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Abstract 
 
Syftet med vår studie är att undersöka hur elever i skolår 2 upplever läsläxan, det vill säga 
läsning som hemuppgift. Inledningsvis redogör vi för olika teoretiska utgångspunkter utifrån 
ett sociokulturellt perspektiv. Här betonar vi särskilt språkets och kommunikationens 
betydelse. Därefter belyser vi den aktuella forskningen som tar upp ämnet om hur barn lär sig 
läsa. Läsinlärning, förförståelse, minne och motivation är centrala begrepp inom detta område. 
Genomgående i litteratur- och forskningsavsnitten försöker vi kontinuerligt att kritiskt 
granska texterna.  
 
Den metod vi använde oss av är kvalitativ eftersom vi genomförde en fallstudie, där vi 
intervjuade tio elever, fem flickor och fem pojkar.  
 
I vår undersökning kom vi fram till att barnen såg läsläxan som ett sätt att lära. Inte något av 
de intervjuade barnen ifrågasatte läxan som ett sätt att lära. Däremot ifrågasatte några om det 
var relevant att träna på något som de redan behärskade.  Barnen gjorde ofta läsläxan på egen 
hand. Föräldrarnas medverkan vad gäller läsläxan var till stora delar sporadisk. De intervjuade 
barnen tyckte det var mycket viktigt att kunna läsa. Några kunde också se att de i framtiden 
kommer att ha nytta av sin kunskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
 
Läsläxa, Läxa, Läsinlärning, Språk, Litteratur, Sociokulturellt perspektiv  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vill tacka vår handledare, Ingrid Lindahl, för att hon med ett stort engagemang har väglett 
oss fram till denna slutprodukt. Vi vill också tacka elever och klasslärare på den skola i 
Blekinge, där vi genomförde våra intervjuer, för att ni så positivt tog emot oss. Sist men inte 
minst vill vi tacka våra familjer för att ni stöttat oss på ett fantastiskt sätt under resans gång.   
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1. Inledning och bakgrund 
 
Vi är två pedagoger, som i vår C- uppsats i pedagogik, valt att inrikta oss på läsläxan i 
samband med läs- och skrivinlärning. Eftersom vi bådar heltidsarbetar, har vi under kvällar 
och helger, sammanstrålat vid högskolan i Kristianstad, för att diskutera och skriva denna 
uppsats. Under våren har vi fördjupat oss i litteratur samt den senaste forskningen kring 
läsläxa. Den här uppsatsen handlar om, läxans vara eller inte vara, ett ämne som ständigt 
debatteras, men hur är det med läsläxan? Utifrån vår erfarenhet, kopplat till våra egna barn 
samt till vårt arbete inom skolan, kan vi se att läsläxan, som hemarbete betraktat i de tidiga 
skolåren, är en del av skolarbetet. Det finns dock lärare idag som inte ger läsläxor till elever, 
utan menar att de ska lära i skolan, medan andra pedagoger anser det rimligt att skolan 
överlåter en del av ansvaret för läsinlärning på föräldrarna.  
 
Idag lever alla i ett, mer eller mindre, stressigt samhälle. Barns tid på fritidshem har ökat 
markant i och med att båda föräldrarna förvärvsarbetar i allt större utsträckning. Vad som 
också kan skönjas är att familjestrukturen på senare tid har förändrats och vi kan idag se ett 
större antal ensamstående föräldrar. Föräldrar kanske känner att tiden inte räcker till för att 
hjälpa sina barn med läxläsningen. Vidare har andelen elever med ett annat modersmål ökat 
avsevärt de senaste decennierna.  
 
Ulrika Wolff tar i sin avhandling upp olika kulturella och socioekonomiska bakgrundsfaktorer 
för elever med skiftande läsförmåga. De elever som hade ett mera fördelaktigt hemförhållande 
hade också bättre läsförmåga. Bakgrundsvariabler som till exempel, språk hemma, kön, antal 
böcker hemma, föräldrars högsta utbildning, föräldrars högsta yrke samt hushållsinkomst, 
spelade en betydande roll. För elever med dyslexi däremot, verkade inte den socioekonomiska 
bakgrunden inverka på resultatet. (Wolff 2005)  
 
I SVT: s nyheter, 31/5 2006 presenterade vänsterpartiet ett nytt förslag gällande läxor. Partiet 
vill avskaffa läxorna för barn i grundskolan. Syftet är att kompensera elevernas olika 
bakgrund. Partiet anser att skolan fjärmar sig från målet att alla ska ha samma möjligheter och 
klarar inte av att kompensera dem som till exempel inte kan få hjälp med läxorna hemma.  
Avsaknaden av läxor ska inte ge längre skoldagar. Mer koncentrerad undervisning och 
tillräckligt många utbildade lärare räcker, menar de. Direkt kunskapsfientligt, kommenterade 
folkpartiets skolpolitiske talesman med stöd av kristdemokraterna. Som vi kan se av texten 
ovan är ämnet läxa något som är väldigt aktuellt just nu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 Syfte  
 
Dagens samhälle ställer stora krav på den enskilde individen när det gäller läsning och 
läsförståelse. Syftet med den här studien är att få en inblick i hur barn i 8- årsåldern ser på 
läsläxan. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 
I den tidsperiod som vi nu befinner oss sker kraftiga och snabba samhällsförändringar 
kontinuerligt, främst genom ny informations- och kommunikationsteknologi. Följden har 
blivit att det är viktigare än någonsin tidigare att kunna läsa och skriva i vårt moderna 
samhälle. Detta ställer allt större krav på såväl den enskilde individen, som på 
utbildningssektorn. I det här kapitlet tar vi upp våra teoretiska utgångspunkter och aktuell 
forskning inom vårt problemområde, läsläxan. Vi har valt att spegla vår studie i ljuset av dels 
ett sociokulturellt perspektiv med tyngdpunkt i Vygotskijs kulturhistoriska teori, dels i Pierre 
Bourdieus teorier om människan och kulturen.   
  
   
2.1 Ett sociokulturellt perspektiv 
 
Vi skulle kunna säga att den utveckling vi har att förhålla oss till när vi ska förstå lärande i ett 
sociokulturellt perspektiv i väsentliga stycken ligger utanför vår kropp och dess biologi. Detta 
innebär att den kultur och det samhälle vi lever i, till stora delar, formar vår utveckling. Ett 
sociokulturellt perspektiv på lärande och mänskligt handlande och tänkande är att man 
intresserar sig för hur grupper och individer tillägnar sig kunskap. I ett sådant perspektiv är 
det samspelet mellan individ och kollektiv som är i fokus. Under olika historiska perioder och 
kulturella villkor skiljer sig lärandet. Teknologin och den sociala utvecklingen påverkar på 
vilka sätt vi tillägnar oss kunskap, tar del av information samt tillgodogör oss färdigheter. Ett 
av människans mest utmärkande drag är att hon som art är läraktig, det vill säga att hon har 
förmåga att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang. Människan 
kan helt enkelt inte undgå att lära. Således handlar det inte om människor lär sig något eller 
inte, utan istället handlar det om vad de lär sig. En individ som lär, kopplar samman den nya 
kunskapen med det som individen vet eller kan sedan tidigare och detta gör att kunskapen 
varieras beroende på vem som lär sig. (Säljö 2003)  
 
Vidare menar Säljö (2003), att med en sociokulturell utgångspunkt är problemet med hur vi 
lär följaktligen en fråga om hur vi tillägnar oss de resurser för att tänka och utföra praktiska 
projekt, som är delar av vår kultur och vår omgivning. Kunskaper och färdigheter av dessa 
slag kommer från de insikter och handlingsmönster som byggts upp i ett samhälle och som vi 
blir delaktiga i genom samspel med andra människor. Följaktligen är det genom 
kommunikation som sociokulturella resurser skapas, samtidigt som det också är genom 
kommunikation som de förs vidare. Detta är grundtanken i ett sociokulturellt perspektiv.  
 
