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1. Sammanfattning 
Ämnet för den här uppsatsen är engagemang och inställning till läsläxan i skolan. Syftet har 

varit att undersöka hur vanligt det är att vårdnadshavare lyssnar när barnet läser sin läsläxa 

och om det finns samband mellan barnets läsnivå och hur aktivt vårdnadshavare deltar i 

arbetet med läsläxan. Frågeställningarna är: 1. Hur ser sambandet ut mellan vårdnadshavare 

som lyssnar på barnets läsläxa och barnets läsnivå? 2. Hur ser sambandet ut mellan 

vårdnadshavares och barns inställning till läsläxan och barnens läsnivå? Underlaget för 

undersökningen har varit en enkät med tio frågor som har besvarats av vårdnadshavare till 

barn i åk 2 och 3. Läraren har även kompletterat underlaget genom att fylla i barnens 

läsnivåer, det vill säga om barnen har en läsnivå som förväntas för årskursen eller om den är 

lägre eller högre. 100 enkäter delades ut och 58 samlades in. 100 elevers läsnivåer samlades in 

då läraren fyllde i samtliga elevers läsnivåer oavsett om de lämnade in enkäten eller inte. 

Enkäten sammanställdes genom att räkna fråga för fråga hur många som hade svarat vilket 

alternativ, sammanställningen räknades i procent. Läsnivåerna sammanställdes och räknades 

på samma sätt. Resultatet redovisades i tabeller. Därefter analyserades olika samband: i vilken 

utsträckning textens innehåll diskuteras utifrån de olika läsnivåerna, hur de läser läsläxan i 

hemmet utifrån läsnivåerna, om de har fått information om hur de kan hjälpa sitt barn med 

läsläxan och hur de hjälper sitt barn, samband mellan vårdnadshavares inställning till läsläxan 

och barnets läsnivå samt samband mellan barnets inställning till läsläxan och barnets läsnivå. 

Resultatet visade att 12 % ligger under de förväntade kunskaperna, 62 % har de förväntade 

kunskaperna och 26 % har mer än de förväntade kunskaperna inom läsning för årskursen. 

Vårdnadshavare är engagerade i barnets läsläxa då 60 % uppger att barnet läser högt för 

någon i hemmet, 90 % uppger att barnet läser högt varje vecka och mer än hälften svarar att 

de diskuterar textens innehåll alltid eller nästan alltid. De vårdnadshavare som är mest 

engagerade har barn med förväntade eller under förväntade kunskaper. De vårdnadshavare 

som har barn med över förväntade kunskaper är inte lika engagerade. 98 % av 

vårdnadshavarna uppger att de har en positiv inställning till läsläxan medan det är 71 % av 

barnen som är positivt inställda till läsläxan. 

Nyckelord: Didaktik. Grundskola. Enkät. Läsläxa. Läsinlärning.  
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2. Inledning 
Vår lärarutbildning har skapat ett stort intresse för läs- och skrivinlärning. Läs- och 

skrivinlärningen är det viktigaste att utveckla i skolan då det är nyckeln till att lära sig de 

övriga ämnena samt komma vidare i livet. Idag behöver du en utbildning för att få ett arbete 

och för att nå detta mål behöver alla utveckla sin läs- och skrivinlärning i tidig ålder. De som 

inte utvecklar detta får svårt att klara den framtida skolgången som kan generera i ett arbete. 

Sverige ligger mycket lågt i undersökningar där läsförståelsen testas (Skolverket 2012). Detta 

är skrämmande då läsförståelse är viktigt att ha för att klara övriga av skolans ämnen. Vi har 

många gånger funderat kring vilka faktorer som har en stor inverkan på barns läs- och 

skrivinlärning.  

Vi har fått lära oss att det är viktigt att skola och hem samverkar för att barnets skolgång ska 

bli så bra som möjligt (Sandström Kjellin 2002). I denna uppsats har vi valt att fokusera på 

hemmets engagemang och inställning till barnets läsläxa. Kan vårdnadshavares engagemang 

och positiva inställning till läxor påverka barnets läsnivå? I vilken utsträckning? Vi är 

intresserade av att ta reda på hur stor inverkan vårdnadshavare har på sitt barns läs- och 

skrivutveckling. De barn som inte har utvecklat sin läs- och skrivinlärning i önskad grad för 

årskursen, kan det bero på vårdnadshavares bristande engagemang i läxor och bristande 

kunskaper i språkstimulering och läs- och skrivinlärning?  

Barn som inte har nått den förväntade läskunskapen för årskursen tror vi beror på någon 

svårighet eller att de inte har engagerade vårdnadshavare som har hjälpt och stöttat barnet från 

tidig ålder. Vi tror även att detta kan bero på att lärare använder olika strategier för att lära 

barn läsa och skriva där dessa strategier passar olika barn olika bra. Vi tror att en del strategier 

kan gynna vissa barn medan de missgynnar andra barn och anser därför att det är viktigt att 

lära ut flera olika strategier där barnen kan välja det sätt som de tycker är enklast. Meningen 

är att alla barn ska få lika möjlighet att lära sig och utvecklas, därför är det viktigt att 

individanpassa undervisningen så alla barn får samma chans. Vi tror även att det är viktigt att 

möta och uppmuntra barnets intresse för läs- och skrivinlärning när det dyker upp.  

Vi anser att det är viktigt att lärare är ett stöd för vårdnadshavare och är tydliga med vad 

vårdnadshavare kan hjälpa sina barn med i hemmet. Att lyssna på sitt barns läsläxa och ställa 

frågor om textens innehåll kan göra stor skillnad för många barns läsförståelse (Sandström 

Kjellin 2002). Samtidigt som barnet stimuleras i hemmet får de även viktig tid med 

vårdnadshavare, tid som det kanske är ont om mitt i veckorna då barnet vistas större delen av 

dagen i skolan. Det är även viktigt att vårdnadshavare är medvetna om sitt barns kunskaper 

och utveckling. Om barnet behöver träna mer på någonting kan det vara viktigt att läraren 

meddelar vårdnadshavare vad de kan göra för att stötta sitt barns utveckling. Vi vill att alla 

barn ska få möjligheten att lyckas i skolan, känna en lust att lära och få stöttning att uppnå 

kunskapsmålen i kursplanerna genom alla år i skolan. Vi tror att en bra samverkan mellan 

hem och skola är det viktigaste för att uppnå detta.  
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3. Bakgrund 
”Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till 

aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare” (Lgr11, 2011). 

För att kunna bli den aktiva, kompetenta medborgare som skolan har fått i uppdrag att 

utveckla behövs kompetensen att kunna läsa och även förstå innehållet i den text man får till 

sig.  

 

Det finns forskning som visar att föräldrar har stor påverkan på sina barns läsutveckling. Flera 

undersökningar visar på ett starkt samband mellan barns läsförmåga och föräldrars delaktighet 

(Sandström Kjellin, 2002; Frank, 2009). 

 

Idag är det stora variationer på elevernas kunskaper när de börjar grundskolans första klass. 

Föräldrar är medvetna på ett sätt som de inte var förr. Många föräldrar har kunskap om vikten 

av att tidigt uppmuntra sitt barns läs- och skrivutveckling och redan på barnavårdscentralen 

får man lära sig att barnen utvecklar sitt tal genom rim och ramsor och det uppmuntras att läsa 

för sitt barn från tidig ålder. De barn som kan läsa när de börjar skolan har goda läsande 

förebilder hemma såsom syskon eller föräldrar. Barnet har även en språkstimulerande miljö i 

hemmet då det finns tidningar och böcker (Ivarsson, 2008). Genom olika program på datorn 

kan barnen, redan vid tidig ålder, stimulera sin läs och skrivinlärning. 

 

Allt fler elever brister i sina språkliga kunskaper när de går ut grundskolan (Skolverket 2012). 

Sverige har deltagit i de internationella läsundersökningarna PIRLS och PISA och Skolverket 

har gjort nationella utvärderingar. Resultatet från Skolverkets utvärderingar visar på att 

läsförmågan hos svenska elever sjönk under 1992-2003. PIRLS 2006 visade att det har blivit 

en tillbakagång mellan 2001 och 2006 för svenska tioåringars läsning. Det är andelen starka 

och mycket starka läsare som minskat under de senaste fem åren, det är färre elever som 

klarar en mer avancerad läsuppgift. Man kan också se att det är färre elever som har en positiv 

attityd till läsning (Skolverket 2006). Den senaste PISA-undersökningen som publicerades i 

december 2013 visar att Sverige har ett resultat som ligger under medelvärdet för OECD-

länder i läsförståelse. Det är 19 länder som har ett högre medelvärde och tre som länder har ett 

lägre medelvärde än Sverige (Skolverket, 2012 s. 124).  

 

Det finns studier som visar att för att en elev ska bli en fullgod läsare ska de läsa 10 000 ord 

(Lundberg, 2006). När eleverna har knäckt koden är det läsning som gäller för att öva. 

