionen, det vill säga elevnära texter som utgår från elevernas vardag och intressen. Två 
av respondenterna väljer i likhet med Molloy (1996) litteratur utifrån sina egna erfarenheter 
och även utifrån vad tidigare elever har uppskattat. Molloy skriver att lärarens utformning av 
lektionerna och vilka funktioner av läsning läraren väljer att belysa präglas av deras egna 
skolundervisning och akademiska utbildning. Lärarnas val av litteratur får därför en inverkan 
på elevernas relation till läsning och skönlitteratur. I likhet med Hong, Wan och Peng (2011) 
ser denna studie att respondenterna känner sig tvungna att hitta sätt som motiverar eleverna 
till att läsa och få dem att förstå vikten av läsning. Respondenternas utsagor om läsning visar 
att det är viktigt att tidigt väcka ett läsintresse och läslust hos eleverna för att de sedan ska 
kunna motivera sig själva och vilja läsa på egen hand.  

I likhet med Gu och Kristofferson (2015) ser denna studie att samtliga respondenter trycker på 
vårdnadshavarnas delaktighet och att de har en betydande roll för elevernas läsutveckling. Två 
av respondenterna nämner att de använder läsläxor som ett sätt för att fånga upp de elever 
som inte har möjlighet att läsa hemma. En av respondenterna anser även att läsläxorna invol-
verar vårdnadshavarna och att de igenom läxorna får följa sitt barns utveckling. I kontrast till 
denna åsikt nämner fyra av respondenterna att det kan uppstå problem när vårdnadshavarna 
inte är engagerade, då de inte ser vikten av att läsa. Bristen på stöd från hemmet resulterar i att 
skolan måste ta ett större ansvar för att eleverna ska få läsa lite varje dag, exempelvis genom 
att de får läsa på fritids eller en stund varje morgon.  

Arbetet med denna studie har väckt flera intressanta frågor. I vår studie framkom det att re-
spondenterna arbetar med läsläxor på samma sätt men med fokus på olika färdigheter som 
exempelvis läsflyt, läsförståelse och motivation. Utifrån detta resultat hade det varit spännan-
de att undersöka hur lärare introducerar nya moment för sina elever, exempelvis nya läsläxor, 
boksamtal eller genres på texter. Intervjuerna har fokuserat på lärarnas utsagor om deras arbe-
te med läsläxor men det skulle vara intressant att observera hur de utför läxarbetet i klass-
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rummen. Att observera ett antal lektioner för att studera hur lärarna strukturerar sina lektioner 
samt intervjua dem om sina val. Det skulle även vara intressant att studera hur respondenterna 
förhåller sig till andra typer av läxor, i en större utsträckning än vad som gjorts i denna upp-
sats genom att mer djupgående undersöka om respondenternas åsikter om andra typer av läxor 
skiljer sig åt från deras syn på läsläxor. 
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Slutsats  

I följande avsnitt presenteras de slutsatser som dragits efter att ha granskat studiens resultat. 
Detta avsnitt är strukturerat efter studiens frågeställningar.  

Vilka olika syften och motiv framträder i lärarnas utsagor om arbetet med läsläxor? 
Utifrån respondenternas utsagor går det att antyda att det främsta syftet med läsläxor är att 
eleverna ska knäcka läskoden och att kunna läsa mellan raderna för att utveckla deras läsför-
ståelse. Dessutom nämner många av respondenterna att svenskämnet och läsningens huvud-
sakliga uppgift är att ge eleverna goda förutsättningar till att klara av vardagen och framtida 
studier. De menar att goda kunskaper i det svenska språket är koden till många andra ämnen. 
Andra syften med läsläxor är att befästa kunskaper hos eleverna och att de ska få öva på att 
läsa varje dag. I intervjuerna uppmärksammades också att tiden i skolan inte räcker till, vilket 
resulterar i att eleverna behöver öva mer hemma. En del av respondenterna nämner också att 
läsläxorna kanske är det enda eleverna läser, vilket gör att läsläxan är en tillgång för att skapa 
läslust och få in läsning i hemmet. I intervjuerna beskriver respondenterna att läsning är viktig 
för att skapa läslust och läsintresse hos eleverna. 

