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Läsläxan 

En enkätstudie med lärare som undervisar i grundskolans årskurs 1. 

Malin Johansson 

Sammanfattning 

I denna enkätstudie undersöks attityder till läsläxan hos lärare som arbetar i årskurs 1 genom 4 

frågeställningar; Hur uttrycker lärarna i studien att de organiserar läsläxan?, Vilka förväntningar har 

lärarna på hemmet gällande läsläxor?, Hur uttrycker lärarna i studien att de följer upp och ger 

återkoppling på läsläxan? och Vilka för- och nackdelar ser lärarna i studien med läsläxan?  

 

I studien framkom att majoriteten av lärarna arbetar med läsläxa och har en positiv inställning till den, 

då de menar att effekten av att arbeta med läsläxa ska ge eleverna den lästiden de behöver för att 

utvecklas. Trots den generellt positiva inställningen, påtalas läsläxans nackdel att föräldrar ibland 

brister i sin stöttning till sina barn, vilket leder till att den förlorade läsningen måste kompenseras i 

skolan för att likvärdighet ska uppnås. Gällande uppföljning och återkoppling framgår i studien att 

detta är något som lärarna gör, men även ser som ett sätt att kontrollera att läsningen blir gjord. 

 

Nyckelord 

Läsläxa, Läxor, Läsning, årskurs 1 och grundskolan. 
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1. Inledning 
Det pågår en debatt om läxans vara eller icke vara. I debatten refereras det ofta till forskning som 

antingen framhåller vilka kunskapsresultat läxor generellt ger, eller vilka oönskade bieffekter läxor 

genererar (Skolverket 2014: 8). Trots den pågående debatten och det faktum att det sedan 1994 inte 

har funnits några speciella bestämmelser om läxor i skolans styrdokument (Skolverket 2014: 8), 

upplever jag att det är en specifik sorts läxa som fortfarande har en naturlig plats i lågstadieelevers liv, 

nämligen läsläxan. Att läsläxan är viktig för elevernas läsutveckling har jag hört många av mina 

lärarkollegor och medstudenter säga. Jag har varit en av dem. På senaste tiden har jag dock funderat 

lite extra på hur viktig läsläxan egentligen är och om lärarna alltid har ett mål med den. Det känns som 

att läsläxan har blivit en naturlig del av undervisningen som lärare oreflekterat skickar med elever 

såväl veckovis som över lov utan att alltid följa upp och ge återkoppling till eleverna. En läxlapp går 

fram och tillbaka mellan hemmet och skolan för att kolla om eleven har läst. 

 

Eftersom det inte finns några specifika bestämmelser om läxor i skolans styrdokument finns heller 

inga regleringar som avgör om läxor ska ges, eller om hur frekventa och omfattande de läxor som 

eventuellt ges ska vara. Det är alltså upp till lärarna och rektorerna att utifrån respektive uppdrag 

bestämma om och hur de vill inkludera läxor i den pedagogiska verksamheten (Skolverket 2014: 8). I 

denna studie vill jag undersöka hur lärare i årskurs 1 förhåller sig till läsläxan och därigenom 

förhoppningsvis bidra till en mer nyanserad bild av hur lärare organiserar och ser på sin läxpraktik. 

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur lärare som arbetar i årskurs 1 förhåller sig till läsläxan. 

Detta undersöks utifrån följande frågeställningar:  

 

1. Hur uttrycker lärarna i studien att de organiserar läsläxan?  

2. Vilka förväntningar har lärarna på hemmet gällande läsläxor? 

3. Hur uttrycker lärarna i studien att de följer upp och ger återkoppling på läsläxan?  

4. Vilka för- och nackdelar ser lärarna i studien med läsläxan?  
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2. Bakgrund 
Det finns olika sätt att definiera vad en läxa är, men den vanligaste definitionen är att läxor är 

uppgifter som läraren tilldelar eleverna att göra efter skoltidens slut (Cooper 2007: 5; Skolverket 2014: 

9). I detta avsnitt av uppsatsen redogörs för vad som står i skolans styrdokument, sedan ges 

bakgrundsinformation och tidigare forskning på området läxor presenteras.  

 

2.1 Skolans styrdokument  

Det finns inte några speciella bestämmelser om läxor i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (2017) eller i Skollagen (2010: 800). Det är alltså upp till lärarna och rektorerna att 

utifrån respektive uppdrag bestämma om och hur de vill inkludera läxor i den pedagogiska 

verksamheten (Skolverket 2014: 8).  

 

Om läsläxor ges inom den pedagogiska verksamheten bör de rimligtvis ges i relation till de 

kunskapskrav om läsförståelse som tas upp i kursplanen för svenska i lgr 11. Där står det skrivet att 

eleven i slutet av årskurs 1 ska kunna “läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att 

använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt” (Skolverket 2017: 258), 

samt att hen ska kunna visa begynnande läsförståelse genom att kommentera och återge delar av 

innehållet som hen anser vara viktiga i texten. Det står även att eleven med hjälp av bilder eller frågor 

ska kunna registrera när det uppstår problem med läsning av ord eller med förståelse av sammanhanget 

och då pröva att läsa om och rätta sig själv (Skolverket 2017: 258). 

 

Trots att läxor inte nämns i skolans styrdokument har Skolverket (2014) tagit fram materialet Läxor i 

praktiken - Ett stödmaterial om läxor i skolan, som syftar till att stödja skolorna i att utveckla 

genomtänkta förhållningssätt till hur de kan arbeta med läxor för att dessa ska bli ett stöd för elevernas 

lärande. Eftersom läxor är vanligt förekommande i skolor anser Skolverket att det är viktigt att 

skolorna har ett systematiskt och genomtänkt arbete med dem. Materialet bygger därför på skolans 

styrdokument, aktuell forskning och beprövad erfarenhet (Skolverket 2014: 5).  

 

2.2 Bakgrundsinformation 

I den senaste PIRLS undersökningen (Progress in International Reading Literacy Study) från 2016, 

presterar svenska elever högre än genomsnittet i EU- och OECD-länderna. Trots detta ägnar de mindre 

tid åt läsning på fritiden jämfört med den senaste undersökningen som gjordes 2011. En mindre andel 

elever än tidigare svarar att de tycker om att läsa (Skolverket 2017: 7–8). PIRLS, som är en 

internationell studie, undersöker kunskaper i, och attityder till läsning hos slumpmässigt utvalda elever 

i årskurs 4. Undersökningen består dels av ett prov där eleverna testas i avkodning av text, förmågan 

att reflektera över det lästa och att använda läsningen som ett verktyg för att nå individuella och 

samhälleliga mål, och dels av enkäter som besvaras av eleven, läraren och vårdnadshavare (ibid:10). 

Resultaten från undersökningen visar att nästan alla elevgrupper har förbättrat sina resultat och att 

svenska elever generellt har ett mycket bra självförtroende i läsning jämfört med elever i andra länder. 

Trots de positiva resultaten i många av de områden som studien undersöker, uttrycker Skolverket en 

oro gällande elevernas inställning till läsning och den minskade tid som läggs ner på läsning utanför 
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skolan. De skriver att “läsvanor och attityder går hand i hand med god läsförmåga” och att det skulle 

vara intressant att undersöka vad den negativa inställningen står för, då den inte går ihop med 

resultaten i PIRLS (ibid: 67–68). 

 

I PRILS undersökningen från 2016 framgår även att svenska elever får läsläxa mer sällan än elever i 

andra länder. I EU och OECD-länderna har i genomsnitt 51 % av eleverna lärare som ger läsläxa varje 

dag eller 3–4 gånger i veckan. Detta är en läxmängd som enbart ges av 11 % av de svenska lärarna. 

Studien visar att det är vanligast att svenska lärare ger läsläxa 1–2 gånger i veckan (40 % av lärarna) 

eller mer sällan än 1 gång i veckan (28 % av lärarna). Till detta hör att cirka en femtedel av de svenska 

lärarna uppger att de inte ger sina elever någon läsläxa alls (Skolverket 2017: 56).  

 

2.3 Tidigare forskning 

Trots att läxor är och länge har varit en naturlig del av elevers skolgång, finns det få studier om läxor. 

Detta är något som Westerlund (2004) påpekar i sin studie om läxor, där hon skriver att hon finner det 

märkligt att skolforskare inte intresserat sig för “en aktivitet som antas ta/tar mer tid per vecka än flera 

av våra ´skolämnen´” (Westerlund 2004: 31). Hon är inte ensam att påpeka den bristande forskningen 

som finns på fältet, även Gu och Kristoffersson (2010: 53) och Hellsten (1997: 31) påpekar den 

bristfälliga forskningen om läxor i sina studier. Hellsten (1997: 215) som har granskat hur läxan 

framställs i offentlig diskurs, framhåller att det skrivs mycket lite om läxor i de texter han granskat, 

och att läxan då den nämns inte alls problematiseras och att läxan, när den tas upp, värderas högt utan 

faktiska bevis på positiva effekter.   