I Säljös text kan vi se en samsyn med den amerikanske pragmatismens främste företrädare, 
John Dewey. I boken, Individ, skola och samhälle, ser Dewey skolan som en i första hand 
social institution. För honom är utbildning en social process, och skolan är den form av 
samhällsliv dit alla krafter koncentreras som visar sig vara effektiva när det gäller att delge 
barnen människosläktets sociala arv och samtidigt låta dem få använda sina egna krafter för 
sociala syften. (Dewey 2004) 
 
I Vygotskij och skolan, (Lindqvist 1999) betonar Vygotskij särskilt vikten av den sociala 
kommunikationen och språkets betydelse. Vygotskij säger också att tänkandet och språket är 
nära sammankopplade med varandra, men de är inte identiska, utan relationen mellan dem är 
komplex. Sambandet mellan språk och tänkande etableras under barnets utveckling. Vygotskij 
invänder mot teorier som skiljer tanke och språk från varandra. Utan den sociala 
kommunikationen sker ingen utveckling av vare sig tänkande eller språk, anser han.  
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2.1.1 Kulturella metoder och redskap 
 
I ett sociokulturellt perspektiv har termerna redskap eller verktyg en speciell och teknisk 
betydelse. Med redskap eller verktyg menas de resurser, såväl språkliga eller intellektuella 
som fysiska, som vi har tillgång till och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar 
i den. Traditionellt sett brukar man skilja mellan två slags redskap. För det första de som är 
fysiska till sin karaktär, som till exempel hus, böcker, datorer och telefoner. Dessa kan man 
också kalla artefakter, det vill säga av människan tillverkade föremål. För det andra de som är 
språkliga eller intellektuella, kommunikativa, mentala och diskursiva. Intellektuella redskap 
löser de praktiska problem som vi människor har. De underlättar för oss att handla i vardagen. 
I och med att vi kan räkna, kan vi hantera pengar och bedöma om vi har råd att köpa ett hus, 
till exempel. Eftersom vi kan läsa, kan vi förstå instruktioner och följa med i vad som händer i 
världen. Fysiska och språkliga aspekter av artefakter går hand i hand och förutsätter varandra, 
de utgör således kulturella redskap. De redskap som ingår i kulturen är således både 
intellektuella och praktiska till sin natur. Utvecklingen av kulturella redskap är en fråga om 
hur teknik och språkliga kunskaper förändrats genom årtusendena. (Säljö 2005)  
 
Då de kulturella redskapen, de psykologiska och språkliga, likafullt som de fysiska, hela tiden 
förändras och förfinas, kommer människors kunskaper och intellektuella förmåga att 
förändras och utvecklas på motsvarande sätt. Idag har ett upprepande av 
multiplikationstabellen i skolan spelat ut sin roll då vi istället kan använda miniräknare. På 
liknande sätt har den som skriver på datorn idag tillgång till ett stavningsprogram och 
automatisk stavningskontroll. (Säljö 2003)  
 
Att språk och kommunikation är centrala för mänskligt lärande, är nog de flesta överens om. 
Det är genom språket som vi formulerar och utvecklar kunskaper och insikter. Det är också 
främst genom språket vi kommunicerar våra egna erfarenheter och iakttagelser till andra. 
Språket är det verktyg med vilket individen kan låna färdigheter, insikter och kunskaper av 
andra. Vygotskij gav uttryck för språkets centrala ställning genom att benämna det som 
redskapens redskap. (Säljö 2003) 
 
                              ”Medvetandet avspeglar sig i ordet, så som solen i en liten vattendroppe. 
                                Ordet förhåller sig till medvetande som den lilla världen till den stora, 
                                som en levande cell till organismen och som atomen till kosmos. 
                                Så är det också medvetandets lilla värld. Det meningsfulla ordet är det  
                                mänskliga medvetandets mikrokosmos.”  s. 474 (Vygotskij 2001)  
 
 
Det som ligger till grund för Vygotskijs utveckling av den kulturhistoriska teorin är hans 
kritiska granskning av dåtidens psykologiska teorier. Den marxistiska teorin var basen för 
sökandet av en objektiv och materialistisk psykologi. Till den marxistiska teorin hör en viktig 
diskussion om skillnaden mellan djur och människor. Marx menar att människan skiljer sig 
från djuren genom sin dubbla erfarenhet och att hon har ett medvetande. Vygotskijs ledstjärna 
blev således teorin om medvetandet. Han menar att det är viktigt att låta medvetandet och inte 
intellektet bli det centrala begreppet för det mänskliga tänkandet. I medvetandet finns 
dialogen mellan olika betydelsesystem, och där förenas estetik och rationalitet. Den 
kulturhistoriska teorin presenterades år 1928. Här påvisar Vygotskij att användandet av 
verktyg är den faktor som konstituerar människans psyke till skillnad från djuren. Människan 
kan dra nytta av tidigare generationers historiska erfarenhet. Detta sker genom en kollektiv 
social process och inte genom arv. På så sätt skiljer sig från människan från djuren. 
Människan förändrar och påverkar naturen med hjälp av olika redskap och verktyg. Hon 
anpassar sig inte till naturen, som djuren gör. (Lindqvist 1999) 
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Arbetsverktygen är i Marx lära grundläggande för att skildra den materiella produktionen. 
Den andliga produktionen, som har talet och språket som sitt viktigaste instrument, är direkt 
inbyggd i den materiella produktionen. Vygotskij formulerar en parallell mellan ordtecknens 
verktygsfunktion och arbetsverktyg. Det är användandet av tecken som förvandlar det 
naturliga psykiska livet till medvetandehandlingar, inte ett system av betingade reflexer. 
Tecken är ett medel att bygga upp, utveckla och forma medvetandet. Den sociala faktorn och 
arbetsfaktorn finns som två oskiljaktiga enheter, genom vilka det psykiska livet 
förmänskligas. Tecknet står i relation till mänsklighetens kulturella utveckling, inte till den 
biologiska anpassningen. Verktyget styr arbetsoperationens hela organisation, detsamma 
gäller för tecknet som lär individen att organisera lärandet. På så sätt upprättar han 
förbindelsen med det sociala, det kulturella och historiska, men inte med det biologiska. 
(Lindqvist 1999) 
 
Aktivitet och medvetande är viktiga begrepp i den kulturhistoriska teorin. Genom att ta fasta 
på vilka olika kulturella metoder som har utvecklats i ett samhälle kan man inom pedagogiken 
knyta an till dessa, och inte göra gällande att pedagogiken ska börja om från begynnelsen. För 
barn är det väsentligt att lära sig de kulturella metoderna. Har till exempel människors läs- 
och skrivförmåga utvecklats i ett samhälle kommer detta i framtiden att påverka deras 
tänkande. Använder ett barn ett särskilt sätt att minnas kommer detta att påverka strukturen 
hos barnets medvetande. De kulturella metoderna berör såväl individens som samhällets 
utveckling. Detta är innebörden i den kulturhistoriska utvecklingen. (Lindqvist 1999)  
 
Vygotskij hävdar, att man konstruerar sin kunskap i interaktion med sin sociala omgivning 
hemma, med kamrater, i skolan, och ute i samhället. Han trycker starkt på hur viktig 
interaktionen mellan människor är. För att kunna ta till sig ny kunskap och lära sig är det av 
största vikt att vi interagerar. Vidare framhåller Vygotskij att det är i den sociala 
kommunikationen som tänkande och språk utvecklas och att barnet redan från begynnelsen är 
socialt. (Vygotskij 2001) 
 
Ett annat centralt begrepp hos Vygotskij är ZPD (the zon of proximal development). ZPD kan 
översättas till möjlighetszonen eller den närmaste utvecklingszonen. Här avses den skillnad 
som finns mellan elevens faktiska nivå och potentiella utvecklingsnivå. Med hjälp av 
interventioner och diskussioner med lärare och kamrater kan utvecklingen mot den potentiella 
nivån nås. Det här är något som pedagoger i sin kontakt med elever ständigt arbetar med. 
 
Vidare säger Vygotskij att lärande sker när en elev med hjälp av en mer erfaren person 
konstruerar ny kunskap. Han påpekar även att lärande kräver en fast struktur och i och med 
det får lärarens roll en större betydelse. Kontentan av Vygotskijs idéer är att lärande kräver 
kommunikation och samarbete mellan flera människor. Genom att lära tillsammans, då eleven 
kan möta flera olika perspektiv och synpunkter, som kan utmana elevens grundläggande 
förståelse av en företeelse eller idé och samtidigt motivera ytterligare lärande, blir lärandet 
mer effektivt. Individerna får i en problemlösningsprocess träna på att förbättra sin förmåga i 
att diskutera, fråga och dela information. Detta är ett led i den sociala processen (Lindqvist 
1999). Pedagogens roll är att inspirera eleven och ge denne verktygen för sitt 
kunskapsinhämtande, vilket innebär att läraren fungerar som handledare.  
 