Färdighetsträning är något som förespråkas. Skolan har ett ansvar för elevens läsutveckling 

men ofta ser man att elever i årskurs 1-2 har den traditionella läsläxan 1-2 ggr/vecka. Skolan 

vill tillsammans med hemmet utveckla elevens läsning. I läroplanen står också att: ”Skolan 

ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet 

måste därför ske i samarbete med hemmen” (Lgr11, 2011). Det är inget tvång att som förälder 

läsa läsläxan med sitt barn men vikten av att faktiskt engagera sig i sitt barns läsning 

framhålls. En elev lär bättre om skola och hem samverkar. Det är viktigt att föräldrarna har 

vetskap både om barnets utveckling och vad barnet gör i skolan (Frank, 2009). I en studie av 
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Molin (2009) kan man ta del av lärares syn på föräldrars medverkan i läsundervisningen. Här 

kan man se en tydlig förväntan från lärare att föräldrar är delaktiga i sitt barns läsläxa.  

 

Vi vill med den här studien titta på betydelsen av föräldrars och elevers engagemang och 

inställning i relation till elevernas läsutveckling. 
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4. Litteraturöversikt 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning, annan litteratur och teoretiskt perspektiv. 

4.1 Tidigare forskning 

Här presenteras den tidigare forskningen. Den är uppdelad i fyra huvudteman som är barnet, 

hemmet, skolan och samverkan. 

4.1.1 Barnet 

De barn som kan läsa när de börjar skolan kännetecknas av att de har börjat prata tidigt och 

lekt och experimenterat med ord och bokstäver. Dessa barn har även delaktiga och 

engagerade föräldrar som uppmuntrar barnen i sin språkutveckling genom att svara på frågor 

som rör barnens funderingar. Föräldrarna har själva läst mycket i hemmet och haft det som 

intressen men de har även läst högt för barnen från tidig ålder. Interaktionen har varit en 

central punkt i hemmet där dels böcker och texter diskuterats men även andra saker som har 

bidragit till en god språkstimulering och språkutveckling hos barnen (Ivarsson 2008, s. 78).  

 

De tidiga läsarna ligger i täten för läsutveckling genom de tre första skolåren. Dessa elever 

väljer ofta själva att läsa och skriva vid eget arbete medan svaga elever undviker detta då de 

känner sig osäkra och inte har något intresse för att läsa och skriva eftersom de själva anser att 

de inte kan och finner därmed ingen lust att göra det (Nyström 2002, s. 141).  

4.1.2 Hemmet 

Hemmet är en viktig del av elevers läsinlärning och läsutveckling. Det här avsnittet är 

uppdelat i två delar, 4.1.2.1 engagemang och 4.1.2.2 läsläxan. 

4.1.2.1 Engagemang  

Sandström Kjellin (2002) menar att en viktig aspekt i barns läsutveckling är att barnen har 

engagerade föräldrar som agerar som läsande förebilder dvs. både högläser för barnet och 

läser för sin egen skull (s.68ff). Ivarssons (2008) undersökning tyder också på att det är viktigt 

att det finns läsande förebilder i hemmet såsom syskon och föräldrar. Hon menar även att det 

är viktigt att barnet vistas i en språkstimulerande miljö med böcker och tidningar för att 

läsutvecklingen ska gynnas (s.78).  

4.1.2.2 Läsläxan 

Genom att ge barn läxor i tidig ålder lär de sig att ta ansvar för det egna arbetet samtidigt som 

det förbereder barnet för ett liv efter skolan. Att ge barn läxor redan när de går i åk 1-3 är ett 

förberedande moment inför läxorna de får i åk 4-6, som därmed förbereder barnen för åk 7-9, 

gymnasiet och eventuella universitetsstudier (Hellsten 1997, s. 211). Det är även viktigt att 

föräldrarna hjälper sina barn med läxor genom att lyssna på barnet när det läser och sedan 

diskutera textens innehåll för att kontrollera att barnet har förstått textens budskap och för att 

öva barnets läsförståelse (Sandström Kjellin 2002, s. 68ff). Genom att ha läxor får föräldrarna 

en inblick i vad eleverna arbetar med i skolan, vilket Hellsten (1997) anser är positivt då 

föräldrarna kan engagera sig och stötta barnet i inlärningen (s. 213f). Om föräldrarna är 

delaktiga vid läxläsningen får barnet tid och uppmärksamhet av en förälder vilket är viktigt 

för relationen mellan förälder och barn. Föräldern visar ett intresse för barnets skolarbete 
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vilket är betydelsefullt för barnet (Hellsten 1997, s. 212). Läxorna kan även skapa en rutin i 

familjen och strukturerar upp barnens fritid (Hellsten 1997, s 211). 

4.1.3 Skolan 

Skolan har ett stort ansvar när det kommer till elevers läsinlärning och läsutveckling. Det är 

även viktigt att lärarna tillämpar ett arbetssätt som gynnar elevers lärande. 

4.1.3.1 Ansvar 

En del föräldrar anser att det är skolans ansvar att barnen lär sig läsa. I Sandström Kjellins 

(2002) undersökning visar resultatet att de föräldrar som har barn med sen läsutveckling inte 

har tillräckliga kunskaper för att hjälpa barnet hemma och därmed anser att det är skolans 

ansvar att barnet lär sig. Föräldrarna har inte de kompetenser som krävs för att kunna hjälpa 

barnet och stimulera dess inlärning (s. 82ff). Skolan kan hjälpa till genom att informera 

föräldrarna hur de kan arbeta med läsläxan och hur de kan stötta barnet i utvecklingen. 

Undersökningen visar även att de svaga eleverna går hos speciallärare då läraren anser att den 

inte har resurser nog att hjälpa eleven vilket innebär att ett stort ansvar lämnas till 

specialläraren. Eleven måste både få möjligheten att lära sig läsa och utvecklas i en god takt 

samtidigt som den behöver känna sig som en del av klassen och få möjligheten att arbeta med 

liknande uppgifter som övriga i klassen arbetar med (s. 135ff). 

4.1.3.2 Arbetssätt 

Det är viktigt att utveckla sin läsning, både vad gäller avkodning och förståelse. Eckeskog 

(2013) menar att eleverna uppskattar högläsning där läraren agerar modell och på ett tydligt 

sätt inför eleverna utövar läsförståelsestrategier som de sedan kan använda när de ska läsa 

själva (s. 68). Genom att ställa frågor till texten, läsa om, koppla till egen erfarenhetsvärld och 

definiera svåra ord tränas läsförståelsen (Eckeskog 2013, s. 47, 78). Det finns flera olika 

metoder för att lära sig läsa. Dessa metoder är bra på olika sätt och passar olika individer. I 

Nyströms (2002) undersökning använder sig de två lärarna av olika metoder. Den ena läraren 

använder sig av en analytisk metod medan den andra läraren använder sig av en syntetisk 

metod. Ingen av lärarna följer metoderna strikt utan de tar även in annat i undervisningen men 

i huvudsak är den ena mer riktad mot analytisk och den andra mer mot syntetisk metod. 

Undersökningen visar att oavsett om det är en analytisk eller syntetisk metod som används vid 

läsinlärning så kan samtliga elever läsa när de går ut åk 1. Däremot menar hon att vissa elever 

gynnas av att de fick använda en viss metod medan andra missgynnas, då en annan metod 

hade passat bättre då alla individer är olika och lär på olika sätt (Nyström, 2002s. 148).  

4.1.4 Samverkan 

För barnets språkstimulering och läsutveckling är det viktigt att hem och skola samverkar. 

Föräldrarna behöver ha en god kontakt med läraren för att barnets språkstimulering och 

läsutveckling ska bli så god som möjligt (Sandström Kjellin 2002, s. 68ff). Det är viktigt att 

föräldrarna både har vetskap om barnets utveckling d v s på vilket sätt barnet lär sig bäst, hur 

de kan hjälpa och stötta barnet och vilka metoder de kan använda för att hjälpa barnet med 

läxorna. Det kan även vara bra för föräldrarna att veta vad barnet är duktig på och vad barnet 

behöver träna mer på. Föräldrarna behöver inte bara ha vetskap om barnets utveckling utan 



10 

 

även vad barnet gör i skolan, vad barnet gör på rasterna, om barnet trivs i skolan m.m. (Frank 

2009 s. 151).  

4.2 Övrig litteratur 

Här presenteras övrig litteratur. 

4.2.1 Läsning 

Taube menar att man skulle kunna definiera läsning som förmågan att få ut betydelsen av ett 

tryckt eller skrivet budskap. Två processer ingår, avkodning och förståelse av budskapet. Med 

avkodning menar man att översätta skrivet språk till talat språk (Taube, 1997, s.56).  