 

I föreliggande studie har sökningar gjorts i olika digitala akademiska arkiv såsom Eric, DiVa, EBS och 

UU med nyckelorden homework, reading och elementary school. Sökningarna genererade ett 

omfattande resultat, men det var få studier som matchade föreliggande studies syfte. Kedjesökningar 

på artiklarnas referenser gjordes därmed för att få en större forskningsbredd. Nedan redogörs för 

tidigare forskning som är relevant för föreliggande studie. Viktigt att påpeka är att forskningen som 

redogörs nedan behandlar läxor generellt och inte specifikt läsläxan, detta eftersom sökningarna inte 

genererade sådan specificerad forskning. 

 

2.3.1 Syftet med läxor 

Van Voorhis (2004) frågade hundratals lärare varför de gav läxor och fann att lärare hade svårt att 

identifiera syftet bakom en specifik läxa, men att något av följande 10 syften ofta låg till grund för att 

en läxa gavs; övning, förberedelse, deltagande, personlig utveckling, kommunikation mellan förälder 

och lärare, förälder-elev relation, kamrat-interaktion, policy, public relations, och bestraffning (Van 

Voorhis 2004: 207). Vidare skriver Van Voorhis att olika läxor fyller olika funktioner och att de syften 

som nämns mest frekvent av lärare var övning, förberedelse inför nästa klass, deltagande i lärande och 

personlig utveckling. 

 

Cooper (2007: 6–8) skriver att läxor sällan har ett enda syfte, utan ges av fler anledningar, men att det 

vanligaste syftet är övning, antingen för att förstärka lärandet gällande något som redan tagits upp i 

skolan eller för att hjälpa eleven att utveckla specifika förmågor. Cooper nämner även att läxor kan 
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användas för att underlätta kommunikationen mellan föräldrar och barn, uppfylla direktiv från 

skoladministratörer och straffa elever. Även public relations tas upp som ett syfte.  

 

Hellsten (1997: 211) som granskat hur fenomenet läxa framställs i offentlig diskurs lyfter fram 

förberedelse som ett syfte med att ge läxa. I studien framkom även att läxan ses som ett sätt att 

organisera tid, kontrollera och styra, stärka familjerelationer, markera elevidentitet och som en naturlig 

del av elevens arbete (ibid: 211–214).  

 

2.3.2 Läxors positiva och negativa effekter 

Cooper (1989) har i sin forskningsöversikt om läxor undersökt dessas positiva och negativa effekter, 

och funnit att effekterna som läxor för med sig varierar drastiskt mellan olika årskurser, men att de för 

elever i lågstadiet generellt inte förbättrar elevernas förmågor. Trots detta skriver Cooper att det kan 

vara fördelaktigt att ge lågstadieelever läxor eftersom de kan hjälpa eleverna att utveckla goda 

studievanor, främja positiva attityder till skolan och påtala för elever att lärande inte enbart sker i 

skolan (Cooper 1989: 90).  

 

Hatties metastudie om olika faktorer som leder till en mer framgångsrik undervisning visar att 

hemläxor är en av 150 faktorer som påverkar elevers studieprestationer (Hattie 2012: 114). I studien 

framkom att den totala effekten av läxor var positiv, men att effekten på elever i grundskolans tidigare 

år var väldigt små, vilket Hattie ser som en anledning att utvärdera och förändra utformningen av läxor 

(ibid: 30).  

 

2.3.3 Läxor och hemmet 

Cooper (1989: 90) skriver att eftersom läxan är något som eleverna förväntas utföra hemma, måste 

hemmiljöns olika förutsättningarna tas med i beräkningen när man avgör dessas värde. I sin 

forskningsöversikt fann Cooper att olika faktorer såsom hemmiljön, elevens förmåga, studievana, 

motivation och årskurs påverkar läxans värde. Gällande föräldrars medverkan i läxläsningen skriver 

Cooper (1989: 90) att föräldrarna bör involveras så lite som möjligt eftersom deras förutsättningar att 

ge stöttning skiljer sig åt och påverkas av intresse, kunskap, utbildning och tid. 

 

Att hemmiljön påverkar elevens prestation gällande läxor framkom även i Gu och Kristoffersons 

studie från 2010 som bygger på enkäter och gruppintervjuer med elever i årskurs 6. De skriver att 

läxor påverkar likvärdigheten i skolan då de kan bidra till ökade klyftor mellan de elever som tar 

ansvar och gör sina läxor och får stöttning hemifrån och de elever som inte har samma förutsättningar 

(Gu & Kristiansson 2010: 63). Liknande resultat återfinns i Rønnings empiriska studie från 2008 med 

holländsk data om elever i grundskolan. Hon fann en större nivåskillnad mellan högpresterande och 

lågpresterande elever i klasser där alla fick läxor än i klasser där ingen fick läxor. Rønning (2008: 55–

56) skriver att föräldrarnas stöttning är avgörande för om elever i grundskolan ska lära sig något från 

läxor och att deras socioekonomiska situation påverkar hur mycket stöttning föräldrarna kan ge sina 

barn, vilket korrelerar med hur de presterar.  

 

Patall, Cooper och Robinsons (2008) studie visar att föräldrars engagemang kan bidra till att läxan blir 

gjord samt att eleverna får det lättare att göra läxan. För de yngre eleverna kan även föräldrars 

engagemang påverka elevernas prestationer (Patall, Cooper & Robinson 2008: 1089). 
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2.3.4 Återkoppling på läxor 

Den svenska läxforskaren Strandberg (2013: 325–346) har kritiskt granskat tidigare forskning om 

läxor. I studien framkom att även om läxor och bedömning har en väletablerad koppling och vilar på 

gamla skoltraditioner finns det lite forskning om bedömning av läxor och den forskning som finns 

saknar liktydighet. Studien visar även ett tomrum i forskningsfältet gällande forskning som explicit 

fokuserar på formativ bedömning och läxor. Strandberg (2013: 341) skriver även att flera 

forskningsresultat pekar på vikten av att följa upp läxorna och undersöka kvaliteten på dem, men att 

det behövs mer forskning om hur detta ska ske på ett effektivt vis. Gu och Kristoffersson (2010: 63) 

skriver till exempel att lärarens återkoppling till eleven är viktig för att läxan ska bli meningsfull. I 

deras studie framkom att eleverna ofta saknade individuell respons från sin lärare när de utfört sin läxa 

(Gu & Kristoffersson 2010: 61). Även Cooper (2007: 53) skriver att återkoppling generellt bidrar till 

positiva effekter. 
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3. Metod 
I detta avsnitt redogörs för de metoder som används i studien. Först presenteras studiens urval och 

genomförande, samt etiska aspekter och slutligen beskrivs vilken analysmetod som användts. 

 

Patel och Davidsson (2011: 14) skriver att större delen av den nutida forskningen hamnar mellan 

kvantitativ och kvalitativ inriktning, och att det är forskningsfrågorna som avgör vilken inriktning som 

en studie tar. Föreliggande studie är kvalitativ med kvantitativa inslag. Respondenternas 

förhållningssätt till och arbete med läsläxan undersöks genom en enkätstudie med frågor av olika grad 

av strukturering. Patel och Davidsson (2011: 75–76) skriver att det finns två aspekter att beakta vid 

arbete med frågor; standardisering (frågornas utformning) och strukturering (svarsutrymmet). Enkäter 

har hög grad av standardisering då varje respondent får samma frågor att besvara, medan graden av 

strukturering kan variera. 

 

De enkätfrågor i studien som har hög grad av strukturering har fasta svarsalternativ, se bilaga 1. Detta 

innebär att respondenterna får välja mellan förbestämda kategorier. Dessa frågor syftar till att besvara 

demografiska frågor som undervisningsklass och antal verksamma år, samt ge en mer numerisk 

information kring hur arbetet med läsläxan ser ut. De frågor i enkäten med låg grad av strukturering är 

öppna frågor vilket betyder att respondenterna svarar i fritext, se bilaga 1. Dessa syftar till att 

undersöka lärares inställning och förhållningssätt till läsläxan. 

 

Stensmo (2002: 63) och Gillham (2008: 157) skriver att enkätstudier med öppna frågor resulterar i 

data som är svår och tidskrävande att koda och analysera. Stensmo (2002: 63) rekommenderar därför 

att enkätstudier bör utgöras av slutna frågor och att de öppna frågorna ska vara få och placeras i slutet 

av formuläret. Detta är något som till viss del tagits i hänsyn till i föreliggande studie. Enkäten är 

uppdelad i fyra avsnitt där de tre första avsnitten består av fler slutna frågor än öppna. Det fjärde 

avsnittet består av fler öppna än slutna frågor, vilket är ett medvetet val då självständigheten i 

respondenternas svar var av intresse för studien.  

 

En annan nackdel med enkätstudier som Gillham (2008: 158) lyfter fram är att alla inte har lika lätt att 

formulera sig i skrift och/eller väljer att svara mindre utförligt för att minska “arbetsbördan”. Därför 

måste forskaren vara noggrann vid skapandet av enkäten, så att frågorna motiverar respondenterna att 

svara utförligt.  