Med andra ord är det, enligt Vygotskij, så att det som barnet idag kan göra i samarbete med 
andra kommer det imorgon att kunna göra på egen hand. Således verkar det rimligt att 
utvecklingen och inlärningen i skolan står i samma relation till varandra som den aktuella 
utvecklingsnivån och den närmaste utvecklingszonen. (Vygotskij 2001)  
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2.1.2 En pedagogik som befriar 
 
Den frigörande pedagogiken blev ett begrepp i slutet av 1960- talet. Den var riktad både mot 
traditionell skolundervisning och fri pedagogik, så kallad flumpedagogik. Man skulle lära för 
livet, bedriva grupparbete, vara i dialog och ha deltagarstyrning. En kritisk analys av 
samhället och en tro på studiernas möjlighet att förändra världen ansågs som det viktigaste 
arbetet. (Lindqvist 1999) 
 
Paolo Freire (1921-1997), tillhörde de filosofiska pragmatisterna och framhävde dialogens 
betydelse. Freire var helt emot ordet dressyr utan tvärtom för frigörelse, inte styrning utan 
självstyrning genom delaktighet och dialog, ej heller undervisningsmaskiner utan elever och 
lärare i personlig kontakt. (Freire 1974) 
 
Freire utarbetade i teori och praktik sin pedagogik, som bland annat innebär, att man i 
undervisningen inte ska mata de fattiga med den rika världens kunskaper utan låta de fattiga 
själva komma till medvetenhet och erövra sin värld. Freire kämpar energiskt mot tanken att en 
lärare ska förmedla en viss syn eller en viss kunskap till elever. I dialog ska lärare och elever 
tillsammans benämna världen, vilken ska förmedla dem med varandra. I en noggrann analys 
av förhållandet mellan lärare och elev, på vilken nivå som helst, i eller utanför skolan, 
avslöjar dess fundamentalt förmedlande karaktär. Denna relation innefattar ett förmedlande 
subjekt (läraren) och tålmodigt lyssnande objekt (eleverna). Lärarens egentliga arbetsuppgift 
är att gå in i en dialog med analfabeten om konkreta situationer, och att helt anspråkslöst 
erbjuda honom instrumenten. Med vilka han själv sedan kan lära sig att läsa och skriva. Den 
här undervisningen kan inte ske uppifrån och ner, utan bara inifrån och ut, av analfabeten 
själv i samverkan med läraren. (Freire 1976) 
 
Freire ansåg att läsning var det primära sättet att få tillgång till kunskap och nya och andra sätt 
att förstå världen på. Han såg läsningen som en politisk gärning som i förlängningen skulle 
befria de förtryckta och fattiga. För att kunna ta del av och förstå den demokratiska 
samhällsprocessen var tillgången till böcker och tidskrifter det primära (Bjerg 2000).  
Vygotskijs tanke är, precis som Freires, att lärande sker i samarbete och kommunikation 
människor emellan (Lindqvist 1999). I Freires texter kan vi se en klar koppling till Vygotskijs 
ZPD.  
 
En pedagogisk konsekvens av Vygotskijs teori är att lärarens roll är att vara handledare för 
elevers lärande. Först måste de lyssna på eleverna, observera dem och försöka se i vilken 
utvecklingsfas de befinner sig så att de med adekvata uppgifter och en viss vägledning kan 
lotsa dem in i nästa utvecklingszon, den som ligger närmast den där de för tillfället befinner 
sig, var och en eller som grupp. Bråten (1998) hävdar, att eftersom Vygotskij framhåller det 
dialektiska samspelet mellan individens självstyrning och delaktighet i ett kollektiv, passar 
hans pedagogik bra även i vår tid. Samspelet bygger i förlängningen på att barnet tar ett allt 
större ansvar, medan den vuxnes roll tonas ned. Det här tolkar vi som att den traditionella 
katederundervisningen spelat ut sin roll men att pedagogen fortfarande har ett stort ansvar 
som inspirationskälla och vägvisare, i en skolmiljö där eleven tar ett allt större ansvar för sitt 
kunskapsinhämtande. Vygotskij menar att det krävs en aktiv elev, en aktiv pedagog och en 
aktiv miljö. Det är den sociala omgivningen som utvecklar elevens handlingar. Miljön 
påverkar eleven och läraren har en viktig roll i att organisera miljön. (Lindqvist 1999) 
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2.1.3 Kulturens möjligheter och begränsningar 
 
Vygotskijs tankar om det sociala samspelets betydelse i vardagliga situationer, till exempel i 
skolan och i hemmet, delas av den franske sociologen och kulturantropologen Pierre Bourdieu 
(1931- 2002). Vi formas som människor i den sociala interaktionen, redan från tidig barndom. 
 
Några av Bourdieus nyckelbegrepp är kapital, habitus och fält. Symboliskt kapital är ett 
grundläggande, allmänt begrepp som definieras: symboliskt kapital är det som erkänns. 
Bourdieu har använt ordet kredit, det vill säga ett slags förskott som gruppen eller individen 
kan bevilja dem som skänker garantier av materiell och symbolisk art. Det används av 
Bourdieu för att fånga in förhållandet att vissa människor eller institutioner, examina, titlar, 
konstverk eller vetenskapliga arbeten erhåller tilltro, aktning, anseende, renommé eller 
prestige. Bourdieu har laborerat med flera underavdelningar till begreppet symboliskt kapital. 
Han nämner bland annat språkligt kapital, konstnärligt kapital, vetenskapligt kapital och 
kulturellt kapital. (Broady 1989)  
 
Begreppet kulturellt kapital kan översättas till värden, tillgångar eller resurser. Ett kapital kan 
vara av antingen symboliskt eller ekonomisk art. Det var framförallt symboliskt kapital som 
intresserade Bourdieu och som utgör ett av nyckelbegreppen i hans sociologi. I sina empiriska 
studier har Bourdieu visat på samband mellan kulturella investeringar och tillträde till högre 
utbildning och därmed till höga positioner på arbetsmarknaden. På sikt kan det naturligtvis 
visa sig möjligt att investeringar i kulturellt kapital också kan omsättas i ekonomiskt kapital, 
det vill säga, tillgång till pengar och materiell välfärd. (Bourdieu 1999) 
 
Bourdieu har i sina undersökningar också visat att sociala grupper mer eller mindre kan 
monopolisera dessa objektiverade kulturella tillgångar. Bourdieu menar att föräldrar som 
redan gjort och till stor del lever på och genom investeringar i kulturellt kapital reproducerar 
dessa tillgångar till sina egna barn. Dessa barn kan sedan välja längre och mer teoretiska 
utbildningsvägar. Eftersom detta kapital oftast saknas i arbetarklassen kan majoriteten 
arbetarbarn inte via föräldrarna få tillgång till det kapital som i många fall bildar 
förutsättningar för att kunna och vilja studera vidare på längre och mer teoretiska 
utbildningsalternativ. Den bildade medelklassen har med detta mer eller mindre monopol på 
de kulturella tillgångar som skapar goda förutsättningar för ungdomar att vilja söka till högre 
utbildning men också att klara utbildningen, eftersom utbildningsinstitutionerna även är 
bärare och bevarare av kulturellt kapital. Deras inträdeskrav besvarar de kompetenser som de 
högutbildades barn tillförskansat sig under sin uppväxt. (Bourdieu 1999) 
 
Det system av dispositioner som bestämmer hur människor handlar, tänker, uppfattar och 
värderar i givna sociala sammanhang, finns nedlagt i kroppen och Bourdieu kallar det habitus. 
I åtskilliga vardagssituationer, med början under den tidiga barndomen, i familjen, i skolan, 
formas människors sociala förhållanden. Vi kan leva under vissa sociala förutsättningar 
eftersom liknande sociala förutsättningar format oss, till kropp och själ. Handlingar, tankar, 
uppfattningar och värderingar är inga direkta märken av yttre förhållanden, utan resultat av 
mötet mellan deras habitus och de sociala sammanhang där de inträffar. I Bourdieus arbeten 
är detta ett centralt tema. (Broady 1989) 
 
Fältbegreppet är en uppsättning verktyg som får mening genom att brukas i undersökningar. 
Alla sociala sammanhang är inte fält, menar Bourdieu. Ett fält uppkommer där människor 
strider om symboliska eller materiella tillgångar som är gemensamma för dem. 
En viktig inspirationskälla för Bourdieus begrepp, fält, bör sannolikt ha varit Max Webers 
religionssociologi. (Broady 1989)  
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Ett socialt fält i Bourdieus mening får vi tänka oss i motsvarighet med ett fysiskt fält. Ett fält 
kräver specialister, institutioner, erkända värdehierarkier. Ett fält förekommer där människor 
kämpar om något gemensamt, något specifikt som står på spel inom just detta fält, där 
specifika insatser krävs och där specifika vinster finns att hämta.  På likartat sätt träder vi in 
på sociala fält med poler som attraherar eller stöter bort oss och bestämda på förhand 
uppdragna kraftlinjer, banor, orienteringsmöjligheter. Ett intellektuellt fält fastställs av ett 
system av relationer. Alla fält kräver, underförstått, att man betalar en inträdesavgift. 
(Bourdieu 1999)  
 
Viktigast är kartläggningen av de objektiva relationerna mellan de positioner som intas av de 
personer, grupper eller institutioner som konkurrerar om den intellektuella legitimiteten. 
Slutligen måste, enligt Bourdieu, en studie av exempelvis ett intellektuellt fält innefatta 
analyser av dess placering i förhållande till maktfälten och den dominerande klassen. Listan 
över studier av fält kunde göras mycket lång, i synnerhet om vi till de undersökningar som 
Bourdieu själv lett förenar hans medarbetares, lärjungars och efterföljares. Genom att vara 
medveten om min egen placering i fältet, har jag en chans att i någon form värja mig mot att 
bli fältets fånge. Med den kunskapen kan jag välja att säga det som fältet tilldelar mig att säga, 
eller ej. (Broady 1989) 
 
När det gäller utbildningssystemet menar Bourdieu (1999), att systemet i sig bidrar till att 
reproducera fördelningen av det kulturella kapitalet och därigenom också till att återge det 
sociala rummets struktur. Modellen gör att de mest ansedda skolorna och universiteten, de 
som leder fram till de högsta sociala positionerna, är på väg att fullständigt monopoliseras av 
ungdomar ur privilegierade kategorier. Detta gäller såväl i Japan som i Frankrike och USA. 
Bourdieu anser att man på så vis upprätthåller den skillnad, den ordning som annars skulle 
tendera att upphävas. Utbildningssystemet vidmakthåller med andra ord den skillnad mellan 
olika elever som har olika mycket kulturellt kapital. Närmare bestämt skiljer 
utbildningssystemet genom en lång rad urvalsåtgärder dem som innehar ärvt kulturellt kapital 
från dem som saknar sådant kapital. Eftersom skillnad i begåvning inte kan skiljas från sociala 
skillnader som bygger på det ärvda kapitalet, tenderar utbildningssystemet att upprätthålla de 
befintliga sociala skillnaderna. 
 