 

Det finns olika uppfattningar kring hur barn bäst lär sig att läsa. Det finns två perspektiv som 

dominerar fältet. Det ena perspektivet utgår från att skriftspråket är ett konstruerat system och 

inte är direkt sammankopplat med talspråket. Att lära sig tala går med automatik medan 

läsning kräver undervisning. Läsinlärning kräver en koppling mellan ljud och form och 

förmågan att sätta ihop dessa ljud till stavelser och ord. När eleven behärskar avkodning kan 

man gå vidare till att förstå innehållet i texten. Denna metod kallas för ljudningsmetod eller 

syntetisk metod (Lundberg, 2006). Vid traditionell läsinlärning används en läslära som är 

uppbyggd så att man utgår från det lästekniskt lätta till det lästekniskt svåra (Taube, 1997, 

s.65). 

 

I det andra perspektivet framhåller man att skriftspråket har många likheter med talspråket 

och att de stödjer varandras utveckling. Läsinlärning utgår från hela ord och för eleven 

meningsfulla texter. Metoder inom detta perspektiv kallas helordsmetod eller analytisk metod 

(Liberg, 2006). LTG, läsning på talets grund, lägger betoning på elevernas förståelse och 

känsla för texten. Ett utmärkande drag inom LTG är att eleverna själva väljer i vilken ordning 

de vill lära in bokstäverna (Taube, 1997, s.65). 

 

Idag visar forskning att du uppnår bästa resultat med kombinerade metoder (Frost, 2002; 

Myrberg, 2001).  

4.3 Teoretiska perspektiv 

Här presenteras de teoretiska perspektiv som ligger till grund för undersökningen. De 

teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för arbetet är sociokulturellt perspektiv, 

bristperspektiv/kategoriskt perspektiv och relationellt perspektiv. Det teoretiska perspektivet 

som valts genomgående i undersökningen är det sociokulturella perspektivet. 

4.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Då vi i vår studie undersöker om det finns ett samband mellan föräldrars engagemang och 

barnets läsutveckling utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv. Inom det sociokulturella 

perspektivet anser man att lärandet sker i samspel med andra människor. Vygotskij menar att 

det är själva aktiviteten som leder till ett barns utveckling och lärande. Vygotskij formulerade 

redan i början av 1900-talet idéer om barns tänkande och hur man bäst stöttar barn i deras 

intellektuella utveckling. Han menade att barn lär och utvecklas i interaktion med andra 

människor. Det är främst i ett möte med en mer kompetent person, vuxen eller jämnårig, som 
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det är störst möjlighet att utvecklas optimalt. Vygotskij ansåg att barn måste utmanas inom 

den proximala utvecklingszonen (Bråten 1998). Ivar Bråten (1998) förklarar begreppet på 

följande sätt: ”Den närmaste (proximala) utvecklingszonen betecknar alltså skillnaden mellan 

det som ett barn kan handskas ensamt med på det kognitiva området och de uppgifter som det 

kan lösa under medverkan av en vuxen” (Bråten, 1998, s. 23).  

 

Den process som sker då ett barn och en vuxen samarbetar kring ett anpassat problem ligger 

enligt Vygotskij till grund för ett barns systematiska kunskapsutveckling. För att komma åt 

den närmaste utvecklingszonen krävs goda kunskaper i varje enskild elevs kunskapsnivå.      

Mängden stöd och kvaliteten på den hjälp som barnet erbjuds är av betydelse, det är också av 

stor vikt att hjälpen kommer vid rätt tidpunkt (Ozerk, 1998).  

 

För de flesta går det relativt lätt att lära sig läsa men det finns ett antal elever som får problem 

med sin läsutveckling. Det är uppemot 5 % som har problem med sin läs- och skrivutveckling 

när det lämnar skolan (Myrberg, 2007).  

 

Beroende på om du väljer ett kategoriskt perspektiv, där svårigheterna främst läggs hos eleven 

själv, eller om du väljer att utgå från det relationella perspektivet, där man vänder blicken mot 

omgivningen, så belyser man problemet ur olika synvinklar.  

4.3.2 Bristperspektiv/ Kategoriskt perspektiv 

Det finns en tradition av att individualisera elevens problem i skolan. Ett bristperspektiv 

dominerar i skolans verksamhet. Ibland nämns ett bristperspektiv med andra namn såsom 

”kompensatoriskt” eller ”kategoriskt” perspektiv. Oavsett vad vi kallar perspektivet innebär 

det att eleven ses som bärare av sina problem och orsaker till problem kommer från eleven 

själv eller dennes hemmiljö.  

 

Med ett bristperspektiv hämtar man ofta argumentation från vissa traditioner inom medicin 

och psykologi (Nilholm, 2012). Diagnoser kan ses som ett tydligt uttryck för ett 

bristperspektiv. 

4.3.3 Relationellt perspektiv 

Det relationella perspektivet är ett synsätt som betonar att orsaker till elevers svårigheter kan 

finnas på olika nivåer. Betydelsen av att arbeta med hela lärmiljön poängteras. Det läggs stor 

vikt vid det förebyggande arbetet i elevgruppen (Nilholm, 2012). 

 

Skolan bör lokalisera de faktorer som leder till svårigheter utanför individen. Det pedagogiska 

arbetet måste anpassas till att barn och elever är olika. Barns olikheter ska ses som något som 

berikar skolan och allas rätt till delaktighet betonas (Nilholm 2012). 
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5. Syfte och frågeställningar 
Hur vanligt är det att vårdnadshavare lyssnar när barnet läser sin läsläxa och hur skiljer sig 

barnets läsnivå mellan barn som har vårdnadshavare som deltar aktivt i arbetet med sitt barns 

läsläxa och de barn som inte har det? 

  

Frågeställningarna för undersökningen är: 

1. Hur ser sambandet ut mellan vårdnadshavare som lyssnar på barnets läsläxa och barnets 

läsnivå? 

2. Hur ser sambandet ut mellan vårdnadshavares och barns inställning till läsläxan och barnets 

läsnivå? 
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6. Metod 
I detta avsnitt presenteras metoden för datainsamlingen, urvalet, material, databearbetning, 

analysmetod, genomförande, etiska aspekter samt reflektioner om metoden.  

6.1 Metod för datainsamling 
Avsnittet delas upp i två underrubriker, 6.1.1 enkät och 6.1.2 läsnivå.  

6.1.1 Enkät 

Metoden som valdes för datainsamling var kvantitativ och gjordes i form av en enkät. Denna 

enkät bestod av tio frågor/påståenden som besvarades genom att kryssa i det alternativ som 

stämde bäst. Enkäten var i pappersform och inte på Internet då en enkät i pappersform inte 

kräver lika mycket tid och resurser för respondenterna att besvara denna än om den skulle 

vara digital då dator och internet krävs. Enkäterna var kodade för att respondenterna skulle 

behandlas konfidentiellt, koderna användes även för att koppla rätt elev till rätt läsnivå som 

presenteras i 4.1.2 läsnivå. 

6.1.2 Läsnivå 

Genom samarbete med läraren samlades uppgifter in om elevernas läsnivå. Vi utgick från att 

läraren var kompetent att göra denna bedömning. Det var alla elevers läsnivå som samlades in 

och alltså inte endast för de som valde att besvara enkäten. Läraren gjorde en bedömning av 

elevernas läsnivå och fyllde i detta på ett separat papper (se bilaga) utifrån en tre-gradig skala 

där ett motsvarade en läsnivå som innebar att eleven inte uppnår förväntningarna i läsning 

enligt kursplanen i Svenska för åk 1-3 i Lgr 11, två där eleven har nått de förväntade 

kunskaperna och tre där eleven har kunskaper över förväntningarna.  

 

Både enkät och läsnivå kopplades sedan samman och jämfördes i resultatet för att se samband 

mellan enkätsvar och läsnivå. 

6.2 Urval 

Enkäten delades ut till vårdnadshavare för elever i årskurs 2 och 3. Det var en enkät per elev. 

Anledningen till att vi valde vårdnadshavare till elever i årskurs 2 och 3 var för att då kan de 

flesta eleverna läsa samt att läraren har en god bild av vilken nivå varje elev har uppnått. Då 

det krävdes en insats av både vårdnadshavare och lärare valde vi skolor som vi tidigare har 

haft kontakt med då vi trodde att det var fler som valde att besvara enkäten. 

6.3 Material 

Materialet som användes var en enkät i pappersformat som bestod av tio frågor/påståenden 

och två-fyra svarsalternativ som kryssades i. Ett informationsbrev följde med enkäten där 

syfte och frågeställningar presenterades samt villkoren för medverkan. Efter en vecka 

skickades ett mail till samtliga vårdnadshavare med en påminnelse om att fylla i och lämna in 

enkäten. Mailet skickades via lärarens maillista till samtliga vårdnadshavare. Materialet 

utgjordes även av en lista över elevernas läsnivå som läraren fyllde i. Denna lista har 

presenterats i avsnittet 6.1.2 läsnivå. 