 

Trots nackdelarna som lyfts fram här har en enkätstudie med öppna frågor genomförts, då fördelarna 

med metoden för datainsamling väger starkare än nackdelarna. En fördel som Gillham (2008: 158) 

skriver om är att respondenterna har en större frihet att styra sin egen tid, då de själva väljer när de har 

tid att svara på enkäten, och att de skriftliga svaren även möjliggör mer genomtänkta svar.  

 

3.1 Urval 

Enkäten publicerades i Facebookgruppen “Mitt lilla klassrum på nätet”, som är en av de största 

Facebookgrupperna för pedagoger och studenter med 28 377 medlemmar. Valet att publicera enkäten i 
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just denna grupp gjordes med anledningen av spridningen på respondenter. Genom att publicera 

enkäten i en grupp med så omfattande medlemsantal nås lärare som annars hade varit svåra att kommit 

i kontakt med.  

 

Utskicket genererade 200 enkätsvar inom loppet av ett dygn, men på grund av frågornas karaktär 

valdes i samråd med handledaren, att göra ytterligare ett urval. För att avgöra vilket urval som var 

lämpligast att göra gjordes först en bortfallsanalys av interna bortfall där samtliga svar lästes igenom 

och de ofullständiga enkäterna med antingen helt tomma svar eller med ett bortfall på fler enkätfrågor 

togs bort från urvalet. Kylén (2004:149) skriver att risken för bortfall är störst i enkätundersökningar 

där respondenterna får vara anonyma. Detta blev tydligt då 8 % av enkäterna var antingen helt blanka 

eller hade fler än en fråga som inte var ifylld.  

 

Till det slutliga urvalet valdes de lärare som angett att de undervisar i årskurs 1. Urvalet grundades 

dels på att flest lärare hade angett att de började med läsläxan då och dels för att flest lärare hade 

angett att de arbetade i den årskursen. Detta resulterade i ett urval på 68 respondenter vars svar sedan 

analyserades. 

 

Det specificerade urvalet gjorde att svaren inte kan vara representativa för lågstadielärare i stort. 

Därmed kan inte generella slutsatser dras för lågstadielärare, men resultatet kan bidra med viss 

kunskap om hur ett visst antal åk 1 lärare förhåller sig till läsläxan. Trost (1994: 35) skriver att ett 

större urval ökar sannolikheten att det ska vara representativt, men att praktiska omständigheter såsom 

kostnader och tid ofta påverkar hur urvalet ser ut.  

 

3.2 Material 

Materialet som användes i uppsatsen baseras på en enkätstudie (Bilaga 1). Samtliga 68 respondenter är 

verksamma lärare i grundskolans årskurs 1. 

 

3.3 Genomförande 

Enkäten (Bilaga 1) utformades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Enkäten gjordes genom det 

digitala verktyget “Google formulär”. Enkäten skickades till handledare och en bekant som arbetar 

som lärare inom studiens målgrupp. Detta för att få synpunkter på enkätens utformning och för att 

upptäcka eventuella brister i frågornas formuleringar. Därefter redigerades enkäten och publicerades 

sedan i Facebookgruppen “Mitt lilla klassrum på nätet” den 9 april 2018. 

 

När svaren kommit in gjordes ett urval, se ovan. Därefter började arbetet med att analysera och 

sammanställa resultaten, se nedan. 
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3.4 Bearbetning av material och analysmetoder 

Innan materialet analyserades delades frågorna upp efter sluten och öppen karaktär, det vill säga frågor 

med låg grad av strukturering och frågor med hög grad av strukturering. Av de 19 frågor som ställdes i 

enkäten analyserades 6 frågor av sluten karaktär och 6 frågor av öppen karaktär. Detta innebär att 7 

frågor valdes bort, Vilken årskurs arbetar du i just nu? och När började du ge dina elever läsläxa? 

togs bort från analysen men användes vid urvalet. Även frågorna Hur länge har du arbetat som 

lärare?, Ger du några andra läxor än läsläxa, vilka? och Mellan vilka dagar har eleverna läsläxa? 

togs bort för att fokusera studiens resultat. De två resterande frågorna Hur ser arbetet/planeringen ut 

för din del gällande läsläxan? För- och efterarbete? och Följs läsläxan upp i klassrummet, i så fall 

hur? togs bort på grund av ett stort internt bortfall. 

 

Patel och Davidsson (2011: 111) skiljer mellan kvantitativ och kvalitativ analysmetod där analys av 

information i numerisk form och metoder för tolkning av textmaterial ställs i kontrast till varandra. I 

föregående studie har de slutna frågorna överförts till ett kalkylark och en kvantitativ bearbetning har 

gjorts. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003: 41–42) skriver att frågornas variabler är det som 

avgör vilken statistisk analys som ska göras. I föreliggande studie används kvalitativa variabler, vilket 

betyder att värdena saknar matematisk innebörd. Att redovisa enkätsvaren till de slutna frågorna 

genom cirkeldiagram ger då en tydlig översikt över svarsfördelningen. Ett cirkeldiagram presenterar 

en procentfördelning där varje svarsalternativ motsvarar en tårtbit i cirkeln. Arean på varje tårtbit 

motsvarar svarsfrekvensen för ett unikt svarsalternativ (Edling & Hedström 2003: 22). 

Cirkeldiagrammet lämpar sig dock bäst vid presentationer av variabler med ett begränsat antal 

svarsalternativ, då antalet tårtbitar är lika med antalet talvärden som variabeln kan anta (Edling & 

Hedström 2003: 23). Frågan Om läsläxan kräver att en vuxen medverkar, vad krävs av den då? där 

flervalssvar och tillägg kunde göras kodades därför på samma sätt som de öppna frågorna, då 

svarsbredden gjorde att ett cirkeldiagram blev för svårtolkat. 

 

De öppna frågorna i föreliggande studie tillåter respondenterna att svara i fritext, vilket kräver mer 

tolkning av textmaterial. Bell (2014: 265) skriver att en innehållsanalys är att föredra vid bearbetning 

av svaren i öppna enkätfrågor. Detta innebär att rådatan från de öppna frågorna först kodats efter 

likheter och skillnader i respondenternas svar och sedan tematiseras efter innehåll (Hjerm 2014: 44–

63). Tematiseringen användes sedan för att beskriva och illustrera de mönster som funnits i 

respondenternas svar. Varje fråga analyserades för sig och för att komma så nära det ursprungliga 

materialet som möjligt gjordes in vivo-koder, det vill säga koder vars namn är hämtade direkt från 

datamaterialet (ibid: 49). På enkätfrågan Varför har du valt att ha/inte ha läsläxa? Tematiserades 

exempelvis 47 svar under koden Bra för läsutveckling då respondenterna på något vis svarat likt 

följande svar ”Jag har valt att ha det eftersom jag anser att fler lästillfällen, högt för någon därhemma, 

gynnar deras läsutveckling”.  

 

Det kodade materialet sammanställdes och presenteras i resultatdelen med representativa citat från 

enkätsvaren. 
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3.5 Etiska aspekter 

Den 1 januari 2014 började lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 

gälla. Lagen syftar till att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid 

forskning. Inom ramen för vad lagen anser vara forskning ryms inte sådant arbete som utförs inom 

ramen för högskoleutbildning på grund eller avancerad nivå (SFS 2003:460). Trots att föreliggande 

studie faller utanför lagen tas de etiska kraven i beaktande även i denna studie (Vetenskapsrådet 2017: 

17). Precis som lagen lyfter forskningsetiken frågor som rör hur de personer som medverkar i 

forskningen och deras personuppgifter får behandlas. Vetenskapsrådet (2017: 42) tar upp fyra viktiga 

etiska principer som forskare ska ta i beaktande i den forskning som avser människor och det är 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. I föreliggande studie har kravet på personuppgifter 

tagits bort, enkäten görs anonymt online och svaren kodas sedan av uppsatsförfattaren innan den 

publiceras i studien. Då de enskilda individernas identitet inte är av intresse för studien, utlovas 

anonymitet till respondenterna (Vetenskapsrådet 2017: 43). Detta bidrar även till att sekretess, 

tystnadsplikt och integritet inte påverkar respondenterna i föreliggande studie.   
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4. Resultat 
Nedan presenteras resultatet av enkätstudien i förhållande till studiens 4 frågeställningar; Hur 

uttrycker lärarna i studien att de organiserar läsläxan?, Vilka förväntningar har lärarna på hemmet 

gällande läsläxor?, Hur uttrycker lärarna i studien att de följer upp och ger återkoppling på läsläxan? 

och Vilka för- och nackdelar ser lärarna i studien med läsläxan?  

 

Svar på slutna frågor presenteras med hjälp av cirkeldiagram, medan svaren på de öppna frågorna 

presenteras utifrån de kategorier som framkommit under tematiseringen, och exemplifieras med citat 

från enkätsvaren. 

 

4.1 Hur uttrycker lärarna i studien att de 

organiserar läsläxan? 

För att ta reda på hur lärarna i studien säger sig organisera läsläxan ställdes en öppen fråga; Varför har 

du valt att ha/inte ha läsläxa? och två slutna frågor; Hur väljs böcker/texter till läsläxan? och Har alla 

elever samma bok/text? Svaren redovisas nedan genom varsitt cirkeldiagram (Figur 2 och 3).  