Basil Bernstein, professor i pedagogisk sociologi, fann att när barn från den nya medelklassen 
kommer in i förskolan eller skolan där lärarna har som uppgift att hjälpa och underlätta 
arbetet, så finner de sig väl till rätta. De här barnen är av tradition vana att ta egna initiativ och 
bli behandlade som självstyrande individer. Deras erfarenhet är således att det inte görs någon 
skillnad mellan vuxna och barn. Barnen har, i sina föräldrar, sett förebilder istället för fostrare 
och förmyndare. De är, som Bernstein uttrycker det, inriktade på en osynlig pedagogik, en 
ledning som ligger inbakad i föräldra- och lärarrarollen. (Wood 1999) 
 
Vidare hävdar Bernstein att skolmiljön är präglad av den utvecklade språkliga koden och kan 
ses som en medelklassinstitution. Således får barn med begränsad kod svårigheter. De är helt 
enkelt inte vana vid på det sätt som språket används i skolan. Enligt Bernstein, drabbar detta 
arbetarklassens barn samt gör dem språkligt handikappade redan från starten i skolan. På så 
vis kommer deras lärande att påverkas negativt då de inte har den utvecklade språkliga kod 
som används i undervisningen. Barnens språkliga olikheter leder därför till skillnader i 
kommunikation, anpassning och inlärning. Wood är kritisk till Bernsteins sätt att se skolan 
som en medelklassinstitution, eftersom han menar att det är ett misstag att se skolan utifrån 
endast ett klassperspektiv. (Wood 1999)  
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2.2 Aktuell forskning om hur barn lär sig läsa 
 
2.2.1 Läsa- aktuell forskning 
 
Hur barn lär sig läsa har varit föremål för forskares intresse i decennier. Nationalencyklopedin 
(2006) definierar ordet läsning som en invecklad färdighet som kräver lång tid och betydande 
övning för att kunna utvecklas. Man kan upptäcka två huvudmoment, avkodning och 
förståelse. Avkodning går ut på att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. 
Förståelse är summan av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att 
både avkodning och förståelse fungerar bra.  
 
Per Fröjd, har i sin avhandling, Att läsa och förstå svenska (2005), tittat närmare på 
läsförmågan hos svenska skolbarn i årskurs 9. Han fann att läsförmågan sjunker för varje år. 
Det är inte bara de svaga eleverna som läser allt sämre, utan läsförmågan minskar för alla 
typer av läsare. Oroande är att även de duktigaste läsarna läser allt sämre. Med tanke på de allt 
högre samhälleliga kraven på läs- och skrivförmåga kan de här resultaten ses som mycket 
uppseendeväckande. Resultaten bygger på den nationella jämförbara delen av den 
internationella läsundersökningen, PIRLS 2001 (Progress in International Reading Literacy 
Study).  
 
Även, Myndigheten för skolutveckling hänvisar i sin rapport, System för elevers språk- och 
skriftspråksutveckling, från 2003, till Pirls 2001. Rapporten säger att elevers läsprestationer 
sjunkit mellan åren 1991- 2001. Detta gäller både läsförståelse och läshastighet. Rapporten tar 
också upp lärarkandidaters brist på utbildning angående språk- läs- och skrivutveckling. 
Myndigheten pekar också på att det verkar finnas stora olikheter mellan de kurser som erbjuds 
framtida lärare beroende på vid vilken högskola de studerar. 
 
Fröjds forskning tog sin början år 2000, då han testade elever som hade börjat skolan år 1991, 
samma år som den svenska skolan kommunaliserades. I kölvattnet av 1980- talets finanskris 
blev kontentan att kommunerna lade ett stort sparpaket på skolan. Detta medförde att 
lärartätheten liksom andelen utbildade och erfarna lärare minskade radikalt. Det borde vara av 
vikt att snarast se till att resurser till läs- och skrivundervisning ökas och värnas. Därutöver 
måste kvalitén på lärarutbildning och lärarfortbildning höjas. Avslutningsvis hänvisar Fröjd i 
sin rapport till Skolverkets NU- prov (nationella utvärderingarna av grundskolan) 1992 och 
1995, där resultaten entydigt visar på en sjunkande läsförmåga (Fröjd 2005). En fråga som 
denna rapport väcker är om skolans kommunalisering i början av 1990- talet och dess 
sparkrav, ligger till grund för den försämrade läsförmågan bland elever.  
 
I en första rapport i konsensusprojektet från skolverket, 2003, kan man i slutsatsen från 
rapporten läsa om vad forskarna betraktar som läs- och skrivsvårigheter. Elever som fungerar 
normalt i talspråksammanhang, men har problem att förstå och förmedla sig med hjälp av 
skriftspråk, har läs- och skrivsvårigheter. Medan dyslexi har en biologisk grund finns även 
bristfälliga förutsättningar för språklig utveckling i uppväxtmiljön och/eller skolan som 
bakgrund till läs- och skrivsvårigheter. Svårigheterna visar sig i de flesta fall i samband med 
läs- och skrivinlärningsstarten, men de har sina rötter i småbarnsårens talspråkliga utveckling.  
Ett antal elever klarar den inledande läs- och skrivinlärningen utan uppenbara problem, men 
utvecklas dock sedan inte i takt med sina kamrater och med de ökande kraven i skolår tre och 
uppåt. Det kan handla om dåligt fungerande läsförståelsestrategier, om bristande syntaktisk 
förmåga, bristande förmåga att analysera ord, om dålig ordförrådsutveckling eller om brister i 
automatisering och läsflyt, ibland som en följd av bristande läs- och skrivstimulans i 
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vardagsmiljön och skolan. Hög lärarkompetens är enligt konsensusforskarna den mest 
betydande beståndsdelen i pedagogik som lyckas utveckla elevernas läs- och skrivförmåga 
och förhindra att läs- och skrivproblem uppkommer. I konsensusprojektet år 2006, pekas 
särskilt lärarskicklighet ut som den allra viktigaste faktorn i läs- och skrivinlärningen. 
(Myrberg 2006) 
 
Här kan vi se ett klart samband mellan konsensusprojektets resultat och Per Fröjds 
forskningsrapport. Båda rapporterna pekar på hur viktigt det är med kompetenta och utbildade 
pedagoger i skolan.  
 
Lars Lundström, lärarutbildare vid Musikhögskolan i Ingesund, har tidigare arbetat som 
skolpsykolog och mötte då lässvaga elever som kunde vara mycket begåvade men betraktades 
som dumma och lata. Ofta hade de starka känslor av skam och skuld som doldes bakom 
självdestruktiva strategier. I sitt avhandlingsarbete, 2004, har han iakttagit läsutvecklingen hos 
samtliga barn i ett skolområde på Gotland. Ett syfte med Lundströms avhandling har varit att 
utveckla begrepp för att kunna utnyttja och förstå resultaten av de lästest som genomförs i 
skolan. Genom att kombinera lingvistik, neuropsykologi och läsforskning har Lars Lundström 
i mångfalden av dyslexiteorier försökt att upptäcka en potentiell kombinerad modell som kan 
hantera både normal och avvikande läsutveckling. Han finner här att några 
snabbadministrerade och enkla lästest gör det möjligt att redan i skolår 2 förutse 
läsutvecklingen. Forskningen rörde bland annat frågan om man ska lära sig läsa genom att 
avkoda bokstäver eller utifrån ord och meningar. Svaret på den frågan skulle kunna besvaras 
med, både och, säger Lars Lundström. (Lundström 2004) 
 
Det här väcker tanken: Om det som Lundström kommit fram till i sin undersökning, att det 
redan i skolår 2, är möjligt att förutsäga läsutvecklingen hos barn, är det då tänkbart att den 
negativa lästrenden, som Fröjd påpekar i sin forskning, kan vändas genom insatser i de tidiga 
skolåren?  
 