14 

 

6.4 Databearbetning och analysmetod 

Vi valde att arbeta manuellt då vi ansåg att 58 enkäter var hanterbart att arbeta med på detta 

sätt och därför valde vi den metoden. Vi räknade enkäterna som hade samlats in och 

sammanställde resultatet i en löpande text samt tabeller. Resultatet räknades både i antal och i 

procent. Genom detta kunde vi se hur många respondenter som hade besvarat varje fråga och 

vad de hade svarat. Därefter sammanställdes samtliga elevers läsnivå utifrån lärarens 

bedömning, både de som lämnade in enkäten och de som inte lämnade in. Elevernas läsnivåer 

delades in i under förväntade kunskaper, förväntade kunskaper och över förväntade 

kunskaper. Det gjordes även en analys av samband mellan de enkäter som inte lämnades in 

och dessa barns läsnivå. Utifrån frågeställningarna tittade vi på samband. Urvalet av 

sambanden gjordes genom att lyfte ut det som sågs som mest intressant för att belysa våra 

frågeställningar. Sambanden berörde inställning och engagemang kopplat till läsnivåer.  

 

6.5 Genomförande 

100 enkäter delades ut till tre skolor. Läraren delade ut enkäterna till eleverna som tog hem 

dessa till vårdnadshavarna som fyllde i och skickade enkäten tillbaka till skolan där den 

samlades in. Enkäterna hade en kod som sedan enkelt kunde jämföras med elevernas läsnivå i 

lärarens anteckningar. Enkätkoden var densamma som elevens kod. Vårdnadshavares ifyllda 

enkät kopplades därmed ihop med elevens läsnivå. 

 

Efter en vecka mailades en påminnelse ut till samtliga vårdnadshavare om att fylla i enkäten. 

Efter två veckor sammanställdes materialet som hade samlats in. 

6.6 Etiska aspekter 

Alla respondenter behandlades konfidentiellt i studien. I denna undersökning togs det hänsyn 

till de fyra etiska kraven som är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet togs till hänsyn då respondenterna fick veta vad 

undersökningen berörde, dvs. syfte, frågeställningar, metod, bakgrund m.m. De fick även 

information om villkoren för deltagandet och att de själva kunde välja att avbryta när de ville. 

Detta fick de ta del av genom att ett informationsbrev om studien och enkäten skickades ut. 

Samtyckeskravet innebar att respondenternas samtycke till att medverka i enkäten 

inhämtades. Om personen valde att avbryta sin medverkan skulle detta ske utan att personen 

behandlades på något negativt sätt. Detta krav tog de ställning till när de valde att skicka in 

enkäten. Även om de skickade in enkäten kunde de välja att avbryta sin medverkan när de 

ville. Konfidentialitetskravet innebar att respondenternas personliga uppgifter behandlades på 

ett etiskt sätt, dvs att utomstående inte kunde få tag i dessa uppgifter. Alla respondenter 

svarade därmed på enkäten konfidentiellt. Enkäterna kodades men när resultatet presenterades 

var dessa koder borttagna. Koderna var endast till för att vi skulle kunna koppla ihop rätt 

barns läsnivå med vårdnadshavarens enkät så att vi kunde dra slutsatser utifrån detta. 

Nyttjandekravet innebar att enkäterna endast fick användas för forskning och ingenting annat, 

dvs de fick endast användas till studien som de hade accepterat och samtyckt till att delta i. 

Detta innebar att dessa enkäter endast fick användas i denna studie och inte i någon annan då 

respondenterna endast samtyckte att delta i denna studie. 
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Enligt god forskningssed talade vi sanning om vår forskning och redovisade öppet metoder 

och resultat. Det fanns inga kommersiella intressen eller andra bindningar som påverkade vår 

forskning och vi bedrev forskning som inte skadade människor. Enligt forskningskravet ville 

vi bidra till att tillgängliga kunskaper utvecklades och fördjupades.  

6.7 Reflektion över metoden 
Avsnittet delas upp i två underrubriker. I 6.7.1 reflekteras över enkäten och 6.7.2 läsnivåerna. 

6.7.1 Enkät 

En pilotstudie gjordes för att se om frågorna och påståendena uppfattades på rätt sätt. 

Ejlertsson (1996) menar att det är viktigt att göra pilotstudier för att se om andra människor 

uppfattar enkätfrågorna på samma sätt som de som har format enkäten. Efter pilotstudien 

valde vi att formulera om några frågor som blev tolkade på ett sätt som inte var tänkt.  

 

Enkäten gav en viss distans till forskningsproblemet och gav hjälp att skapa analytiska 

kategorier. Den gav också en kontroll över vad som frågades och svarades. Metodens styrkor 

var det systematiska då alla respondenter svarade på samma frågor. En annan fördel med 

enkät var att det insamlade materialet var kvantitativt, dvs att det insamlade materialet var 

stort och att det blev mycket data att analysera. Enkät är en bra metod då respondenterna i 

lugn och ro kan besvara enkäten (Ejlertsson, 1996 s. 11). Nackdelar med metoden var att inga 

djupare svar gavs samt att det kunde vara svårt att få ett kvantitativt material då enkät kunde 

vara en problematisk datainsamlingsmetod då respondenterna behövde avsätta tid för att 

besvara enkäten. De svar vi fick via enkäten var de svar vi kunde undersöka och analysera, 

om vi sedan skulle vilja bredda undersökningen eller fortsätta vidare med den behövde en ny 

enkät göras eller någon form av intervju eller observation, dvs att det var samma respondenter 

som måste finnas till hands vid detta tillfälle vilket kunde vara svårt. 

6.7.2 Läsnivå 

Elevernas läsnivå var gjord utifrån lärarens egen bedömning, det har inte funnits något test 

som underlag för bedömningen. 

6.8 Arbetsfördelning 

Lovisa har redovisat, analyserat och diskuterat kring den första frågeställningen, 1. Hur ser 

sambandet ut mellan vårdnadshavare som lyssnar på barnets läsläxa och barnets läsnivå? 

Frida har redovisat, analyserat och diskuterat kring den andra frågeställningen, 2. Hur ser 

sambandet ut mellan inställning till läsläxan och läsnivå? Avsnitten 7.1, 7.2 och 7.3 har vi 

redovisat tillsammans. 

 

 
 
  



16 

 

7. Resultat och analys 
I detta avsnitt redovisas resultatet av undersökningen samt en analys av resultaten. Resultaten 

redovisas under fem underrubriker där 7.1 är resultat av enkäter, 7.2 resultat av barns läsnivå, 

7.3 resultat av enkätfrågor, 7.3 vårdnadshavares engagemang kopplat till barns läsnivå och 7.4 

inställning till läsläxan kopplat till läsnivå. 

7.1 Resultat enkäter 

Vi delade ut 100 enkäter och fick in 58 svar.  

Tabell 1. Elevernas läsnivåer på inlämnade och ej inlämnade enkäter. (i procent). 

 Inlämnad enkät Ej inlämnad enkät 

Under 

Förväntade 

Över 

8 

36 

14 

16 

14 

12 

 

7.2 Resultat enkätfrågor 

På frågan om hur ofta barnet har läsläxa svarar 90 % att de har det en gång i veckan. 10 % 

svarar att de har läsläxa två eller fler gånger i veckan. Det visar sig att 60 % läser läsläxan 

högt för någon i hemmet medan 36 % läser den tyst för sig själv. Endast 4 % läser läsläxan 

högt för sig själv.  

 

Nedan följer de motiveringar som gavs utifrån hur vårdnadshavare och barn arbetar med 

läsläxan i hemmet (anges i antal kommentarer). 

 

Tyst för sig själv 

 Fungerar bättre att läsa tyst (1) 

 Barnet läser så pass bra (6) 

 Tror att det är lättast så (1) 

 Barnet orkar inte läsa högt (2) 

 Instruktion från skolan att läsa tyst själv och sedan läsa en sida högt för någon (6) 

Högt för sig själv 

 Barnets eget val (2) 

Högt för någon 

 För att föräldern kan vara ett stöd (16) 

 För att vi ska veta att han gör den – kontroll (2) 

 Det blir roligare för barnet (3) 

 Vi tycker det är roligt att lyssna på vårt barn (6) 

 Instruktion från läraren (5) 

Flest vårdnadshavare, sexton stycken, går att finna i gruppen som lyssnar på sitt barns läsläxa 

för att vara ett stöd. Det är elva vårdnadshavare som gör sitt val angående hur läsläxan ska 

genomföras utifrån lärarens instruktion.  Det är sex barn som läser sin läsläxa tyst då de anses 

vara så goda läsare att de inte behöver läsa högt och nio vårdnadshavare utgår från sitt barn 
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vilja eller känsla när de valt hur läsläxan ska genomföras. Det finns sex vårdnadshavare som 

har valt att låta sitt barn läsa högt för att det är roligt att lyssna, medan två stycken lyssnar på 

sitt barn för att kontrollera att barnet gör sin läxa.  