 

4.1.1 Varför har du valt att ha/inte ha läsläxa? 

Enbart en lärare har i enkäten svarat att hen inte arbetar med läsläxa och motiverar detta val med att 

läsläxan ”Går emot likvärdig skola för alla”. De resterande enkätsvaren har delats in i kategorierna 

Bra för läsutveckling, Policy på skolan, Verktyg för att involvera föräldrar och Övrigt. Enkätfrågan 

hade även ett internt bortfall på 8 enkätsvar eftersom dessa respondenter angett att fördelarna (4.4) är 

motivet bakom deras val, vilket gör att svaren inte kan tematiseras under föreliggande fråga.  

 

Bra för läsutveckling (47 svar) 

- Jag har valt att ha det eftersom jag anser att fler lästillfällen, högt för någon därhemma, gynnar deras 

läsutveckling. 

- Lästräningen hemma behövs, tiden räcker inte till i skolan för att ge tillräcklig mängd. 

- För att alla elever behöver läsa mer än vad vi kan hinna i skolan för att ha en god läsutveckling i de 

tidiga skolåren 

- Ge eleverna chans att läsa så mycket det går, finns inga genvägar till flytande läsning mer än att öva och 

öva. 

- För att läsning måste nötas in för att utvecklas  

 

Policy på skolan (6 svar) 

- Vi i vårt arbetslag har gemensamt bestämt att vi ska ha det. Framförallt för att öka likvärdigheten, att vi 

alla kör likadant. Vi erbjuder även lästräning under skoltid. 

- Obligatoriskt på vår skola 

- Ett gemensamt beslut som gäller hela skolan. Samma böcker 

 

Övrigt (6 svar) 

- Ser hur väl det fungerar i åk 1 där de flesta är nybörjare 

- Dels eftersom det blir svårt att sitta en till en och läsa med eleverna såsom föräldrar kan göra hemma. 

Dels för att jag tycker att det är viktigt att få ta ansvar för sitt lärande och för skolan. Mottagande skola 

har inte läxfritt så det vore att göra eleverna en björntjänst att inte ha läxa. 
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- Jag har valt det för att eleverna behöver öva även hemma på att läsa för att få tillräckliga kunskaper, 

särskilt i åk 1. Det är viktigt att föräldrarna involveras i barnets läsning. 

- För att eleverna ska få läsa regelbundet hemma med sina föräldrar. 

- Tycker att det är något föräldrarna fixar tillsammans med sitt barn. 

- Jag har valt att ha det för att jag bedömer att det positiva överväger det negativa. Har även valt att lägga 

en del av min planeringstid på att läsa med vissa elever som inte får stöttning hemifrån. 

 

4.1.2 Hur väljs böcker till läsläxan? 

Av de 67 svar som presenteras nedan svarade 49 (73,1%) av lärarna att de följer ett läromedel. Dessa 

enkätsvar utgör en majoritet då 7 (10,4%) lärare svarade att de själva väljer böcker/ texter till sina 

elever och lika många svarade att de väljer bok/text tillsammans med sina elever. Enbart 4 (6%) 

svarade att det är eleven själv som väljer vad hen ska läsa. Figur 2 visar som tidigare nämnts att 67 

respondenter svarade på frågan, vilket ger ett internt bortfall på 1 enkät. Bortfallet kommer följa 

genomgående i resultaten på 4.1, 4.2 och 4.3 eftersom det beror på den lärare som svarade att hen inte 

arbetar med läsläxa (se bilaga 3).  

 

 
Figur 2: Frekvens av vem som väljer böcker/texter till läsläxan. 

 

4.1.3 Har alla elever samma bok/text? 

I figur 3 visas hur lärarna svarade på frågan om alla elever har samma bok/text i läsläxa. Av 

diagrammet utläses att 50 (57,7%) av lärarna svarade att eleverna har samma text men i olika nivåer. 

25 (37,3%) svarade att eleverna inte har samma bok/text och en minoritet på 2 (3%) av lärarna svarade 

att alla elever har samma bok/text i läsläxa.  
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Figur 3: Frekvens av om alla elever har samma bok/text i läsläxa. 

 

Den första frågeställningen Hur uttrycker lärarna att de organiserar sin undervisning kring läsläxan 

har undersökts genom en öppen och två slutna enkätfrågor. Resultatet visade att en majoritet av lärarna 

motiverar sitt val att ha läsläxa med att det är bra för elevens läsutveckling. Vidare visade resultatet att 

flera av lärarna följer det läromedel som används på skolan, och att eleverna har samma bok men på 

olika nivåer.  

 

4.2 Vilka förväntningar har lärarna på hemmet 

gällande läsläxor? 

I enkäten ställdes tre frågor om lärarnas förväntningar på hemmet; Förväntas någon vuxen medverka 

när eleven gör sin läsläxa?, Om läsläxan kräver att en vuxen medverkar, vad krävs av hen då? och 

Vad händer om eleven inte kan få stöttning i sin läsning av en vuxen? Nedan redovisas svaren till de 

två första frågorna i varsitt cirkeldiagram, medan den tredje frågan redovisas i löpande text då den är 

av öppen karaktär.  

 

4.2.1 Vuxenmedverkan vid läxläsning 

Av de 67 svar som presenteras nedan svarade 61 (91%) lärare ja på frågan om någon vuxen förväntas 

medverka när eleven gör sin läxa. Svaret ja utgör en tydlig majoritet, medan 5 (7,5%) lärare svarade 

att en vuxen förväntas medverka ibland och 1 (1,5%) lärare svarade Nej på frågan. 
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Figur 4: Frekvens för om någon vuxen förväntas medverka när eleven gör sin läsläxa. 

 

4.2.2 Krav på den vuxna som medverkar vid läxläsning 

För att ta reda på vad lärarna förväntar sig av den medverkande vuxna ställdes frågan Om läsläxan 

kräver att en vuxen medverkar, vad krävs av den då? Frågan hade fem alternativ; att hen lyssnar när 

eleven läser; att hen förklarar ord, fraser och meningar; att hen läser för eleven; att hen fyller i ett 

läsprotokoll; annat… Frågan tillät även flera svar, och tilläggsval kunde göras. På grund av 

svarsbredden kommer frågan att redovisas i löpande text istället för i ett cirkeldiagram.  

 

34 (50,7 %) lärare svarade att hen lyssnar när eleven läser, vilket utgör en svag majoritet. 11 (16,4%) 

lärare svarade att hen fyller i ett läsprotokoll och 1 (1, 5 %) lärare svarade att hen förklarar ord, fraser 

och meningar. Resterande 21 (31,5%) lärare svarade annat… och fyllde därmed i ett svar i fritext.  

 

Av de 21 lärare som svarade annat och därmed fyllde i ett eget svar, var det 5 respondenter (7,5 %) 

som svarade att de lyssnar och fyller i ett läsprotokoll, 3 respondenter (4,5 %) som svarade alla 

alternativ och 2 respondenter (3 %) som svarade allt utom att läsa för eleven. Resterande 11 svar listas 

nedan: 

- Lyssnar, ibland även läser för eleven om eleven har svårt att komma igång.  

- Det finns möjlighet för förälder att kommentera och ställa frågor i boken som barnen skriver sin läxa i. 

En del föräldrar skriver och en del inte.  

- Pratar om texten med eleven  

- Beror på barnets förmåga allt från att lyssna till "förläsa" 

- All tre första svarsalternativen. Beroende på elevens egen förmåga 

- Gärna samtala och ställa frågor till innehållet för att träna läsförståelse.  

- Lyssnar, ställer frågor på texten, läser, peppar. 

- Lyssnar, förklarar, ställer frågor och för loggbok 

- Alla får läsa i skolan  

- Både svar ett och två.  
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- Hjälper att skapa rutiner för att ta eget ansvar för läxan, hjälpa med att kunna scanna qr-koden. Gärna 

lyssna och förklara efter föräldrarnas egen förmåga.  

 

4.2.3 Om eleven ej får stöd hemma 

Enkätfrågan Vad händer om eleven inte kan få stöttning i sin läsning av en vuxen? var av öppen 

karaktär och kodades därför först efter innehåll och tematiserades sedan utifrån likheter och skillnader 

i de kodade kategorierna. Trots att frågan var av öppen karaktär kunde en kvantitativ sammanställning 

göras då svaren inte skilde sig så mycket åt. 5 (7 %) enkätsvar räknas som interna bortfall, då svaren 

avviker från helheten då de besvarar vad som händer med eleven och inte vad som händer med 

läsningen.  