I sin rapport, Att läsa och förstå svenska (2005), refererar Fröjd till Skolverkets NU- prov 
(nationella utvärderingarna av grundskolan) 1992 och 1995, där resultaten entydigt visar på en 
sjunkande läsförmåga. Detta är i kontrast till utbildningsdepartementets skrift, Att lämna 
skolan med rak rygg (1997), där man kan läsa, att duktiga läsare i Sverige är ovanligt duktiga. 
Varför det är så vet man inte, men en hypotes är att det kan hänga samman med graden av 
frihet och ansvar i skolarbetet. De elever som kan organisera och planera sitt arbete och får 
möjlighet att göra det utvecklas mera än andra. Det kan också, tror man, hänga samman med 
den sena skolstarten, det vill säga, att fler barn lär sig läsa innan de börjar skolan. Vidare 
säger utredningen att, det är belagt att, kön, klassbakgrund och kulturell bakgrund, det vill 
säga, det barn och ungdomar har med sig in i förskolan/skolan ännu så länge spelar en större 
roll än det de är med om i förskolans och skolans verksamhet. I utbildningsdepartementets 
skrift kan vi se en koppling till Bourdieus tankar om det symboliska kapitalet, främst det 
kulturella och språkliga. Vidare visar undersökningen att barn tycker det är viktigt att lära sig 
läsa och att det är i skolan detta ska äga rum. I undersökningen var det bara ett av det åttio 
barnen som menade att man kunde lära sig själv och att man kunde göra det när man själv vill. 
Det här barnet kunde redan läsa. Skolan har således, som barnen ser det, ett klart monopol på 
läsutlärning.  
 
År 1995, gav Skolverket ut en rapport med titeln, Hur i all världen läser svenska elever? En 
jämförande undersökning av barns läsning i 31 länder. Totalt deltog 210 000 elever, 10 500 
lärare och 9 000 skolor i undersökningen. Av dem var 4 000 svenska elever från årskurs 3, 
och cirka 3 500 elever från årskurs 8. Rapporten är baserad på resultat från den internationella 
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läskunnighetsundersökningen och redovisar de svenska elevernas läsprestationer i ett 
internationellt perspektiv, liksom olika samband mellan elevernas prestationer och 
bakgrundsfaktorer. Fil dr Karin Taube, nationell samordnare för projektet, har skrivit 
rapporten. Hon är verksam vid institutionen för språk och litteratur, lärarhögskolan i 
Stockholm. 
 
I undersökningen kan man bland annat utläsa, att svenska nioåringar och fjortonåringar i ett 
internationellt perspektiv läser ofta, och att de nioåringar som läser ofta är bättre läsare än de 
som sällan eller aldrig läser på fritiden. Jämför man svenska nioåringar med elever i samma 
ålder från tio andra västeuropeiska länder kommer de svenska eleverna: 

 
• På andra plats efter finska elever med avseende på frivillig läsning generellt. 
• På andra plats efter holländska elever med avseende på läsning av böcker. 
• På andra plats efter finska elever med avseende på läsning av dagstidningar. 
• På tredje plats efter finska och norska elever med avseende på läsning av serier. 
 

Nioåriga barn läser oftast serietidningar och böcker, flickorna oftare böcker och pojkarna 
serier. (Skolverket 1995) 

 
En fråga i rapporten gällde elevernas uppfattning om den egna läsförmågan. Resultaten visade 
att det finns en god överensstämmelse mellan elevers uppfattning om den egna läsförmågan 
och vad de faktiskt presterar i undersökningen. Man frågade också vilken betydelse hemmets 
resurser har för läsförmågan. Rent ekonomiska resurser visade sig betyda mindre för 
fjortonåringarnas läsförmåga än att ha välutbildade föräldrar och många böcker hemma. Vid 
en jämförelse med övriga västeuropeiska länder är tillgången till böcker och dagstidningar i 
topp i de svenska hemmen (Skolverket 1995). Det här leder tanken till Bourdieus kapital. 
Intressant att barnen hellre ser till det kulturella kapitalet än till det ekonomiska.  
 
I rapporten kan man också se att svenska föräldrar är de som oftast hjälper sina barn i de lägre 
skolåren med läsläxan. Liksom föräldrar i Finland och Irland frågar svenska föräldrar oftast 
sina tonåringar om vad de läst. I undersökningen frågade man sig också vilket förhållande 
som råder mellan aktiviteter i hemmen och elevernas läsförmåga. När det gäller den tid som 
barn och ungdomar ägnar sig åt TV- tittande placerar sig Sverige i mitten av elva 
västeuropeiska länder i undersökningen. Ett visst mått av TV- tittande tycks inte ha någon 
negativ påverkan på de yngre elevernas läsförmåga. Det mönstret märks hos elever i ett fåtal 
andra länder i Europa och hos svenska nioåringar. En möjlig förklaring kan vara att barnen 
tränar läsning genom att läsa textremsan när de ser på TV. (Skolverket 1995) 
 
 
2.2.2 Språkmedvetenhet 
 
I skolverkets rapport från 1994, Bra läsning och skrivning, säger man att det är omöjligt att få 
en klar uppfattning om i vilken grad eller på vilket sätt elever inspireras språkligt i hemmen. 
En stor del av barnen har redan påbörjat sin läsutveckling när de kommer till skolan. När 
barnen börjar skolan är det ett välbekant faktum att de befinner sig på olika nivåer i sin 
utveckling. Barnen kommer med olika bagage till skolan och är olika utrustade för läs- och 
skrivinlärningen.  Här menar man att det inte går att bortse från hemmiljöns betydelse, för en 
gynnsam läsutveckling. Allard med flera tar i, Nya Lusboken, (2001), upp den snabba 
förändring som det svenska samhället genomgått under de senaste 20 åren, när det gäller vilka 
läskvalitetskrav som ställs på varje enskild människa. Det som 1975 sågs som en i hög grad 
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godtagbar lässtandard, är idag en läskvalitet som är så låg, att den kan leda till arbetslöshet. 
Det finns en allt entydigare bild som pekar på att både framgången i skolan och i samhället är 
helt och hållet beroende av läskvaliteten. I Rapport 115, Grunden för fortsatt lärande, kan 
man konstatera att 27 % av de vuxna, 16-65 år, inte besitter den läskvalitet som behövs för att 
bli självständiga och oberoende i det svenska skriftspråksbaserade samhället. Detta är ett 
anmärkningsvärt resultat som leder till frågan om det är läsinlärningen i sig eller samhällets 
förändrade struktur, som ligger bakom de försämrade resultaten? Eller är det kanske någon 
ytterligare faktor som ligger bakom? 
 
Liberg (1993) säger att det övergripande målet för allt språkinlärande i hemmet, i förskolan 
och i skolan är att utveckla barns språkliga förmåga. Lärandet består för det första av att de 
språkliga verksamheterna anpassas efter det enskilda barnets förutsättningar. Barn befinner 
sig på olika nivåer. De stimuleras av olika sätt att arbeta och använder sig i och med det av 
olika medel eller strategier för att uppnå målen för inlärandet. För det andra ska barn erbjudas 
möjligheter att själv få uttrycka sig och få erfara andras sätt att uttrycka sig. Barn ska få delta i 
alltmera avancerade former av språksituationer, och även få delta på ett mera avancerat sätt. 
För det tredje ska barn beredas möjlighet att reflektera över språket, vilket sker genom att 
barnet får undersöka, systematisera, jämföra och dra slutsatser om språket. Liberg ser 
reflektion som ett framträdande och effektivt verktyg i byggandet av ny kunskap.  
 
För att barn ska lära sig att läsa, det vill säga, förstå innehållet i en skriven text och att skriva, 
fordras att de kommer till insikt om sambandet mellan skrivtecken och uttalade ord och 
mellan tecken och betydelse samt om skillnader i artikulationskvalitet när det gäller att tänka, 
tala och att skriva. John B Carroll, vars analys av läsprocessen ligger till grund för LTG- 
metoden menar, att barn som lär sig läsa, gör detta bäst utifrån en text som korresponderar 
med dess talade språk. Den muntliga språkutvecklingen fungerar som underlag för läs- och 
skrivförmågans utveckling. Barns förmåga att förstå skriven eller tryckt text genom läsning 
och att uttrycka sig i skrift anses stå i direkt relation till dess mognadsnivå när det gäller 
förmågan att lyssna och tala. (Leimar 1979) 
 
Enligt Fajerson/Rehnvall (1996), användes formuleringen språklig medvetenhet av Piaget, 
redan 1929, och av Vygotskij, 1934. Det vi idag åsyftar med begreppet språklig medvetenhet 
lanserades 1972, av Mattingly. Han sägs vara den förste som poängterade språklig 
medvetenhet som en betydelsefull faktor vid läs- och skrivinlärning. Vidare påstod han att 
språklig medvetenhet är en förutsättning för att lära sig skriva och läsa. Språklig medvetenhet 
innebär förmågan att skifta observans från språkets betydelsesida till dess formsida.  Många 
forskare hävdar att när barn rimmar eller säger ramsor, börjar de bli språkligt medvetna. Ett 
otal studier har uppvisat ett klart samband mellan språklig medvetenhet och förmåga att läsa 
och skriva. Här finns en tydlig koppling till Vygotskij, som menar att det är i den sociala 
kommunikationen som tänkande och språk utvecklas. Även, Höien/Lundberg (1999), delar 
forskarnas tankar, när de menar att barn som på ett systematiskt sätt får leka med rim, ord, ta 
fram begynnelseljudet, dela upp meningar i ord, ord i stavelser och så vidare, får en bättre 
start på läsundervisningen. Höien/Lundbergs fokus på barns lek harmonierar med Vygotskijs 
tankar om lekens betydelse, för barns lärande.  
 