 

Det är 90 % som läser läsläxan högt för någon i hemmet varje vecka medan 10 % läser högt 

varannan vecka eller mer sällan. När barnet inte kan läsa ut ett specifikt ord i läsläxan väljer 

48 % att ljuda ordet, 32 % tala om vad det står och 20 % väljer att bokstavera ordet eller något 

annat. På frågan om vårdnadshavare pratar om textens innehåll tillsammans med barnet svarar 

52 % att de alltid eller nästan alltid gör det, 43 % ibland och 5 % aldrig eller nästan aldrig. 

Det är 71 % av vårdnadshavarna som uppger att de har fått information om hur de på ett bra 

sätt kan hjälpa sitt barn med läsläxan medan 29 % uppger att de inte har fått det.  Barnens 

inställning till läsläxan visade att 71 % är positiva medan 26 % är negativa. 3 % har inte 

besvarat frågan.  Vad gäller vårdnadshavares inställning är 95 % positiva, 2 % negativa och 3 

% har inte besvarat frågan. På frågan om barnet själv har fått välja ut en bok till läsläxan 

svarar 62 % nej, 35 % ja och 3 % har inte svarat. 

 

7.3 Hur ser sambandet ut mellan vårdnadshavare som lyssnar på barnets läsläxa 

och barnets läsnivå? 

 

Tabell 2. Barnens läsnivå i samband med hur ofta vårdnadshavare pratar om textens innehåll 

tillsammans med sitt barn. (i procent) 

 Alltid Nästan alltid Ibland Nästan aldrig Aldrig 

Under 0 43 28 29 0 

Förväntade 14 52 34 0 0 

Över 13 7 73 0 7 

 

De barn som har de förväntade kunskaperna diskuterar textens innehåll tillsammans med en 

vårdnadshavare mest regelbundet. Ingen av dessa respondenter har svarat att de nästan aldrig 

eller aldrig diskuterar innehållet vilket har framträtt i de två andra grupperna med de barn som 

har över förväntade kunskaper och under förväntade kunskaper. Anmärkningsvärt är att 7 % 

har svarat att de aldrig pratar om textens innehåll i gruppen med barn som har över förväntade 

kunskaper, detta kan bero på att vårdnadshavarna är medvetna om sitt barns kunskaper och 

anser att det inte behövs diskuteras då barnet kan ändå. De barn som har förväntade och över 

förväntade kunskaper pratar i större utsträckning om textens innehåll än de barn som har 

under förväntade kunskaper vilket kan vara en bidragande orsak till att dessa barn inte har de 

förväntade kunskaperna för årskursen då deras läsförståelse inte tränas i hemmet utan bara i 

skolan. 
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Tabell 3. Barnens läsnivå i samband med hur läsläxan har valts att läsas i hemmet. (I 

procent). 

 Tyst för sig själv Högt för sig själv Högt för någon 

Under 0 17 83 

Förväntade 33 0 67 

Över 44 6 50 

 

I dessa diagram syns det ingen skillnad mellan de olika läsnivåerna och hur de väljer att 

arbeta med läsläxan, dock är det fler med under förväntade kunskaper som läser läsläxan högt 

för någon än de med förväntade och över förväntade kunskaper. Det är även anmärkningsvärt 

att inget av barnen med under förväntade kunskaper läser läsläxan tyst. Genom att dessa barn 

alltid läser läsläxan högt antingen för någon eller för sig själv kan vårdnadshavare ha kontroll 

över att barnet gör läxan vilket är viktigt om de inte har uppnått kunskaperna för årskursen. 

Dessa barn kanske inte läser på eget initiativ på fritiden och då är det bra att de läser läxan 

högt varje vecka. Genom att läsa läxan högt hör barnet vad det läser och det kan vara lättare 

att upptäcka svåra ord och om barnet läser fel än om barnet läser tyst. 

 

Tabell 4. Barns läsnivå i samband med de vårdnadshavare som anser att de har fått 

information om hur de på ett bra sätt kan hjälpa sitt barn med läsläxan (i procent).  

 Har fått information Har inte fått information 

Under 90 10 

Förväntade 58 42 

Över 93 7 

 

Det visar att vårdnadshavare till de barn som har under förväntade kunskaper har fått 

information om hur de kan hjälpa sina barn med läsläxan, vilket är positivt då bristande 

information till vårdnadshavare inte är en anledning till varför de inte har uppnått de 

kunskaper som krävs för årskursen.  

 

Tabell 5. Barnens läsnivå hos de barn som har en vårdnadshavare som anser sig ha fått 

information om hur de på ett bra sätt kan hjälpa sitt barn med läsläxan i samband med de 

strategier som de har valt (i procent). 

 Talar om vad det 

står 

Ljudar Bokstaverar Annat 

Under 0 71 0 29 

Förväntade 27 57 3 13 

Över 50 29 7 14 

 

Det visar sig att de vårdnadshavare som anser sig ha fått information om hur de på ett bra sätt 

kan hjälpa sitt barn med läsläxan väljer olika strategier. Vårdnadshavare till barn med över 

förväntade kunskaper för årskursen väljer att tala om vad det står i större utsträckning än de 

vårdnadshavare som har barn med förväntade eller under förväntade kunskaper. 

Vårdnadshavare med barn som har de förväntade eller under förväntade kunskaperna väljer i 

större utsträckning att ljuda ordet för barnet. 
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7.3.1 Slutsats 

Resultatet för undersökningen visar att det finns engagerade vårdnadshavare oavsett barnens 

läsnivå. Vårdnadshavare med barn som har de förväntade kunskaperna diskuterar textens 

innehåll i störst utsträckning i jämförelse mellan läsnivåerna medan mer än hälften av de 

vårdnadshavare med barn som har över eller under förväntade kunskaper uppger att de gör det 

ibland eller mer sällan.  

 

Barn med under förväntade kunskaper läser i störst utsträckning högt för någon och ingen av 

dessa barn läser tyst vilket förekommer i de två övriga grupperna. Av barn med förväntade 

kunskaper är det mer än hälften som läser högt för någon och av barn med över förväntade 

kunskaper är det hälften som läser högt för någon.  

 

Mer än hälften av respondenterna har uppgett att de har fått information om hur de på ett bra 

sätt kan hjälpa sitt barn med läsläxan. Av dessa väljer vårdnadshavare till barn med 

förväntade kunskaper i störst utsträckning att ljuda ord som barnet inte kan läsa ut. Av 

vårdnadshavare till barn med över förväntade kunskaper väljer hälften att tala om vad det står 

och mer än hälften av de vårdnadshavare som har barn med under förväntade kunskaper väljer 

att ljuda ordet. 

7.4 Hur ser sambandet ut mellan vårdnadshavares och barns inställning till 

läsläxan och barnets läsnivå? 

Denna frågeställning besvaras utifrån två teman, vårdnadshavares inställning och barnens 

inställning till läsläxan. 

7.4.1 Vårdnadshavares inställning i samband med sitt barns läsnivå 

På frågan om vilken inställning som vårdnadshavare framförallt har till läsläxan svarade alla, 

utom en, att de var positiva. Barnens läsnivå påverkar alltså inte föräldrarnas positiva 

inställning till läsläxan. 

 

Den enda vårdnadshavaren som var negativt inställd till läxan visade sig ha ett barn med en 

läsnivå under förväntade kunskaper. På samma enkät gick det också att utläsa att även barnet 

var negativt inställd till sin läsläxa, vårdnadshavarna lyssnade aldrig när barnet läste högt och 

de samtalade nästan aldrig om textens innehåll tillsammans med sitt barn.  

 

Det hade varit givande att få in fler enkäter med vårdnadshavare som är negativa till läsläxan 

för att kunna se om det fanns ett samband mellan dessa och deras barns läsnivå.  

7.4.2 Barnens inställning till läsläxan i samband med sin egen läsnivå 

Barnens inställning till läsläxan är inte lika positiv som vårdnadshavarna. Det är 26 % av 

barnen som är negativt inställda till sin läsläxa.  

 

När man tittar på samband mellan barnens inställning till sin läsläxa och deras läsnivå ser man 

att det är ungefär lika stor procentuell andel barn, i varje läsnivå, som är positiva respektive 

negative till sin läsläxa (se diagram nedan). Procentuellt flest barn, i samband med läsnivå, 

som är negativt inställda till sin läsläxa går att hitta i kategorin barn med förväntade 
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kunskaper. Det är i princip lika stor andel barn med kunskaper under förväntad nivå som det 

är barn med kunskaper över förväntad nivå som är negativt inställda till sin läsläxa. Här kan 

man i kommentarerna på enkäten se att de starka läsarna påtalar motivationen som en 

bristfaktor som påverkar inställningen. De svaga läsarna har inte kommenterat sin negativa 

inställning i lika stor utsträckning.  

 

Tabell 6. Barns läsnivå i samband med  inställning till läsläxan. 

 Positiv Negativ 

Under 71 29 

Förväntade 71 29 

Över 79 21 

Notera: Bortfall två enkätsvar. 
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8. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras de två frågeställningarna utifrån pedagogiska konsekvenser och 

konsekvenser för framtida forskning. 