Hur organiserar läraren arbetet med läsläxan avseende planering, genomförande och 
uppföljning? 
Respondenterna ger inte en utförlig beskrivning om hur de planerar läsläxan, utan mer om 
läxans struktur. Det kan bero på olika anledningar exempelvis att de inte förstår frågan eller 
att de inte planerar läsläxan, då det är något som går på rutin. Som förarbete nämner dock en 
av respondenterna att de testar elevernas läsutveckling i början av läsåret för att se vilken nivå 
de befinner sig på. Två av respondenterna beskriver även att de anpassar läsläxan till de svaga 
eleverna genom att göra en förenklad version av den ordinarie texten.   

Respondenterna använder sig av samma läromedel och därför är deras arbetsätt likartade. 
Läromedlet finns i olika svårighetsgrader för att passa alla elevers behov. Samtliga responden-
ter resonerar om hur de har valt nivåer för sin elever och hur de använder materialet i sina 
klassrum. Däremot skiljer sig deras arbetssätt åt, exempelvis deras tankesätt om hur de parar 
ihop eleverna när de ska redovisa läsläxan. I intervjuerna beskriver även respondenterna hur 
de väljer skönlitteratur till eleverna då läsning inte enbart sker genom läsläxorna, utan även i 
klassrummet. Samtliga respondenter nämner att de väljer litteratur efter elevernas intresse, 
dock skiljer sig deras metod för att genomföra detta. För att ge exempel på metod använder 
några av respondenterna sina egna erfarenheter och väljer även böcker som har fungerat i ti-
digare klasser.   
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Samtliga respondenter har rutiner där de lyssnar på elevernas läsning och kan då se deras läs-
utveckling. Vissa tar ut eleverna och lyssnar på dem varje dag eller varje vecka, medan andra 
väljer att gå runt och lyssna i klassrummet. Flera av respondenterna nämner också hur de dis-
kuterar läsläxans innehåll i olika grupperingar och på det sättet övar sin läsförståelse.  

Vilka olika dimensioner av ämnet litteratur och läsning framträder i lärarnas beskriv-
ningar av arbetet med läsläxor? Hur kan dessa förstås i relation till Libergs (2014) fem 
innehållsdimensioner (den didaktiska reliefen)? 
Utifrån respondenternas utsagor av arbetet med läsläxor används främst två av dimensionerna, 
den disciplinära dimensionen och eleverfarenhetsdimensionen. Den disciplinära dimensionen 
används när respondenterna främst fokuserar på avkodning och läsflyt. Eleverfarenhetsdimen-
sionen används främst vid val av litteratur till eleverna då texterna utgår från deras vardag och 
erfarenhet. Respondenterna vill också att eleverna ska kunna läsa mellan raderna vilket ingår i 
den perspektifierande dimensionen, då eleverna får öva på att se händelser från olika perspek-
tiv, exempelvis utifrån normer, värden och traditioner. Den generaliserande dimensionen an-
vänds i undervisningen när eleverna utökar sitt ordförråd, då det krävs för att kunna ta till sig 
ny kunskap och få en större förståelse för hur samhället fungerar.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev 

Information om en studie av elevers läsande 

Vi är två lärarstudenter som går sjätte terminen på lärarprogrammet och har påbörjat ett examensarbete 
vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet.  

Syftet med studien är att undersöka F-3 lärares erfarenhet av läsläxor och hur arbetet kring deras pla-
nering, genomförande och uppföljning går till. Uppsatsen kommer fokusera på lärarnas didaktiska val 
kring läsläxans upplägg och vilket sorts innehåll som används.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att intervjua dig. Vi kommer att samla in data genom att 
spela in intervjun under ett tillfälle. Vi kommer att använda en mobil för att kunna spela in samtalet för 
vidare undersökning. 

Vi kommer att besöka dig under november eller december månad. Materialet kommer att hanteras och 
förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från personuppgifter. I redo-
visningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara 
borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens 
resultat.  