Magnusson/ Nauclér (1993), skriver i sitt häfte, Bedömning av språklig medvetenhet- hos 
förskolebarn och skolbarn, att den som är språkligt medveten kan notera hur något sägs, inte 
bara vad som sägs. Om man säger ett ord och frågar barnet vad ordet börjar och slutar på, 
förstår barnet inte vad man menar utan det förstår bara vad det betyder. Man ska inte blanda 
ihop språklig medvetenhet med språkförmåga, då det finns barn med en god språklig 
medvetenhet men med en dålig språkförmåga och tvärtom. Enligt Svensson (1995) är 
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böckerna det bästa hjälpmedlet för att ge barn ett rikt språk. Det är värdefullt för barn att 
komma i kontakt med andra språkliga uttryckssätt än de som man är van vid. De olika 
språkstilar som barn möter genom böcker ger dem på sikt ett mer självständigt förhållande till 
språket. Svensson betonar, precis som Chambers, böckernas betydelse för att ge barn ett rikt 
språk. 
 
Stadler (1998), menar att orsaken till att föräldrar inte mer medvetet introducerar sina barn i 
skriftspråket kan ha olika förklaringar. Det kan bero på en diffus, men inrotad föreställning, 
att detta ska överlämnas till skolan. Det kan också finnas föräldrar som inte prioriterar 
högläsning för sina små barn, därför att de inte vet vilken betydelse detta har för barnets 
språk- och läsutveckling.  
 
I Myndigheten för skolutvecklings rapport, 2004, pekar man på vårt förändrade samhälle. 
Idag är det så att allt fler barn, elever och vuxna har ett annat modersmål. År 2001 hade 13 
procent av förskolebarnen och 12 procent av skolans elever en annan språklig bakgrund.  
Skillnaden i resultat, i läsförståelsetest, mellan infödda elever och elever med utländsk 
bakgrund är stor. Det är inte bara elever som är födda utomlands, som presterar sämre än sina 
infödda kamrater. Även de elever med utländsk bakgrund, som är födda i Sverige, uppvisar 
sämre resultat än sina infödda vänner.  
 
Pramling (1986), framhäver att om man kommunicerar med barn i hemmet, förskolan eller 
skolan så utgör den metakognitiva domänen en naturlig och påtaglig aspekt i 
kommunikationen. Att förvärva metakognitiv förmåga är följaktligen en viktig sida av den 
allmänna intellektuella utvecklingen. Allt vi säger, gör eller tycker grundar sig på vissa 
antaganden om hur världen är konstruerad. Dessa antaganden är som regel så självklara för 
oss att vi tar dem för givna. Barn lär sig tidigt ett sätt att kommunicera med omvärlden. Detta 
tidiga kommunikationsmönster kan förklaras som metakommunikation. Här finns en stark 
koppling till Vygotskijs skrifter, även om uttrycket metakognition inte används.  
 
 
Pramling hänvisar i sin bok, Barn och inlärning (1986), till Francis forskning, där hon delar in 
barn i tre kategorier av läsare: 
 

• De duktiga läsarna har förstått vad skolan går ut på och ser en nytta för egen del av att 
lära sig att skriva och läsa. De ser en funktion av förmågan att skriva och läsa i såväl 
skolan som utanför denna. De här barnen gör aktiva försök i att lära sig, tar del i 
dialoger som är grund för inlärning, har förmåga att förklara, ifrågasätta och föreslå 
alternativ samt att problematisera många händelser.  

 
• De saktfärdiga läsarna uppfattar det som om skrivning och läsning har något med att 

börja skolan att göra, det vill säga, något som man kan göra eller ej, men i skolan är 
man tvingad att göra det. De här barnen ser inte skrivning och läsning som en 
kontinuerlig utvecklingsprocess eller som en förmåga som har ett värde i livet utanför 
skolan. 

 
• De barn som sent börjar läsa är de som inte ger tecken på att läsa alls under sitt första 

år i skolan och som fortfarande efter tre år har läs- och skrivproblem. Det 
karaktäristiska för de här barnen är att de inte har någon förståelse för vad läsning och 
skrivning går ut på, eller varför man ska gå i skolan.  
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Kan det vara så att den sista kategorin av barn inte mött sagor, berättelser och på så sätt inte 
fått något litterärt intresse med sig i bagaget? Dessa barn har i utgångsläget inte fått med sig 
det kulturella kapitalet. 
 
 
2.2.3 Förförståelse - Läsförståelse 
 
Läsning betyder så mycket mera än läsmetod. Det handlar också om den förförståelse barnet 
har om det hon läser. Enligt Allard (2002), startar läsningen i läsförståelsen. Om man läser en 
text inom ett område där man är kunnig, så inleder man läsningen med en god och omfattande 
läsförståelse. Som läsare har man redan en innehållsrik struktur och ett rikt material att 
bearbeta. Det innebär i förlängningen att man inte behöver plocka ut så mycket material ur 
texten vid avläsningen, på det sättet går läsningen både lätt och snabbt. Men, om man läser en 
text inom ett område där man är totalt okunnig, har man en mycket mager förförståelse samt 
en oklar och begränsad struktur inför att bearbeta det man läser.  
 
I, Vygotskij och skolan (1999), betonas att de nya kunskaperna måste sammankopplas med det 
som eleven redan vet och bli en personlig angelägenhet för eleven. Undervisningen ska utgå 
från elevens förkunskaper eller förförståelse. Allard (2002) anser att det medför att man i hög 
grad blir beroende av avläsningen, därför att man måste, mera i detalj, gå in i texten för att få 
ut ett material att bearbeta. Det går då trögt och tungt att läsa. Om man tänker efter, så är det 
faktiskt så att det alltid tar längre tid och är betydligt mödosammare att komma igenom första 
kapitlet i en bok, än resten av romanen. Det gäller ju att komma in i boken, komma in i 
handlingen, lära känna personerna och miljön, bli bekant med författarens språk, och så 
vidare. Det handlar med andra ord om att bygga upp förförståelsen. När man väl kommit över 
tröskeln och är inne i boken, går läsningen både lättare och snabbare.  
 
Karin Taube säger i sin bok, Läsinlärning och självförtroende (2000), att en effektiv läsare 
kännetecknas framförallt av en högt utvecklad flexibilitet. Att läsa med förståelse betyder 
också att läsa på, mellan och bortom raderna. En uppsjö av information står inte utskriven i 
texten. Det är således den enskilde läsaren som lägger till och drar ifrån, drar slutsatser och 
ifrågasätter utifrån sina egna erfarenheter och kunskaper. Läsförståelsen tycks vara en produkt 
som står under inflytande av en växelverkan mellan text och läsare. Läsarens aktiva 
medverkan i denna interaktion är av avgörande betydelse. Läsutvecklingen är individuell 
vilket således innebär att det inte går att jämföra läsläxans betydelse för någon som kan läsa 
vid skolstarten med någon som till exempel har dyslektiska problem. Vidden av läskunnighet 
är mycket stor i en klass. Men när har man egentligen uppnått en god läsförmåga? Allard 
(2002), säger att närhelst en individs läsning är sådan att processen är igång, snurrar utan 
avbrott under ett textavsnitt, då kan man säga att denna individ har god läsförmåga.  
 