8.1 Hur ser sambandet ut mellan vårdnadshavare som lyssnar på barnets läsläxa 

och barnets läsnivå? 

Avsnittet delas upp i två underteman, tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. 

8.1.1 Tidigare forskning 

Vårdnadshavares engagemang i barns skolarbete är viktigt. Läxor kan medföra en bättre 

relation mellan barn och vårdnadshavare då barnet får tid och uppmärksamhet av en 

vårdnadshavare. Vårdnadshavare kan stötta barnet i sin inlärning och utveckling genom att 

lyssna på barnets läsläxa samt att det kan skapa en rutin i familjen som strukturerar barnets 

fritid (Hellsten 1997, s. 211ff). För att vårdnadshavares engagemang ska gynna barnet 

behöver vårdnadshavare få information från läraren hur de kan arbeta med skolarbetet i 

hemmet och hur de kan hjälpa och stötta barnet. Frank (2009) menar att det är viktigt att 

vårdnadshavare får information om hur de kan hjälpa sina barn med läxor, både vad gäller 

stöttning och metoder (s. 151). 71 % uppger att de har fått bra information om hur de kan 

hjälpa sitt barn med läsläxan. Ungefär hälften av dessa vårdnadshavare hjälper sitt barn att 

ljuda orden om de inte kan läsa ut orden själva vilket är en bra metod då barnen får lyssna på 

ljuden i ordet, koppla ihop dessa och lista ut vilket ordet är. Barnen blir därmed delaktiga i det 

svåra genom att de får hjälp på ett sätt som gör att de måste lyssna och tänka själva, de får 

alltså inte ett svar som de barn får där vårdnadshavaren väljer att tala om vad det står. Dessa 

barn får inte chansen att själva reflektera över vilket ord det kan vara. Olika metoder passar 

barn olika bra och när en del vårdnadshavare har svarat att de inte har fått bra information om 

hur de kan hjälpa sitt barn med läsläxan kan det alltså bero på att de anser att de metoder och 

hjälpmedel läraren har förmedlat inte passar barnet. Barnet kan behöva göra på ett annat sätt 

som passar dennes behov och nivå bättre.  

 

Det är hälften eller mer än hälften i de olika grupperna som uppger att de läser högt för någon. 

Främst är det i grupperna med förväntade kunskaper och med under förväntade kunskaper 

som barn läser högt för någon. Sandström Kjellin (2002) menar att det är viktigt att 

vårdnadshavare hjälper sina barn med läxan och lyssnar på barnet när det läser (s. 68ff). Det 

är anmärkningsvärt att det bara är hälften av barnen med över förväntade kunskaper som läser 

högt för någon i hemmet. Dessa vårdnadshavare kanske anser att deras barn klarar av att göra 

läsläxan själv då de har mer kunskaper än som förväntas i årskursen. För att detta antagande 

ska stämma behöver vårdnadshavarna ha information om barnets utveckling och inlärning och 

hur de kan hjälpa sitt barn samt vad barnet är bra på och behöver träna mer på, faktorer som 

Frank (2009) menar är viktigt för att skapa engagemang (s.151).  

 

66 % av de vårdnadshavare med barn som har förväntade kunskaper, 20 % av de med över 

förväntade kunskaper och 43 % av de med under förväntade kunskaper uppger att de alltid 

eller nästan alltid diskuterar textens innehåll med barnet. Det här är positivt då det är viktigt 

att diskutera textens innehåll för att kontrollera att barnet har förstått textens innehåll och 
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budskap (Sandström Kjellin 2002, s. 68ff). De barn som har över förväntade kunskaper har 

troligtvis kunnat läsa när de börjar skolan, dessa barn har sannolikt växt upp i ett hem där 

böcker, texter och interaktion har varit en central del. Barnen har engagerade föräldrar som 

har läst högt för barnen från tidig ålder och därmed diskuterat texters innehåll (Ivarsson 2008, 

s. 78). Detta kanske är en förklaring till att de vårdnadshavare som har barn med över 

förväntade kunskaper inte i lika stor utsträckning diskuterar texters innehåll som i övriga 

grupper då de har tränat och arbetat med detta från tidig ålder och anser att barnen har en bra 

läsförståelse. Tydligt är också att mindre än hälften av de vårdnadshavare som har barn med 

under förväntade kunskaper diskuterar textens innehåll med barnen vilket kan vara en 

bidragande faktor till att barnen inte har de förväntade kunskaper då detta inte är en naturlig 

del av arbetet med läsläxan i hemmet och kanske inte med övrig litteratur som barnet har 

lyssnat på vid högläsning, om högläsning har varit ett förekommande inslag i barnets vardag i 

tidigare ålder. Det kan även vara så att vårdnadshavarna inte har de kunskaper de behöver för 

att kunna hjälpa barnet med läsläxan och lägger därmed över ansvaret på skolan (Sandström 

Kjellin 2002, s. 82ff). 

8.1.2 Teoretiskt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet bygger på att man lär i samspel med andra. Det vill säga att 

kunskaper erövras genom diskussion med andra människor. Det är därmed viktigt att 

vårdnadshavare engagerar sig i sitt barns läxarbete i hemmet då barnet kan diskutera med en 

vårdnadshavare vad texten handlar om. Mer än hälften uppger att de alltid eller nästan alltid 

diskuterar textens innehåll, det sker alltså regelbundet i majoriteten av hemmen. 43 % har 

svarat att de diskuterar textens innehåll ibland vilket kan ses som någorlunda kontinuerligt, 

det sker alltså då och då men det finns ingen regelbundenhet i diskussionerna. De flesta 

barnen får möjligheten att diskutera och lära av andra regelbundet i hemmen, en interaktion 

kring textens innehåll förekommer i mer än hälften av hemmen. Det är även främst de barn 

som har förväntade och under förväntade kunskaper som diskuterar textens innehåll vilket 

tyder på att detta ingår i barnens proximala utvecklingszon, det vill säga att barnen behöver 

besvara frågor och diskutera innehållet för att skapa förståelse för texten. Barn med över 

förväntade kunskaper gör det inte lika ofta, det är endast 20 % som uppger att de gör det. 

Dessa barn kan ha förstått texten utan diskussion av innehåll och deras proximala 

utvecklingszon kan ligga i att de behöver frågor till texten som vårdnadshavare inte ställer, det 

kan exempelvis vara frågor som det inte finns svar på i texten, utan de ställs utanför texten, 

det vill säga frågor om vad som kommer att hända sedan och så vidare. 

 

60 % av vårdnadshavarna uppger att barnen läser högt för någon i hemmet, det vill säga att 

det är lite fler än hälften som arbetar med läxan på detta sätt. Genom att barnen läser högt för 

någon sker lärandet i ett samspel med andra. Genom att någon lyssnar får barnet möjlighet att 

diskutera texten, ställa frågor, få hjälp om det dyker upp svåra ord med mera. 47 % uppger att 

de hjälper barnet med svåra ord genom att ljuda ord. Detta sätt gör att lärandet och utläsning 

av svåra ord sker i ett sammanhang men även i interaktion med andra. 

 

Angående de barn som har under förväntade kunskaper är det mindre än hälften som 

diskuterar textens innehåll i hemmet. Barnens läsförståelse är under förväntan och mer än 
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hälften får inte möjligheten i hemmet att diskutera innehållet i texten och därmed träna 

läsförståelsen. Anmärkningsvärt är att alla vårdnadshavare som besvarat enkäten som har barn 

med under förväntade kunskaper för årskursen har uppgett att de har fått information om hur 

de på ett bra sätt kan hjälpa sitt barn med läsläxan, trots det diskuterar inte ens hälften textens 

innehåll med barnet regelbundet, det vill säga alltid eller nästan alltid. 

8.2 Hur ser sambandet ut mellan inställning till läsläxan och läsnivå? 

Avsnittet delas upp i två underteman, tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. 

8.2.1 Tidigare forskning 

På frågan om vilken inställning som vårdnadshavare framförallt har till läsläxan svarade alla, 

utom en, att de var positiva. Barnens läsnivå påverkar alltså inte vårdnadshavarnas positiva 

inställning till läsläxan. I tidigare forskning kunde man läsa om Sandströms Kjellins (2002) 

forskning som visade att de vårdnadshavare som har barn med sen läsutveckling inte har 

tillräckliga kunskaper för att hjälpa barnet hemma och därmed anser att det är skolans ansvar 

att barnet lär sig. Då alla våra vårdnadshavare, utom en, är positivt inställda till läsläxan kan 

vi inte se ett sådant samband.  

 

Men vår tidigare analys om vilka det är som väljer att inte svara på enkäten ligger däremot i 

linje med Sandström Kjellins forskning (2002). Det visade sig att av de 100 enkäter som vi 

delade ut så var det 58 som valde att svara och lämna enkäten åter. När vi tittade på ett 

samband mellan vilka vårdnadshavare det är som lämnat in enkäten och deras barns läsnivå 

visade det sig att det främst är vårdnadshavare till barn med förväntade kunskaper eller över 

förväntade kunskaper som lämnat in enkäten. 76 % av de som har barn med förväntade 

kunskaper eller över förväntade kunskaper har lämnat in enkäten jämfört med endast 29 % av 

vårdnadshavare till barn som har under förväntade kunskaper.  