 

Av de resterande 62 respondenterna svarade 34 (51 %) lärare att stöttning från skolan/läxhjälp på 

skolan/fritids erbjuds om eleven inte får stöd hemifrån, 15 (22 % ) lärare svarade att de själva stöttar 

eleven om hen inte får stöd hemifrån, 3 (4%) lärare svarade att de eller någon annan på skolan (fritids 

eller läxhjälp) stöttar om det skulle behövas, 3 (4 %) lärare svarade att de försöker ordna med 

stöttning i skolan om eleven inte kan få stöd hemifrån, 3 (4 %) lärare svarade att de samtalar med 

vårdnadshavare om eleven inte får stöttning och 4 (6 %) lärare svarade att de först samtalar med 

vårdnadshavare och därefter sätter in stöttning från lärare/skolan.  

 

Den andra frågeställningen Vilka förväntningar har lärarna på hemmet gällande läsläxan? har 

undersökts genom två slutna enkätfrågor och en öppen fråga. Resultaten visade att en överhängande 

majoritet av lärarna förväntar sig att en vuxen ska medverka när eleverna gör sin läsläxa. Vad som 

krävs av den vuxna som medverkar varierade mycket mellan de olika lärarnas svar, men hälften av 

dem ansåg att den medverkande vuxna ska lyssna på eleven när den läser. Om då inte eleven skulle 

kunna få stöttning hemifrån svarade mer än hälften av lärarna att stöttning på något vis ordnas i 

skolan.  

 

4.3 Hur uttrycker lärarna i studien att de följer 

upp och ger återkoppling på läsläxan? 

För att ta reda på hur lärarna uttrycker att de följer upp och ger återkoppling på läsläxan i skolan 

ställdes tre frågor till respondenterna i enkäten; Hur är uppslutningen på läsläxan?, Hur kontrollerar 

du att eleverna gör sin läxa?, Hur kompenseras den förlorade läsningen för den elev som inte gör 

läsläxan? och Ges eleverna någon form av återkoppling på sin läsning och läsutveckling? I så fall 

hur? Frågorna kommer nedan redovisas var för sig.  

 

4.3.1 Uppslutningen på läsläxan 

Enkätfrågan Hur är uppslutningen på läsläxan? var av sluten karaktär och kommer presenteras genom 

ett cirkeldiagram. Resterande frågor i enkäten om bedömning och uppföljning av läsläxan är öppna 

frågor som respondenterna besvarat med fritext, dessa redovisas i löpande text. Direkt efter denna 

rubrik presenteras svaren på frågan om hur den förlorade läsningen kompenseras för den elev som inte 

gör läsläxan, då den följer naturligt efter frågan om uppslutningen. 
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Figur 5: Uppslutningen på läsläxan varje vecka 

 

Svarsalternativen till frågan var fasta och bortfallet är två enkätsvar. Det ena bortfallet beror på att 

läraren i fråga inte ger sina elever någon läsläxa och det andra beror på att läraren i fråga inte har 

någon inlämning av läsläxan. På frågan Hur kontrollerar du att eleverna gör sin läxa? svarar läraren 

”Mina elever lämnar inte in något i åk 1. De får en kopia som de behåller hemma”.  

 

Fördelningen mellan svarsalternativen är jämn med en differens på några få procent mellan tårtbitarna. 

Diagrammet visar att 21 respondenter (31,8%) svarade Det är alltid är samma elev/elever som inte 

lämnar in läsläxan, 20 respondenter (30,3 %) svarare Det ser olika ut från vecka till vecka och 25 

respondenter (37,9 %) svarade Alla lämnar in varje vecka.  

 

4.3.2 Kompensation av utebliven läsläxa 

Frågan Hur kompenseras den förlorade läsningen för den elev som inte gör läsläxan? besvarades av 

respondenterna i fritext, då frågan var av öppen karaktär. Svaren har därför kodats utifrån innehåll och 

sedan tematiseras genom likheter och skillnader i de kodade kategorierna. Svaren kodades först var för 

sig baserat på hur de svarat på föregående fråga och sammanställdes sedan för tematisering. De 

respondenter som svarat alla lämnar in varje vecka på frågan Hur är uppslutningen på läsläxan? togs 

bort ur sammanställningen eftersom de i och med sitt svar utesluter kompensering för missad läsläxa. 

 

Av de 21 lärare som svarade Det är alltid samma elev/elever som inte lämnar in och de 20 lärare som 

svarade Det ser olika ut varje vecka på frågan Hur är uppslutningen på läsläxan?  kunde enkätsvaren 

delas in i tre kategorier; Ingen kompensering, Kompensering genom extra läsning i skolan/läxhjälp 
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och Kompensering genom annan läsning. Nedan presenteras de olika kategorierna var för sig med 

representativa citat. De svar som inte går att placera i någon av de två huvudkategorierna presenteras 

under rubriken övrigt. 

 

Ingen kompensering (7 svar) 

- Det gör den inte, de blir inte så bra som de skulle kunna bli. De kommer dit men det tar längre tid. 

- Sker ingen kompensering. 

- Inte alls. 

- Inte alls om det är någon enstaka gång, är det samma barn läser jag extra med det barnet under veckan. 

- Det gör den inte. 

- Inte alls. Vi pratar mycket om hur viktig läsningen är och att det är lite eget ansvar tillsammans med 

föräldrarna.  

- Inte alls. 

 

Kompensering genom extra läsning i skolan/ Läxhjälp (22 svar) 

- Mer lästid i skolan. 

- Extra läsning i skolan. 

- Läser extra i skolan. 

- Eleven läser för mig under skoltid och får återkoppling från mig. 

- Jag läser efter skolan med eleven. 

- Hen får läsa för en vuxen på läxhjälpen. 

- Vi erbjuder fokustid 30 min./ vecka. 

- Eleverna läser för mig under skoltid och får återkoppling från mig. 

 

Kompensering genom annan läsning i skolan (6 svar) 

- Vi läser varje dag i skolan och då brukar jag gå runt och lyssna på eleverna. 

- Tyst läsning varje dag som uppstart. 

- Eleverna har en stund för tyst läsning varje dag. 

- Vi läser alla en stund varje morgon, försöker läsa med de elever som behöver. 

 

Övrigt (6 svar) 

- De får en påminnelse om att läsa hemma. 

- Är det vid ett enstaka tillfälle så får de göra den till veckan efter, alltså två kapitel till den veckan. Sker 

det flera tillfällen tar jag kontakt med föräldrarna för att se hur det går, hur vi kan hjälpas åt med läxan, 

om eleven istället ska göra den i skolan.  

- Vi återkopplar till hemmet om att läsa det som inte lästs. Om detta inte fungerar får eleven hjälp på 

skolan.  

- Vet ej, läsläxan har inte så stor plats i min undervisning än. 

- Vi försöker träna i skolan med det är inte alltid det finns möjlighet till det.  

- Olika för varje elev. 

 

4.3.3 Kontroll och uppföljning i klassrummet 

Enkätfrågan Hur kontrollerar du att eleverna gör sin läxa var av öppen karaktär och har därför kodats 

utifrån innehåll och sedan tematiseras utifrån likheter och skillnader i de kodade kategorierna och 

kommer redovisas nedan i löpande text. Av de 68 svaren framkom det att 62 av respondenterna på 

något sätt kontrollerar att eleverna gör sin läxa. Av resterande är det 4 felkällor. 1 beror på läraren som 

inte arbetar med läsläxan och 3 beror på felsvar. De två återstående svarade att de inte kontrollerar att 

eleverna gör sin läxa, men följer upp läsläxan på annat vis; “Kontrollerar inte, alla får samma 

utgångsläge i klassrummet sen eftersom jag läser högt för alla och vi svarar tillsammans”; “märker jag 
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ingen förbättring från måndag-torsdag återkommande veckor för samma elev har jag samtal med 

föräldrar”.  

 

Av de 62 respondenter som svarade att de kontrollerar att eleverna gör sin läxa svarar en 

överhängande majoritet att eleven på något sätt får läsa upp läxan i skolan. Många svarar även att de 

använder sig av ett läsprotokoll. De specifika teman som kunnat utläsas av svaren presenteras nedan 

tillsammans med representativa citat från enkäten.  

     

Endast uppläsning av läxan för lärare/kamrat/läsgrupp (26 svar) 

-  Jag lyssnar när de läser och har en resurs som är med klassen då. Eller får eleverna läsa parvis och jag 

går runt och lyssnar. Vi har även gjort uppgifter med kooperativt lärande. 

- Eleverna läser upp sin läxa för mig. 

- Vi har läsgrupper där vi sitter och läser tillsammans och diskutera kring texten och då berättar alltid 

eleverna hur de arbetat eller inte arbetat hemma. 

 

Endast läsprotokoll/läslogg/stencil (9 svar) 

- De lämnar in en läslogg. 

- Genom inlämnad stencil. 

 

Läsprotokoll och uppläsning (13 svar) 

- Jag lyssnar på dom varje vecka och ser i loggen om dom läst hemma. 

- Lyssnar på dem när de läser och ser vad de skrivit i läxboken. 

- Lyssnar, eleven har ett protokoll de fyller i hur de gått. 

 

 Läsprotokoll, uppläsning och uppgifter kopplade till läxan (3 svar) 

- Läsprotokoll, eleven får gruppvis skriftligt svara på frågor om det de har läst, eleverna läser del av läxan 

högt för mig. 