 
2.2.4 Läsning på Talets Grund eller ljuda? 
 
I Sverige disponerar vi ett språk som huvudsakligen är ljudenligt stavat. På grund av detta har 
ljudmetoden dominerat vid läsinlärning. För inlärning av läsning av språk där stavningen inte 
stämmer överens med uttalet, som till exempel i engelskan, används olika typer av helords- 
eller ordbildsmetoder, vilket innebär att man lär sig hela bilden som helhet (Bonniers lexikon 
1986). Ljudmetoden är en läsinlärningsmetod, enligt vilken eleven lär sig varje bokstavs ljud 
så som det uttalas i ett ord, varpå eleven lär sig sammanfoga ljuden till hela ord. Ljudmetoden 
tillhör en grupp läsmetoder, som har sin utgångspunkt i språkets delar och som sedan 
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sammanfogas till ord. Motsatsen, oftast kallad helordsmetoden, utgår från ordet som helhet. 
(Nationalencyklopedin 2006) 
 
Helordsmetoden eller ordbildsmetoden, är en metod för läsinlärande där hela ordet eller delar 
av det uppfattas och inpräglas innan eleven lär sig de enskilda bokstäverna. Metoden har 
särskilt värde i de språk som har en liten fonetisk representation, till exempel, engelska. 
Metoden introducerades i Sverige i början av 1900-talet av läraren Anna Kruse. 
(Nationalencyklopedin 2006) 
 
Den oftast använda analytiska metoden är LTG, Läsning på Talets Grund. LTG har en 
amerikansk föregångare, LEA, Language Experience Approach, men bygger framför allt på 
Vygotskij. LTG-metoden introducerades i Sverige av, Ulrika Leimar. Den är snarare ett 
arbetssätt än en metod där man utgår från barnens eget språk och egna begreppsvärld. 
(Larsson 1992) 
 
 
                         ”LTG-metoden bygger på att barnen gradvis får ökad förståelse för  
 ljud/bokstavsprincipen samt de specifika egenskaper som utmärker  
 skrivet språk. Genom att man bygger upp textmaterialet utifrån barnens  
 omedelbara iakttagelser och erfarenheter, transporterar dem från talet till  
 skrivet språk och därefter gradvis analyserar texten till minsta beståndsdelar, 
 upplever barnen att texten betyder något. Eleverna i en och samma klass  
 står på så uppenbart skilda nivåer beträffande sina förutsättningar, sin  
 inlärningsberedskap, men genom dikteringsförfarandet ges varje elev möjlighet 
 att införliva det kunskapsstoff han/hon är mogen för, och man kan inte i praktiken  
 skilja på vad man i årskurs 1 på lågstadiet brukar kalla ”förberedande” eller  
 grundläggande inlärningsmoment.” s  45 (Leimar 1979) 
 
 
LTG-metoden ger läraren möjlighet att tillämpa individualiserad undervisning eftersom 
stoffet metodiskt går att anpassa till varje barns utvecklingsnivå. (Leimar 1979) 
 
Bland fackpedagoger och lärare har det under en lång tid pågått en livlig debatt om den rätta 
metoden i den första läsutvecklingen. Förr dominerade spörsmålet om man skulle utgå från 
hela ord, helordsmetoden, eller om man skulle starta med enskilda ljud och bokstäver, 
ljudmetoden. Nuförtiden handlar frågan mera om barnets naturliga talspråk ska vara 
utgångspunkt för läsinlärningen (LTG- metoden) eller om man ska ha en mer metodisk 
lärogång, där varje bokstav introduceras i en bestämd ordningsföljd. Det har visat sig vara 
svårt att forskningsmässigt bestämma vilket som är de bästa. De flesta pedagoger tycks vilja 
kombinera olika metoder. Alltfler barn har redan hunnit en god bit på väg i sin läsutveckling 
när de börjar skolan. En viktig pedagogisk fråga är därför hur man ska kunna individualisera 
undervisningen och ta hänsyn till varje barns förutsättningar för den fortsatta inlärningen, 
samtidigt som man strävar efter att nå skolans sociala mål. (Nationalencyklopedin 2006) 
 
Hjälme (1999), redogör för att vid 1970- talets mitt utgavs i Sverige, anvisningar för 
ytterligare en läsmetod, den psykolingvistiska metoden, som senare kom att kallas 
Wittingmetoden, efter sin upphovskvinna, Maja Witting. Witting delar upp läsprocessen i två 
avsnitt. Den ena delen är symbolfunktionen, då bokstäverna betecknar språkljud som ska 
tolkas från vänster till höger och glida över i varandra, medan den andra delen är förståelsen, 
kopplad till begreppsbildning, alltså till erfarenhet och tänkande. Enligt Stadler (1994) har 
Wittingmetoden, huvudsakligen samma utgångspunkt som ljudmetoden, att befästa 
kopplingen mellan ljuden och dess symboler, bokstäverna. Den här metoden är mer 
konsekvent och strukturerad än ljudmetoden. 
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Jon Neaslund (1956), tog upp metodfrågan i en avhandling, på ett för svensk läsforskning 
unikt sätt, och som har direkt relevans för frågorna i läsdebatten. I en väldesignad 
experimentell tvillingstudie, jämförde han resultaten av den syntetiska ljudmetoden och den 
analytiska ordbildmetoden. Följden blev att han gav den syntetiska metoden, det vill säga 
ljudmetoden fördel, särskilt för barn på lägre begåvningsnivåer.  
 
Det finns ytterligare några pedagogiska metoder och arbetssätt som till exempel, Reading 
Recovery och Whole Language som vi inte beskriver närmre här. (Myrberg 2006) 
 
 
2.2.5 Minnets betydelse 
 
Givetvis är glömskkurvan med avsikt på läsning och läsförståelse, ej jämförbar med då man 
kräver en exakt återgivning av något man hört, sett eller upplevt. Men, minnet har betydelse 
då man ljuder sig igenom ord i läsutvecklingens inledningsfas. Kommer man inte ihåg de 
första ljuden som man läste får man heller inte ihop orden. I det sammanhanget är det 
korttidsminnet man använder. När det gäller läsförståelsen måste man också komma ihåg 
tidigare ord, meningar och tidigare erfarenheter för att få ett sammanhang. Då använder man 
sig av långtidsminnet. Utan det skulle man följaktligen inte kunna återberätta vad man läst. 
Enligt Marton (2001), lär man sig inte för att återge texter eller tal exakt, utan för att förstå 
och kunna återge innebörden.  
 
I Anna Derwingers bok, Minnets möjligheter (2003), har forskarna Craik och Lockhart 
beskrivit tre inkodningsprocesser som krävs för att ge minnen som håller under lång tid. 
 
 

• Förmågan att koncentrera sig på just det man vill minnas. För att kunna göra läxan 
fordras koncentration.  

 
• Associationer mellan det nya vi vill lägga på minnet och sådant vi vet, med hjälp av 

bland annat, arbetsminnet. Bygger läxor på sådant som elever redan behärskar blir det 
lättare att lagra i minnet.  

 
• Vikten av att förstå innehållet i det man vill komma ihåg, som alternativ för att bara 

rabbla något abstrakt. Förberedda meningsfulla läxor hjälper minneslagring. Om 
eleven till exempel har svåra ord i läxa underlättar det om eleven vet vad orden ska 
användas till. (Derwinger 2003) 

 
 
Gunilla Lindqvist, talar i sin bok, Vygotskij och skolan (1999), om olika former av 
minnestyper. Hon framhåller att minnet länge uppfattats som en, allmän egenskap hos 
nervsystemet, och som fungerar likadant hos alla. Vidare säger Lindqvist att det är angeläget 
att läraren i sin undervisning använder olika sätt för att få sina elever att minnas eller som hon 
uttrycker det: ”Ju mer olika sätt som används för reaktionen att gå in i nervsystemet, desto 
grundligare fastnar det där.” S. 88. Lindqvist poängterar också en annan viktig del som spelar 
in när det gäller att minnas, nämligen intresset, där menar hon att minnet blir starkast om det 
är något som intresserar individen. Det vi ser på med störst intresse, det lär vi oss också bäst. 
 
Leo (2004) delar upp långtidsminnet i medvetet minne och omedvetet minne. Det medvetna 
minnet uppdelas i sin tur i semantiskt och episodiskt minne, medan det omedvetna minnet 
delas upp i procedurminnet och det perceptuella representationssystemet  
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Det semantiska minnet kallas också kunskapsminnet, vilket har stor betydelse för skolarbete.  
Här återfinns information som vi begagnar för att kunna prata med varandra om sådant vi 
känner till. Ett stort antal läxor går ut på att få in saker i minnet. Enligt Vygotskij fungerar 
hörselminnet, synminnet och det muskulära minnet individuellt, men de fungerar givetvis 
även tillsammans i olika kombinationer. Den bästa effekten erhålls när alla tre minnena kan 
samverka med varandra. Läxforskning utförd i USA visar, att effekterna av läxläsning för 
elever i skolår 1-6 är synnerligen små.  
 
 
2.2.6 Lusten att lära 
 
I en rapport från skolutvecklingsmyndigheten (2004), kan man läsa att den mest 
betydelsefulla beståndsdelen i pedagogik är att det finns en hög lärarkompetens, som klarar att 
förhindra läs- och skrivsvårigheter uppkommer samt att utveckla elevernas läs- och 
skrivförmåga. Den duktige pedagogen har grundliga kunskaper om barns språkliga 
utveckling, även goda kunskaper om läs- och skrivprocessen och av ett strukturerat och 
systematiskt arbetssätt som återfinns i elevernas förmåga och individuella strategier. Den 
duktige pedagogen är kapabel att motivera sina elever att läsa och skriva. Föräldrarna ses som 
mycket viktiga för barnens läs- och skrivutveckling. Samtal om böcker, ord och bokstäver i 
hemmet samt högläsning är oerhört viktiga förutsättningar för en god läs- och skrivutveckling. 
Den här rapporten kom samma år som konsensusrapporten från Skolverket. Båda pekar på 
vikten av att det finns kompetenta pedagoger i skolan. 
 