 

Sandström Kjellin (2002) lyfter fram vikten av att man som vårdnadshavare lyssnar på sitt 

barn när det läser för att sen kunna diskutera textens innehåll och kontrollera att barnet förstår 

textens budskap. I Lgr11 (2011) kan man läsa att skolan ska samarbete med hemmen för att 

främja barns allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare. Ett barn lär bättre om skola och hem samverkar 

(Frank, 2009). I en studie av Molin (2009) kan man se en tydlig förväntan från lärare att 

vårdnadshavare förväntas vara delaktiga i sitt barns läsläxa. Vårdnadshavare idag är 

förmodligen medvetna om vad som förväntas av dem och många vet att det är till barnets 

fördel att arbeta aktivt med läsläxan. Men det kanske är så att det är svårt för en del 

vårdnadshavare att leva upp till de krav och förväntningar som finns. Vi vet inte varför det är 

så många vårdnadshavare med elever under förväntad läsnivå som valt att inte svara på 

enkäten, vi kan bara konstatera att det är så. Kanske är det som Sandstöm Kjellin (2002) 

hävdar att föräldrarna inte har tillräckliga kunskaper för att kunna hjälpa sitt barn på bästa 

sätt. Vår egen analys tillsammans med Sandström Kjellins (2002) tidigare forskning blir då att 

föräldrarna inte vill visa sina brister/sin okunskap genom att delta i en enkätundersökning. 
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Då det endast är en vårdnadshavare som är negativt inställd till läsläxan och att denna 

vårdnadshavare har ett barn som har en läsnivå under förväntade kunskaper är det svårt att 

generalisera.  

 

Barnens inställning till läsläxan är inte lika positiv som vårdnadshavarna. 26 % av barnen är 

negativt inställda till sin läsläxa. När vi påbörjade arbetet med vårt examensarbete hade vi en 

tro om att det främst skulle vara de barn som är negativt inställda till sin läsläxa som har en 

läsnivå under förväntade kunskaper, men det visade sig inte stämma. Vi hade i tidigare 

forskning tagit del av Ivarssons (2008) undersökning som visar på att det är viktigt att det 

finns läsande förebilder i hemmet såsom syskon och föräldrar. Hon menar även att det är 

viktigt att barnet vistas i en språkstimulerande miljö med böcker och tidningar för att 

läsutvecklingen ska gynnas (s.78). Vi hade en tro om att de barn som fått dessa förutsättningar 

skulle vara mer positiva till sin läsläxa och därmed ha lättare att nå upp till förväntad läsnivå. 

Istället visade det sig att det var ungefär lika stor procentuell del negativa barn i varje 

läsnivågrupp. Den största procentuella gruppen gick att hitta i den grupp som hade förväntade 

kunskaper. I läsnivågrupperna med under förväntade kunskaper och över förväntade 

kunskaper var det i princip lika stor procentuell del negativt inställda barn. En skillnad som 

däremot framkom i kommentarsfältet var att de barn med en läsnivå över förväntade 

kunskaper främst hade motivationen som en orsak till sin inställning medan de barn som hade 

en läsnivå under förväntade kunskaper inte motiverade sin negativa inställning.  

 

Det finns inget anmärkningsvärt samband mellan barnens inställning och deras läsnivå i vår 

undersökning.   

8.2.2 Teoretiskt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet anser man att lärandet sker i samspel med andra 

människor. Här anser vi likt Sandström Kjellin (2002) att det är även viktigt att föräldrarna 

hjälper sina barn med läxor genom att lyssna på barnet när det läser och sedan diskutera 

textens innehåll för att kontrollera att barnet har förstått textens budskap och för att öva 

barnets läsförståelse (Sandström Kjellin 2002, s. 68ff). I vår undersökning framkommer att 

det är 90 % av barnen som läser sin läsläxa högt för någon i hemmet varje vecka, men att det 

endast är ca hälften som ställer frågor och pratar om texten med sitt barn. Det visar alltså 

tydligt att det är stort fokus på den rent tekniska läsningen medan läsförståelsen inte får lika 

stort utrymme. Om man använder sig av den analysen när man tittar på dagen internationella 

undersökningar (PISA och PIRLS) som visar att svenska barns läsförståelse sjunker så kan 

man säga att föräldrars sätt att hjälpa till med läsläxan skulle kunna vara en bidragande orsak 

till detta (Skolverket 2012; Skolverket 2006).  

 

Vygotskij menar att det är själva aktiviteten som leder till ett barns utveckling och lärande. 

Vygotskij formulerade redan i början av 1900-talet idéer om barns tänkande och hur man bäst 

stöttar barn i deras intellektuella utveckling. Han menade att barn lär och utvecklas i 

interaktion med andra människor. Det är främst i ett möte med en mer kompetent person, 

vuxen eller jämnårig, som det är störst möjlighet att utvecklas optimalt (Bråten 1998). Vi 

anser att för att vårdnadshavare ska få så goda förutsättningar som möjligt till att vara denna 
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kompetenta person och kunna hjälpa sitt barn med läsläxan på bästa sätt ska de få information 

från läraren. I vår undersökning visar det sig att det är 29 % av vårdnadshavarna som inte 

upplever att de fått information om hur de på ett bra sätt ska hjälpa sitt barn med läsläxan. Om 

man som förälder inte har fått information kan det vara svårt att hjälpa sitt barn på ett bra sätt.  

8.3 Pedagogiska konsekvenser 

Vårdnadshavare har en viktig roll för sitt barns läsutveckling (Sandström Kjellin 2002). En 

fara med detta är att de barn som inte har vårdnadshavare som besitter förmågan att hjälpa till 

tillräckligt mycket kommer att få en sämre läsutveckling. Skolan måste vara uppmärksam på 

att man inte lägger över för stort ansvar på vårdnadshavarna. Det finns olika anledningar till 

att vårdnadshavare inte lever upp till de krav och förväntningar som man har från skolan, men 

oavsett vilka dessa anledningar är så har alla elever rätt till en likvärdig skola. 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lgr11, s.8).  Vi kan 

i dagstidningarna läsa om besparingar som ska göras i skolan och barngrupperna blir allt 

större. Skolan beskrivs som allt mer segregerad och det som beskrivs visar inte på en 

likvärdig skola för alla. En pedagogisk konsekvens av att lägga för stort ansvar på 

vårdnadshavare kan bidra till att en del barn inte får tillräckliga kunskaper för att nå upp till 

förväntad läsnivå.  

 

Lärarna måste använda sig av sin profession för att hjälpa alla elever att lära sig och utvecklas 

på bästa sätt. Läraren behöver bli bättre på att informera vårdnadshavare hur de på ett bra sätt 

kan hjälpa till med barnets utveckling i hemmet. Läraren behöver även ge tydliga och 

konkreta instruktioner för hur vårdnadshavarna på ett bra sätt kan hjälpa sitt barn med 

läsläxan. Genom att läraren informerar vårdnadshavare hur de kan hjälpa till kan barn både 

språkstimuleras i hemmet och i skolan. Får vårdnadshavarna information om hur de kan öva 

och förbättra barns läsförståelse i hemmet kan skola och hem samverka för att höja barns 

läsförståelse och därmed bidra till ett bättre resultat PISA-undersökningar. 

8.4 Konsekvenser för framtida forskning 

Vi har med vår undersökning kunnat se samband mellan inställning hos vårdnadshavare och 

deras barns inställning till läsläxan och barnets läsnivå. Men det vi frågar oss är om vårt 

underlag är tillräckligt representativt. Genom att dela ut fler enkäter kan ett mer representativt 

underlag undersökas där riktiga slutsatser kan dras, där ett trovärdigt resultat kan träda fram. 

Underlaget för den här uppsatsen är litet och därför kan inte så många slutsatser dras som kan 

ses som ett riktigt resultat, denna undersökning kan endast visa tendenser till hur det kan se ut 

när det gäller vårdnadshavares engagemang och inställning till läsläxan. I undersökningen 

framkommer dock några intressanta tendenser. Vi ställer oss frågande till varför så många 

vårdnadshavare är så positiva till läsläxan, det skulle vara intressant att få en motivering till 

varför de är så positiva. Frågeställningar som skulle vara intressanta för framtida forskning 

skulle kunna vara: Varför har elever och barn den inställning de har till läsläxan? Varför är 

nästan alla föräldrar så positiva till läsläxan medan det är över 25 % av barnen som är 

negativa? 
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9. Konklusion 
Vi som författare anser att omfattningen av vår studie är begränsad och att det finns en risk att 

materialet i denna studie inte är tillräckligt representativt. Utifrån vår studie vill vi lyfta fram 

några reflekterande slutsatser: 

 

Denna studies syfte är att undersöka hur vanligt det är att vårdnadshavare lyssnar när barnet 

läser sin läsläxa och se hur läsnivån skiljer sig åt mellan barn som har vårdnadshavare som 

deltar aktivt i sitt barns läsläxa och de barn som inte har det. Frågeställningar för 

undersökningen är hur sambandet ser ut mellan vårdnadshavare som lyssnar på barnets 

läsläxa och barnets läsnivå, samt hur sambandet ser ut mellan inställning till läsläxan och 

läsnivå.  