- Läsprotokoll samt att de får läsa och svara på frågor i mindre grupper. 

 

Kontroll av läxbok (5 svar) 

- Föräldrarna skriver i läxboken. 

- Genom att de gjort tillhörande läxbok.  

 

Dokumentation av lärare (3 svar) 

- Jag har pricka-av-lista. 

- Dokumenterar det. 

 

Arbete kopplade till läxan i skolan (3 svar) 

- Varje fredag pratar jag med barnen om boken och då märks det om de ej gjort läxan. 

- I början fick de läsa för mig och fylla i ett protokoll, nu arbetar vi med kapitlet genom frågor på olika 

sätt. 

 

Svaren synliggör hur lärarna kontrollerar om eleverna gjort sin läxa, men även hur de följer upp 

läsläxan i klassrummet. Detta syns på svaren till frågan Följs läsläxan upp i klassrummet, i så fall 

hur? som tagits bort då 45 (67 %) av enkätsvaren antingen var en direkt upprepning/ hade ett snarlikt 

svar som på denna fråga eller hade svaret se fråga om kontroll. 
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4.3.4 Återkoppling på läsläxan   

Frågan Ges eleverna någon form av återkoppling på sin läsning och läsutveckling? I så fall hur? tilläts 

respondenterna att svara i fritext, då frågan var av öppen karaktär. Svaren har därför kodats utifrån 

innehåll och sedan tematiseras utifrån likheter och skillnader i de kodade kategorierna. Av svaren 

räknas 4 svar som felsvar då de svarat något annat än de som efterfrågats. Samtliga svar handlar om 

hur läsutvecklingen kontrolleras genom tillexempel screening och bedömningsstöd. 5 av 

respondenterna svarade att de inte ger någon återkoppling på elevernas läsning och läsutveckling 

kopplat till läsläxan. 

 

Av resterande 58 enkätsvar kunde tre huvudkategorier urskiljas; de lärare som svarat att de ger muntlig 

återkoppling, de lärare som svarat att de ger skriftlig återkoppling och de lärare som svarat att de ger 

både skriftlig och muntlig återkoppling på läsläxan. Dessa kategorier presenteras nedan var för sig med 

representativa citat. De svar som inte går att placera i någon av de tre huvudkategorierna presenteras 

under rubriken övrigt.  

 

Muntlig återkoppling (24 svar) 

- Eleven får muntlig återkoppling vid varje lästillfälle. 

- Muntlig återkoppling från mig. Jag talar om vad jag tyckte gick bra och berättar även vad jag tycker de 

behöver tänka på inför nästa gång (kan handla om att träna mer på att läsa korta helord, att pausa vid 

kommatecken, att sakta ner tempot när de läser, att göra naturliga pauser eller liknande). Jag diskuterar 

alltid med eleverna om det är så att de är redo för nästa nivå av läseboken. Det är alltid ett gemensamt 

beslut där jag talar om mina tankar och lyssnar in eleven. En del vill gärna kasta sig in i nästa bok 

medan andra hellre väntar ett tag så att de verkligen är redo. 

- Muntligt när jag lyssnar på dem. 

 

Skriftlig återkoppling (12 svar) 

- Jag skriver alltid något kort i protokollet och så får alla en klisterlapp. 

- Kommentarer i protokollet samt ett läsutvecklingsschema. 

- Jag skriver en kommentar om hur läsningen går samt att jag och elev fyller i målstege i Läsning. 

 

Muntlig och skriftlig återkoppling (11 svar) 

- Eleverna läser för mig varje vecka. Då pratar vi om vad de kan och vad som är deras nästa steg i 

läsningen. Jag skriver också en kommentar i läxboken.  

- Muntligt och skriver i deras läslogg så även föräldrar kan se. 

- Kommentar i läsprotokoll och muntligt vid läsning. 

 

Övrigt (11 svar) 

- Klistermärken. 

- Formativ bedömning under uppläsningen 

- De elever som behöver extra träning får tid till detta (iPad och böcker). Utvecklingssamtal en gång per 

termin. Även vid lästillfället kan tid ges för feedback. 

- Återkoppling får de under tiden de gör uppgifterna som tillhör läsläxan. 

- Det sker alltid formativt. 

- De ges svårare texter när jag märker en utveckling och framgång. 

- Lyssnar och ser hur det går. Jag vet vilka som jag bör lyssna på extra mycket. 

- Ja, jag brukar notera hur de läser med några veckors mellanrum. Och bedömningen skolverket. 

- Lästester och utvecklingssamtal 

- Ja. Regelbunden läsning med pedagog. Skolverkets diagnosmaterial samt utvecklingssamtal. Samt 

eventuellt nivåbyte av text under terminen. 

- På utvecklingssamtal diskuteras läsutvecklingen. 
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Den tredje frågeställningen Hur uttrycker lärarna i studien att de följer upp läsläxan och återkopplar 

läsläxan? har undersökts genom en sluten och tre öppna enkätfrågor. Gällande uppslutningen på 

läsläxan genererade frågan ungefär lika många svar på varje alternativ. Av de lärare som inte svarat att 

alla elever lämnar in läsläxan varje vecka svarade majoriteten att någon form av kompensation ges 

från skolan till den elev som inte gjort sin läsläxa. Resultaten visar att majoriteten av lärarna 

kontrollerar om eleverna gjort sin läxa genom att de får läsa upp läsläxan i skolan. En stor del av 

lärarna angav att de även kontrollerar att eleverna läst hemma genom ett läsprotokoll. Gällande 

återkoppling kunde majoriteten av svaren delas in efter huruvida den sker muntligt och/eller skriftligt. 

Där flest respondenter svarat att de återkopplar muntligt till eleven.  

 

4.4 Vilka för- och nackdelar ser lärarna i studien 

med läsläxan? 

Frågan Vilka för- och nackdelar ser du med läsläxan? var av öppen karaktär och tillät respondenterna 

att svara i fritext. Svaren har därför kodats utifrån innehåll och sedan tematiseras utifrån likheter och 

skillnader i de kodade kategorierna. För att underlätta för läsaren har respondenternas svar på frågan 

delats upp i fördelar och nackdelar. Varje kategori har analyserats var för sig och kommer redovisas 

under respektive underrubrik.  

 

4.4.1 Fördelar med läsläxan 

Överlag fanns det en positiv inställning hos respondenterna gällande läsläxan och det var endast en 

lärare som inte nämnde några fördelar med läsläxan, då hen anser att skolarbete ska ske inom ramen 

för skoltiden och att läsläxan går emot likvärdig skola för alla. Av resterande 67 respondenter är det en 

som svarat finns bara fördelar och kommer därför inte presenteras under någon av de 3 kategorier som 

urskilts i respondenternas svar. 49 (71 %) av svaren lyfte mer lästid som fördelen med läsläxan, i 

denna kategori kunde tre olika typer av svar utläsas fördelar baserat på utveckling och träning i 

läsning, fördelar baserat på mängdträning/lästräning när skolan inte räcker till och fördelar baserat 

på att öka läsningen hemma. Under kategorin Fördelar baserat på mer lästid presenteras citat från 

enkätsvaren där respondenterna motiverar fördelen på olika vis.  

 

15 (21,7%) respondenter lyfte fördelar baserat på att involvera hemmet i elevens läsutveckling och 3 

(5,3%) respondenter lyfte fördelar baserat på att den ger en gemensam text att jobba med. Nedan 

presenteras alla kategorier med representativa enkätsvar. 

 

Fördelar baserat på mer lästid (49 svar) 

- Fördelarna är att de får träna upp läsflytet, avkodningen och läsförståelsen. 

- Eleverna blir starkare läsare, ökar sitt läsflyt, sin läsförståelse genom upprepad läsning dvs att läsa 

samma text flera gånger. 

- Den ger den regelbundna lästräning som behövs för att få upp flytet i läsningen. 

- Att ha en kontinuerlig läsning är viktigt under hela skoltiden och jag upplever att läsläxa och arbeta runt 

den gör att de läser även hemma.  

- Att läsa är det enda sättet att bli bättre på att läsa. Utan läsläxa är det många som inte läser ett ord 

hemma. 

- Att de blir bättre på att läsa då det krävs mycket tid till detta. Tid som tyvärr inte alltid finns i skolans 
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värld.  

- För att bli en god läsare räcker inte tiden till i skolan. Ingvar Lundberg sa att det behövs minst 5000 

timmar för att bli en läsare. 

- Läsning måste nötas varje dag vilket inte hinns med inom ramen för klassrumsundervisningen. Får jag 

hjälp av hemmet med detta når eleverna längre i läsutvecklingen 

 

Fördelar baserat på att vårdnadshavarna involveras i elevens läsutveckling (15 svar) 

- Föräldrarna blir delaktiga i inlärning för läsningen. 

- Fördelen är att eleverna får en extra push med läsningen hemma, föräldrarna blir engagerade i barnets 

läsutveckling. 

- Upprepad läsning är jättebra och föräldrarna blir engagerad i skolarbetet. Eleverna är stolta när de läser 

upp läxan efter träning. 