Är du positiv till att delta i denna studie? Om du går med på att delta i studien skicka då ett bekräftan-
de mejl till oss. Skriv sedan under blanketten och lämnar till oss när vi kommer på besök. Om du har 
ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för kon-
taktuppgifter).  

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att datainsam-
lingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Studiens handledare: Olle Nolgård, Olle.nolgard@edu.uu  

Uppsala 20 november 2018 

Johanna Birck, Johanna.Birck.9256@student.uu.se 

Sara Hedström, sara.hedstrom.0583@student.uu.se 
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Bilaga 2. Medgivandeblankett 

Studien, som behandlar lärares erfarenheter av arbetet med läsläxor, kommer att utföras inom 
ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs av Johanna Birck och Sara Hedström som 
går sjätte terminen på Grundskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att jag kommer att inter-
vjuas, samt att ljudfilerna som spelas in under intervjun kommer att analyseras.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 
att deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 
forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivil-
lig och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på in-
samlade data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie. 

Ditt namn: ……………………………………………… 

Skolans namn: …………………………………………………………………………….. 

Skolans adress: …………………………………………………………………………….. 

....................................................................... 
Ort och datum    

.......................................................................  
Lärarens underskrift  

Blanketten ges till oss vid besöket! 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

Syftet med intervjun är att se vilka erfarenheter du har kring läxor och hur du arbetar med 
dem? Vi kommer först ha ett antal uppvärmningsfrågor sedan går vi in på lite mer övergripan-
de fördjupningsfrågor och till sist går vi in på frågor under 4 huvudrubriker: syftet, litteratur, 
möjligheter och det organisatoriska. 

Uppvärmningsfrågor:       

1. Vad har du för utbildning?  

2. Vilka årskurser är du behörig att undervisa i?  

3. Vilken årskurs har du? 
4. Hur många års erfarenhet har du i lågstadiet (1-3)?  

Fördjupningsfrågor 
5. Vad är svenskämnets huvudsakliga uppgift enligt dig? 
6. Vad är en läxa respektive läsläxa för dig? 
7. Vad har du för erfarenheter av läsläxor?  
8. Har ni läsläxor?  

Frågor om läsning, litteratur och litteraturämnet 

9. Varför ska eleverna läsa? 

10. Hur väljer du litteratur till dina elever, exempelvis läsläxa, högläsning, bänkbok osv.  

11. Har ni boksamtal eller något annat redovisningssätt?  

12. Hur motiverar du eleverna till att läsa?  

13. Hur motiverar du dem att göra läsläxan?  

Frågor om läsläxans syfte och funktion  

14. Hur planerar du när du gör läsläxan? Hur ser förarbetet ut?  

15. Hur ger du ut läxan? ger du anvisningar till hur de ska göra läxan?  
16. Hur många gånger ska de läsa/vecka? Under hur lång tid? 
17. Finns det svårighetsgrader på böckerna? Får de välja själva eller väljer du? 

18. Hur följer du upp arbetet?   

- Hur redovisar eleverna, muntligt, skriftligt, grupp eller i par? osv  

19. Hur bedömer du eleverna?  

20. Hur stöttar du svaga läsare?  
21. Hur utmanar du starka läsare?  

22. Har ni läxstöd i skolan? exempelvis läxhjälp under/efter skoltid  
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- Hur organiseras denna verksamhet? 

Frågor som rör möjligheter och utmaningar i arbetet med läsläxor 
23. Vad ser du för möjligheter med läsläxan?  

24. Vad ser du för utmaningar med arbetet med läsläxan?  

Frågor som rör det organisatoriska 

25. Diskuteras läsning eller läsläxa i skolan?  

- Samarbetar ni i arbetslaget, hur samarbetar ni? Hur och vad diskuterar ni?  

26. Upplever du att du har förutsättningarna som krävs för att arbeta med läsläxor på det sätt 
du önskar?  

27. Upplever du att du har tillräckliga kunskaper för att arbeta med läsläxan på det sätt du 
önskar? 

- Känner du att du är i behov av fortbildning? och hur behöver du stöd? 

28. Är det något du vill tillägga eller vidareutveckla?
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