 

Resultatet visar att det är 60 % av vårdnadshavarna som lyssnar när barnet läser sin läsläxa. 

Läsnivån hos de barn som har en vårdnadshavare som deltar aktivt i läsläxan och de barn som 

inte har det skiljer sig åt. Det är övervägande del aktiva vårdnadshavare i gruppen med barn 

som har en läsnivå under förväntade kunskaper och med förväntade kunskaper. Det är framför 

allt de vårdnadshavare med föräldrar över förväntade kunskaper som inte deltar aktivt med 

läsläxan. Här kan vi utifrån studien se att vårdnadshavarna är medvetna om sitt barns 

läskunnighet och därmed väljer att inte vara så aktiva utan låter sitt barn ta ett större eget 

ansvar för sin läsläxa.  

 

I den senaste PISA undersökningen som kom i december 2013 kunde man se att Sverige 

halkade efter i läsförståelse (Skolverket 2012). I debatten som pågår i vårt samhälle är det 

många röster som vill göra sig hörda om varför resultaten ser ut som de gör. I vår studie 

kunde vi se att de barn som har förväntade kunskaper eller över förväntade kunskaper i större 

utsträckning samtalar om textens innehåll än de barn som har under förväntade kunskaper 

vilket kan vara en bidragande orsak till att dessa barn inte har de förväntade kunskaperna för 

årskursen då deras läsförståelse inte tränas i hemmet utan bara i skolan. Anmärkningsvärt är 

att dessa vårdnadshavare i stor utsträckning anger att de fått information från läraren hur de på 

ett bra sätt kan hjälpa sitt barn med läsläxan. Vi ställer oss frågande till hur det kommer sig att 

de har fått information från läraren hur det på ett bra sätt kan hjälpa sitt barn med läsläxan 

men ändå väljer att inte ställa frågor eller prata om textens innehåll. Vår slutsats blir därmed 

att det skulle kunna vara så att både vårdnadshavare och lärare lägger stort fokus på att rent 

tekniskt lära barnet läsa och att den viktiga läsförståelsen därmed får stå tillbaka.  

 

Vårdnadshavares inställning till läsläxan är positiv. Då samtliga vårdnadshavare i vår studie, 

utom en, är positiva till läsläxan blir det svårt att se samband mellan vårdnadshavarens 

inställning och barnets läsnivå. Den enda negativa vårdnadshavaren har också ett barn med en 

negativ inställning men det går inte att dra några generella slutsatser, då endast en 

vårdnadshavare inte utgör ett representativt urval.  

 

Anmärkningsvärt är att trots föräldrarnas positiva inställning är över 25 % av barnen negativt 

inställda till sin läsläxa. När vi tittade på samband mellan barnens inställning och deras 
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läsnivå visar det sig att procentuellt flest barn som är negativt inställda till sin läsläxa går att 

finna i kategorin med barn som har förväntade kunskaper.  Man kan också se att det i princip 

är lika stor andel barn som har en läsnivå under förväntade kunskaper som barn med en 

läsnivå över förväntade kunskaper som är negativt inställda till sin läsläxa. Det finns alltså 

inte ett tydligt samband mellan inställning och läsnivå utan de barnen med en negativ 

inställning finns att finna i samtliga läsnivåkategorier.  

 

Forskning som vi presenterat tidigare i vår studie visar att föräldrar har stor påverkan på sina 

barns läsutveckling. Flera undersökningar visar att det finns ett starkt samband mellan barns 

läsförmåga och föräldrars delaktighet.  

 

För att alla barn ska få tillgång till en likvärdig skola och för att alla barn ska få goda 

förutsättningar att lära sig läsa behöver vi fundera kring vilka krav och förväntningar som kan 

ställas på vårdnadshavare idag. Läsläxan är ett väl etablerat fenomen i dagens skola där 

vårdnadshavare mer eller mindre förväntas vara delaktiga. För att vårdnadshavare ska kunna 

känna sig trygga i sin roll med barnets läsläxa måste läraren vara tydlig med vad som 

förväntas och ge tips om hur man kan hjälpa sitt barn på bästa sätt. Det här förutsätter också 

att läraren själv är medveten om hur man utformar läsläxan på bästa sätt för att uppnå syftet 

med den.  

 

Under arbetet med denna studie har vårt intresse för läsläxan fördjupats. Det vore intressant 

att titta närmre på vad syftet med läsläxan är och om det är rimliga krav vi ställer på 

vårdnadshavare idag.  
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11. Bilagor 
 

11.1 Bilaga 1: Följebrev 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som skriver vårt examensarbete vid Uppsala universitet den här 

terminen. Vi har valt att undersöka om föräldrars och barns inställning och engagemang till 

läsläxan påverkar barnets läsnivå i åk 2-3. Frågeställningarna till denna undersökning är 

följande: Hur ser sambandet ut mellan vårdnadshavare som lyssnar på barnets läsläxa och 

barnets läsnivå? Hur ser sambandet ut mellan inställning till läsläxan och läsnivå? 

Undersökningen görs i form av en enkät som besvaras anonymt. Enkäterna är kodade med 

siffror enbart för att kunna koppla ihop rätt enkät med rätt barns läsnivå. Barnets läsnivå 

hämtas från läraren. Genom detta sätt att koda enkäterna är barnen helt anonyma då vi inte har 

några namn på barnen utan endast kodnummer. 

Vi ber er fylla i enkäten tillsammans så noga ni kan och sedan skicka tillbaka enkäten med 

barnet till skolan. Deltagandet är frivilligt. 

Tack på förhand för din medverkan! Om det är något du undrar över, vänligen kontakta oss 

via mail eller telefon. 

Frida Johansson   Lovisa Lindström 

Frida.Hallgren.8202@student.uu.se  Lovisa.Lindstrom.8366@student.uu.se  

 

  

mailto:Frida.Hallgren.8202@student.uu.se
mailto:Lovisa.Lindstrom.8366@student.uu.se
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11.2 Bilaga 2: Enkät 

 

1. Hur ofta har ert barn läsläxa? 

     1 gång/vecka      2 gånger/vecka      3 eller fler 

gånger/vecka 

 

 

2. Oftast läser vårt barn läsläxan (markera endast en ruta) 

     Tyst för sig själv      Högt för sig själv      Högt för någon 

 

 

3. Motivera varför ditt barn läser läsläxan på detta sätt: 

 

 

 

 

4. Hur ofta läser ditt barn läsläxan högt för någon i hemmet? 

     Varje vecka      Varannan vecka      Var 3:e vecka eller 

mer sällan 

   

 

5. Hur gör ni när barnet inte kan läsa ut ett specifikt ord i läsläxan? 

     Talar om vad 

det står 

     Ljudar ordet      Bokstaverar 

ordet (talar om 

vilka bokstäver 

som står) 

     Annat 

 

 

 

 

6. Vi pratar om textens innehåll tillsammans med barnet! 

     Alltid     Nästan 

alltid 

     Ibland      Nästan 

aldrig 

     Aldrig 

 

 

7. Vi har fått information om hur vi, på ett bra sätt, kan hjälpa vårt barn med läsläxan! 

     Ja      Nej 

 

 

8. Vårt barns inställning till läsläxan är framför allt  

     Positiv      Negativ 

 

 

9. Vi, som vårdnadshavare, har en inställning till läsläxan som framför allt är 

     Positiv      Negativ 
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10. Har barnet själv valt ut en bok till läsläxan? 

     Ja      Nej 
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11.3 Bilaga 3: Läsnivåanteckning 

 

Förväntade kunskaper inom läsning i relation till kunskapskrav i åk 2/3 i styrdokumenten: 

 

  Under  Förväntade  Över 

A-1  1  2  3 

A-2  1  2  3 

A-3  1  2  3 

A-4  1  2  3 

A-5  1  2  3 

A-6  1  2  3 

A-7  1  2  3 

A-8  1  2  3 

A-9  1  2  3 

A-10  1  2  3 

A-11  1  2  3 

A-12  1  2  3 

A-13  1  2  3 

A-14  1  2  3 

A-15  1  2  3 

A-16  1  2  3 

A-17  1  2  3 

A-18  1  2  3 

A-19  1  2  3 

A-20  1  2  3 

A-21  1  2  3 

A-22  1  2  3 

A-23  1  2  3 

A-24  1  2  3 

A-25  1  2  3 

A-26  1  2  3 

A-27  1  2  3 

A-28  1  2  3 

 

 