 

Fördelar baserat på att den ger en gemensam text att jobba med (3 svar) 

- Gemensam text/bok att samtala om i skolan sen. 

 

4.4.2 Nackdelar med läsläxan 

Den positiva inställningen till läsläxan speglas även i svaren när det gäller nackdelar, då 24 av 

respondenterna inte nämnt några nackdelar med läsläxan i sina svar och 2 respondenter svarar att de 

inte ser någon nackdel med läsläxan. Av de resterande 42 nämner en majoritet på 34 (82,9%) 

respondenter elevens förutsättning i hemmet som en nackdel med läsläxan. Dessa svar har tematiserats 

utifrån likheter och skillnader i svaren och presenteras nedan med representativa citat från enkäten.  

 

Nackdel baserat på bristande hjälp/stöttning hemifrån (24 svar) 

- Nackdelen är att alla inte får samma stöd hemma vilket leder till att alla inte lästränar hemma. 

- Nackdelen är att alla elever inte har rätt stöttning hemifrån. 

- Nackdelen blir dem som inte får stöd och hjälp av sina vårdnadshavare. 

- Nackdelar är för de elever som inte har stöd hemifrån 

 

Nackdel baserat på elevens förutsättningar i hemmet (7 svar) 

- Nackdel är att alla inte har samma förutsättningar (föräldrar med annat språk som har svårt för uttal 

eller betydelse av specifika ord). 

- Nackdelen är att inte alla har möjlighet att läsa hemma. 

- Nackdelen är att alla inte har samma förutsättningar. Läser man själv utan hjälp kan det vara väldigt 

svårt. 

 

Övriga nackdelar kopplat till hemmet (3 svar)  

- Nackdel: bråk hemma. 

- Nackdel är ju att den kanske inte blir gjord, att ingen lyssnat på dem. Blir press. 

- Nackdelar: Oengagerade föräldrar. 

 

Av de återstående 8 svaren nämns elevens förutsättningar, likvärdig skola och uppföljning i 

klassrummet som nackdelar med läsläxan. 

 

Den fjärde frågeställningen Vilka för- och nackdelar ser lärarna i studien med läsläxan? har 

undersökts genom en öppen fråga. Resultaten visade att en positiv inställning till läsläxan eftersom en 

stor del respondenter enbart nämnde fördelar i sitt svar på frågan. Av nackdelarna nämndes hemmet i 

majoriteten av svaren. Brist på stöttning, hemmets förutsättningar och oengagerade föräldrar var några 

av de nackdelar som påtalades med koppling till hemmet. Gällande de fördelar som lyftes fram 
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handlade majoriteten om mer lästid för eleven, antingen med anledning av att tiden i skolan inte räcker 

till för den övning som krävs i läsning, för att aktivera elevernas läsning hemma eller för att läsläxan 

bidrar till att eleverna utvecklas i sin läsning. Även hemmet lyftes fram av en del respondenter under 

fördelar, då de ansåg läsläxan vara ett verktyg för att öka vårdnadshavarnas engagemang och 

delaktighet i elevernas läsutveckling.    
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5. Diskussion 
Detta avsnitt inleds med en resultatdiskussion. Därefter följer en metoddiskussion och ett kort avsnitt 

med förslag till vidare forskning.  

 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med det här arbetet var att undersöka hur lärare som arbetar i årskurs 1 förhåller sig till läsläxan. 

Detta undersöktes utifrån följande frågeställningar:  

 

1. Hur uttrycker lärarna i studien att de organiserar läsläxan?  

2. Vilka förväntningar har lärarna på hemmet gällande läsläxor? 

3. Hur uttrycker lärarna i studien att de följer upp och ger återkoppling på läsläxan?  

4. Vilka för- och nackdelar ser lärarna i studien med läsläxan?  

 

Eftersom forskningen kring läsläxor är mycket knapphändig har denna studie till stora delar relateras 

till den tidigare forskning som finns om läxor rent generell. 

 

Tidigare forskning (Cooper 1989; Hattie 2012) om läxors effekter på elevers studieprestationer visar 

att läxor generellt inte påverkar lågstadieelevers förmågor. Trots detta visar resultaten från 

föreliggande studie att lärarnas attityd till läsläxan är positiv och att de anser att den är avgörande för 

elevernas läsinlärning. Den positiva inställningen till läsläxan går att relatera till den oro som 

Skolverket (2017: 67–68) uttrycker angående att svenska elever lägger ner mindre tid på läsning 

utanför skolan. Majoriteten av fördelarna som respondenterna tog upp i sina enkätsvar handlade 

nämligen om att läsläxan bidrar till mer lästid för eleven, antingen med anledning av att tiden i skolan 

inte räcker till för den övning som krävs i läsning, för att aktivera elevernas läsning hemma eller för att 

läsläxan bidrar till att eleverna utvecklas i sin läsning.  

 

Dessa fördelar används även som motiv till att lärarna ger sina elever läsläxa. Resultaten från 

enkätfrågorna om varför lärarna ger sina elever läsläxa visar att 8 lärare svarade att fördelarna med 

läsläxan är anledningen till att den ges. Av de som svarade mer utförligt på frågan motiverar 

majoriteten sitt val med att läsläxan är viktig för elevernas läsutveckling.  

 

Det går att relatera lärarnas motiv bakom att ha läsläxa och de fördelar som tas upp med läsläxan till 

tidigare forskning om syftet med läxor. Övning är det syfte som nämns mest frekvent av lärarna både 

som fördel med och som motiv till att ha läsläxa. Även policy, som är ett av de 10 syften som 

framkom i Van Voorhis och Coopers studie, anges som ett syfte till varför lärarna i studien ger sina 

elever läsläxa. Gällande fördelar tas hemmet upp av en del respondenter, då de angav att de ser 

läsläxan som ett verktyg för att öka vårdnadshavarnas engagemang och delaktighet i elevernas 

läsutveckling, vilket tidigare forskning (Patall, Cooper & Robinson 2008) även påpekar kan ha en 

positiv inverkan på elevens läxläsning. 

 

Även om flera lärare enbart angett att de ser fördelar med läsläxan lyfte hälften av studiens 

respondenter fram hemmet när det kommer till nackdelar med läsläxan. Brist på stöttning, hemmets 

förutsättningar och oengagerade föräldrar var några av de nackdelar som påtalades med koppling till 

hemmet. Att hemmet lyfts fram som nackdel, trots att majoriteten av lärarna svarat att de förväntar sig 
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att en vuxen ska deltaga när eleven gör sin läsläxa är två resultat som är intressanta att fördjupa sig i. 

 

Det är intressant att lärarna i studien värderar hemmet högt när det kommer till att stötta eleven i sin 

läsutveckling, samtidigt som de är medvetna om att denna stöttning ibland brister. I relation till vad 

tidigare forskning (Rønning 2008: 55–56; Patall m.fl. 2008: 1089) skriver om att föräldrarnas stöttning 

har positiva effekter på elever i grundskolans inlärning, är det egentligen inte så konstigt att 

majoriteten av lärarna i studien förväntar sig att föräldrarna medverkar när eleverna gör sin läsläxa.  

 

I och med att stöttningen ibland brister måste skolan kompensera för den förlorade läsningen för att 

inte likvärdigheten ska påverkas genom ökade klyftor mellan de elever som får stöttning och de elever 

som inte får stöttning hemifrån. Svaren går även emot det som tidigare forskning (Gu & Kristiansson 

2010: 63; Cooper 1989: 90) tar upp om att hemmiljöns olika förutsättningar måste beaktas för att läxan 

ska få ett värde. Föräldrars olika förutsättningar att stötta sina barn i hemmet väcker frågan om 

huruvida de fördelar med att eleven får mer lästid gäller, även om eleven inte kan få den stöttning som 

hen behöver i början av sin läsutveckling. Resultaten från enkätfrågorna som ställdes för att undersöka 

vilka förväntningar lärarna har på hemmet gällande läsläxor visade dessutom att vad som krävs av den 

vuxna som medverkar vid läxläsningen varierade mycket mellan de olika lärarnas svar. Hälften av de 

tillfrågade lärarna ansåg dock att den medverkande vuxna enbart ska lyssna på eleven när hen läser. 

Andra krav som lärarna har på föräldrarna är att de ska fylla i ett läsprotokoll, förklara ord, fraser och 

meningar och prata om texten med eleven. Lärarnas varierade krav på föräldrarna påverkar därmed 

inte enbart likvärdigheten inom klassen och skolan utan visar också att det inte finns några 

specificerade direktiv för hur läsläxan ska organiseras på bästa sätt. 

 

Gällande uppföljning och återkoppling på läsläxan som anses viktig av tidigare forskning (Strandberg 

2013; Gu & Kristoffersson 2010; Cooper 2007) visade resultaten från studien att uppföljning ses som 

en synonym till kontroll av många lärare. Enkätfrågan gällande hur lärare följer upp läsläxan i 

klassrummet fick tas bort från studien då en stor andel enkätsvar antingen var en direkt upprepning/ 

hade ett snarlikt svar som på frågan om hur lärarna kontrollerar att eleverna gjort sin läxa eller hade 

svaret se fråga om kontroll. Gällande hur lärarna kontrollerar att läsläxan blir gjord visar resultaten att 

majoriteten av lärarna kontrollerar om eleverna gjort sin läxa genom att de får läsa upp läsläxan i 

skolan. En stor del av lärarna svarade även att de kontrollerar att eleverna läst hemma genom ett 

läsprotokoll. Gällande återkoppling svarade majoriteten av lärarna att de återkopplar läsläxan. 

Majoriteten av svaren kunde delas in efter huruvida den sker muntligt och/eller skriftligt. Där flest 

respondenter svarat att de återkopplar muntligt till eleven. 

 

5.2 Didaktiska implikationer 

Studien har visat att lärare som arbetar i årskurs 1 har en positiv inställning till läsläxan som baseras på 

de positiva effekter den har på elevernas läsutveckling. För att läsläxan ska få den önskade effekten 

bör man dock ta hänsyn till hemmets förutsättningar och vara noggrann med att följa upp läxan i 

skolan, vilket inte alltid är en självklarhet. Följden av att hemmet inte stöttar eleven i sin läxläsning 

blir att skolan måste kompensera läsningen för den/de eleverna. Detta kräver tid och resurser som 

oftast inte finns, då läsläxans syfte från början är att förse eleven med mer lästid än den skolan har 

möjlighet erbjuda.  
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5.3 Metoddiskussion 

Med reliabilitet menas traditionellt att en viss mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid 

en förnyad mätning (Trost: 1994: 57). Alltså att om frågorna är utformade på ett sådant vis att studien 

ger samma resultat vid olika tillfällen. I föreliggande studie är reliabiliteten hög eftersom 

respondenterna till stor del tolkat frågorna lika, vilket syns i enkätsvaren. Patel och Davidsson (2011: 

106) skriver att reliabiliteten bör ses mot bakgrund av den unika situation som råder vid 

undersökningstillfället och att den är starkt sammanflätad med begreppet validitet. Med validitet 

menas om frågorna mäter det som de är avsedda att mäta (Trost 1994:59). I föreliggande studie 

undersöktes lärare som arbetar i årskurs 1 och deras förhållningssätt till läsläxan. Metoden som 

användes för att samla in data var en enkätstudie med frågor med olika grad av strukturering. Det 

insamlade materialet från de slutna frågorna redovisades genom cirkeldiagram och de insamlade 

materialet från de öppna frågorna analyserades genom en innehållsanalys. Kombinationen av 

kvantitativa och kvalitativa data gav en tydlig bild av respondenternas attityder till läsläxan, även om 

de öppna frågorna där respondenterna fick svara i fritext genererade ett större internt bortfall än de 

slutna frågorna. De nackdelar som lyfts fram med öppna frågor blev tydliga i analysarbetet. Materialet 

blev mer omfattande och svåranalyserat än vad jag på förhand trott. Vissa öppna frågor fick som sagt 

ett stort internt bortfall, något som hade kunnat undvikas genom att ställa mer slutna frågor. Även de 

frågor som var relativt enkla att analysera hade med fördel kunnat ersätts med slutna då lärarnas 

formuleringar skiljer sig åt men egentligen inte svaren.  

 

För att minska det interna bortfallet och därmed öka studiens validitet hade även en annan metod för 

datainsamling såsom kvalitativa intervjuer varit fördelaktig. Då hade dessutom följdfrågor kunnat 

ställas, vilket hade gjort att ett bättre resultat kunnat uppnås då det till exempel hade varit intressant att 

ta reda på vem som väljer läromedel, eftersom en majoritet av lärarna svarade att de använder sig av 

ett läromedel. Det hade även varit intressant att veta av vilken anledning lärarna väljer att ge eleverna 

olika böcker eller böcker på olika nivåer, då jag nu bara kan gissa mig till att detta beror på att lärarna 

anpassar böckerna efter elevernas förmågor, eftersom det känns som en rimlig anledning. Dock kan 

det finnas andra bakomliggande anledningar såsom att de anpassas efter elevens intresse, att det enbart 

finns x antal böcker och så vidare.  

 

5.4 Förslag till vidare forskning 

I föreliggande studie framgår att lärare i årskurs 1 oftast arbetar med läsläxa och att de ser läsläxan 

som ett verktyg för att eleven ska få öva mer och därmed utveckla sin läsning. För att detta ska ge 

effekter förväntar sig lärarna att eleven har föräldrar som stöttar, om denna stöttning inte ges anser 

lärarna att det påverkar läxan negativt, vilket även tidigare forskning om läxor vittnar om. Det skulle 

vara intressant att fördjupa sig mer i just läsläxans effekter på elevens läsförmåga, och att jämföra 

huruvida elever som får läxor utvecklas snabbare än de elever som inte har läxor eller tvärtom. För 

vidare forskning kan det också vara intressant att utgå från föreliggande studies resultat och studera ett 

större urval, exempelvis alla undervisande lärare i grundskolans tidigare år i Sverige.  
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Bilaga 1 - Enkät 

Lärares inställning till och arbete med läsläxan 

 
 

Jag heter Malin Johansson och jag läser sista året på grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete 

i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 på Stockholms universitet. 

 

Denna enkät är en del av mitt självständiga arbete på avancerad nivå i ämnet svenska där jag kommer 

undersöka f-3 lärares inställning till läsläxan, samt hur de arbetar med den. 

 

Din medverkan i studien kräver ingen identifikation, vilket gör att du är anonym. Den första delen 

(bakgrund) är obligatorisk och undersöker inställning till läsläxan, de övriga delar riktar sig till er som 

uppger att ni arbetar med läsläxa. 

 
   

1. Vilken årskurs undervisar du i just nu? (Fråga borttagen ur uppsats) 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? (Fråga borttagen ur uppsats)  

3. Har dina elever läsläxa? (sluten fråga)   

4. Vilka för- och nackdelar ser du med läsläxan? (Öppen fråga) 

5. Varför har du valt att ha läsläxa/inte ha läsläxa? (Öppen fråga) 

6. Ger du andra läxor än läsläxa, vilka? (Fråga borttagen ur uppsats) 

Organisationen kring läsläxan 

Detta avsnitt svarar du som arbetar med läsläxa på. Avsnittet syftar till att undersöka hur du som lärare 

organiserar och planerar för läsläxan. Arbetar du inte med läsläxa kan du gå vidare och skicka in din 

enkät. 

    

7. När började du ge dina elever Läsläxa? (stuten fråga) 

    

8. Mellan vilka dagar har eleverna läsläxa? (Fråga borttagen ur uppsats) 

    

9. Hur väljs böcker/texter till läsläxan? (sluten fråga) 

    

10. Har alla elever samma bok/ text? (sluten fråga) 

    

11. Hur ser arbetet/planeringen ut för din del gällande läsläxan? För- och efterarbete? (öppen 

fråga) 

Samarbetet mellan skolan och hemmet 
Detta avsnitt syftar till att undersöka din syn och dina förväntningar på vårdnadshavare när det 

kommer till läsläxan. Arbetar du inte med läsläxa kan du gå vidare och skicka in din enkät. 
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12. Förväntas någon vuxen medverka när eleven gör sin läsläxa? (sluten fråga) 

    

13. Om läsläxan kräver att en vuxen medverkar, vad krävs av den då? (flervalsfråga) 

    

14. Vad händer om eleven inte kan få stöttning i sin läsning av en vuxen? (Öppen fråga) 

 

Bedömning av läsning och läsutveckling 
Detta avsnitt svarar du som arbetar med läsläxa på.   

15. Hur är uppslutningen på läsläxan? (sluten fråga)    

16. Hur kontrollerar du att eleverna gör sin läxa? (öppen fråga) 

17. Hur kompenseras den förlorade läsningen för den elev som inte gör läsläxan? (öppen fråga) 

18. Följs läsläxan upp under lektionstid, i så fall hur? (öppen fråga, borttagen ur uppsats) 

19. Ges eleverna någon form av återkoppling på sin läsning och läsutveckling? I så fall hur? 

(Öppen fråga) 

 

 

Länk till svar: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nwxd3wB1PK0YpxCXCDHELwAcRzsz7NIgLHU

qzDaRICA/edit?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nwxd3wB1PK0YpxCXCDHELwAcRzsz7NIgLHUqzDaRICA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nwxd3wB1PK0YpxCXCDHELwAcRzsz7NIgLHUqzDaRICA/edit?usp=sharing
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Bilaga 2 - Diagram på alla 

respondenter 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nwxd3wB1PK0YpxCXCDHELwAcRzsz7NIgLHUqzDaRIC

A/edit#gid=133459968 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nwxd3wB1PK0YpxCXCDHELwAcRzsz7NIgLHUqzDaRICA/edit#gid=133459968
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Nwxd3wB1PK0YpxCXCDHELwAcRzsz7NIgLHUqzDaRICA/edit#gid=133459968
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Bilaga 3 - Diagram på lärare som 

arbetar mot årskurs 1 

 

Figur 1: Frekvens för om lärare arbetar med läsläxa 
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