Carlgren/ Marton (2002) påstår att konstruktivismen, under de senaste årtiondena, haft en stor 
inverkan på den svenska skolan. Utgångspunkten är att eleverna själva måste lära sig, ingen 
kan lära någon annan någonting. Enligt författarna, är det positiva med denna inriktning att 
elevernas aktiva roll framhävs och det negativa, att pedagogernas möjligheter till att bidra till 
elevernas lärande, ses som relativt begränsade.    
 
Enligt Lundberg/ Herrlin (2005) är det avgörande för läsandets alla sidor att eleverna är aktiva 
och intresserade, att de känner en glädje och lust inför lärandet och att de upplever 
tillfredställelsen av att kunna något som de inte kunde tidigare, att de, helt enkelt, blir bättre.  
Lärarens insats, när det gäller att stimulera varje barn till att upptäcka lusten i att läsa en text 
eller en bok är oerhört betydelsefull. Men, även eleverna inspirerar och påverkar varandra till 
att upptäcka texter som ger en lust till fortsatt läsning. Ett barns läsutveckling hänger nära 
samman med om det vill läsa eller finner lusten i att läsa! Carlgren/ Martons resonemang, vad 
gäller, elevernas aktiva roll och motivation att söka kunskap stämmer väl överens med 
Lundberg/ Herrlins uppfattning. Dock finns en viss nyansskillnad i synen på pedagogens roll 
och medverkan i barnens kunskapsinhämtande. 
 
Chambers (1987) anser att litteraturen alltid tillhör hela folket, att den bör vara billig och 
lättillgänglig, att den ska vara rolig att läsa lika väl som utmanande, uppfriskande, 
undergrävande, trösterik och alla de andra kvaliteter vi tillskriver den. Han säger att det är i 
litteraturen som vi hittar de bästa uttrycken för den mänskliga fantasin och de mest 
meningsfulla försöken att komma tillrätta med våra idéer om oss själva och vad vi är.  
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Chambers (1995) betonar vikten av att det finns en vuxen förebild som barn känner ett 
förtroende inför, under sin läsutveckling. I boken återkommer han ofta till hur viktig 
föräldrarnas medverkan är och hur betydelsefullt det är att barnen har en god förebild. Han 
säger att:  
 

 
”Alla föräldrar vill säkert att deras barn ska få en bra utbildning, och de vet 

  kanske också att läsning är grundläggande för att åstadkomma detta. Men 
  eftersom bokägande ligger långt ifrån det accepterade sociala mönster de 
  vuxit upp med och lärt sig se som normalt, har de svårt att förstå hur stark 
  koppling det finns mellan att äga böcker och att verkligen lära sig att upp- 
  skatta dem, mellan att köpa böcker och att verkligen läsa dem.”  s 76.  
 
 
Chambers hänvisar i sin bok, Böcker omkring oss – Om läsmiljö, till en lärare, John Werner, 
som säger att barn måste under sin uppväxttid läsa regelbundet för att på så sätt få en så bra 
chans som möjligt att utvecklas till tänkande och engagerade läsare. De ideala 
förutsättningarna är att varje barn, upp till sexton års ålder, dagligen, under skoltid, får tid till 
en stund för självständig läsning. En stund som barnen själva planerar och genomför. Han tar 
också upp hur viktigt föräldrarnas engagemang är, att hela tiden uppmuntra barnet att läsa på 
egen hand hemma. 
 
Vidare säger han, att lästiden för ett barn inte får vara längre än det kan behålla 
koncentrationen och motivationen. Det finns också några andra faktorer som spelar in på 
lästidens längd. Barn som kommer från familjer där litteraturen är en del av vardagen, kan 
läsa längre än sina jämnåriga kamrater, som inte har dessa traditioner. Det är också så att äldre 
barn kan koncentrera sig längre än små barn. (Chambers 1995). 
 
 
2.3 Läxa 
 
Läxa definieras i Nationalencyklopedin (2006), som en avgränsad skoluppgift för hemarbete, 
särskilt om ett visst textstycke som skall läras in, hemuppgift. I Pedagogisk Forskning i 
Sverige (1997), årgång 2 nr 3, skriver Jan-Olof Hellsten, att i skolan är läxor ett dominerande 
inslag. I stort sett alla dagar innehåller någon form av läxgivning, läxförhör och diskussion. 
Läxor är en av de omständigheter i elevernas arbetsvillkor som tydligt skiljer skolan från 
andra arbetsplatser, därför att det innebär ett regelbundet åläggande att ta med sig jobbet hem. 
I och med det berör läxorna inte bara eleverna utan även deras familjer och andra människor i 
deras närmiljö. Hellsten påstår att i dagens aktuella skollag finns det inte något skrivet om 
läxor. Det finns följaktligen inte något i dagens skola som styr läxor och med det menar han 
att det inte ingår i skolans uppgift att ge elever läxa. Läxan är en uppgift som ska avklaras 
under skoltid och inte utanför skoltid, hävdar Hellsten.  
 
Vidare säger Hellsten i sin rapport att hemläxan är en rutin och tradition, som hängt med i alla 
år utan att ifrågasättas. Vi får gå tillbaka ända till Lpo 80, Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet grundskolan (1980), för att hitta att läxan utgör en del av skolans arbetssätt. 
Läxor är inte, enligt Hellsten, av massmedialt intresse. Lärartidningar har någon enstaka gång 
en artikel om läxor medan däremot tidskriften, KRUT (Kritisk utbildningstidskrift) inte alls 
tycks vara intresserade att behandla denna företeelse. Även barn i skolår 1 behöver läxor, 
säger en grundskolerektor. De behöver en bekräftelse på att de verkligen har börjat skolan. 
Men framförallt är det kontakten mellan hem och skola som läxorna representerar. Från 
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skolhåll kan man få ännu tydligare formuleringar. En lågstadielärare berättade för Hellsten 
hur hon gick till väga när hon gav läsläxa: Varje elev fick ett hemläsningsprotokoll som pappa 
eller mamma satte sin signatur på. Meningen med detta var, dels att tvinga barn och föräldrar 
att tillsammans ägna sig åt böckerna, dels att föräldrarna skulle kunna följa sina barns 
framsteg. Läxorna anses kunna skapa intimare familjerelationer (Hellsten 1997). Oerhört 
tankeväckande åsikter som Hellstens rapport tar upp. Man kan ställa sig följande frågor: Är 
det meningen att läxan ska fungera som förmedlingslänk mellan hem- och skola? Är det 
skolans uppgift, att med tvång, genom läxor, skapa intima familjerelationer?  
 
I sin litteraturgenomgång har Hellsten funnit tre företeelser som haft en mycket stark 
påverkan på honom. (Hellsten1997) 
 

• Den första är att läxor är osynliga i granskade texter. Trots att den är ett stående inslag 
i undervisningen och värderas högt, skrivs det mycket lite om densamma i offentliga 
texter.  

 
• Den andra tendensen är att läxan inte problematiseras överhuvudtaget. Det kan ses 

som en följd av att den i många sammanhang inte nämns alls. 
 

• Den tredje tendensen medför att läxan, när den debatteras, tillmäts ett högt värde men 
att denna värdering inte alltid är beroende av de effekter som kan uppnås. Läxan 
uppskattas så högt av dem som förespråkar den att det kan överskugga det faktum att 
den egentligen inte leder till något resultat. 

 
Läxplågan, en debattartikel lanserad i lärarnas tidning, nr 21/99, och på Skolporten, på 
Internet, startade en stor läxdiskussion ute i skolorna. Den som satte igång läxdiskussionen 
heter, Peter Frost, och han jobbade då som rektor i Strömsund. Det han skrev var att läxor är 
orättvisa, av den orsaken att familjer har så olika förutsättningar att hjälpa och stödja sina barn 
med läxläsning. Även inom familjer får man olika stöd beroende av hur i stor omfattning 
föräldrarna har tid. Vidare poängterar Frost att läxor är förlegade, därför att villkoren för 
familjelivet har ändrats och föräldrarnas arbetstid har ökat under de senaste årtiondena. Läxor 
är ansvarslösa av den orsaken att de lämnar över ansvaret för kunskapsinhämtande, till det 
enskilda barnet, menar han. Han påpekar också att läxor är sorterande då arbetsinsatsen inte 
belönas i förhållande till den insats barnet gör. Det värsta scenariot är att barnet misslyckas på 
läxförhöret och får då ännu mer läxa. Frost avslutar sin debattartikel genom att slå fast att 
åtskilliga barn far illa av läxor, och att de orsakar slitningar i många hem. Han går till och 
med så långt som att påstå att läxor är, medveten och utstuderad misshandel av barn. (Leo 
2004)  
 
Vidare hänvisar Leo (2004) till en amerikansk undersökning där man kan läsa om 
läxdiskussionen som varit het i USA. I artikeln, The end of homework, berättar två forskare 
om de konsekvenser som de anser att läxor får i familjelivet. De menar att tiden för familjens 
samvaro har minskat drastiskt de senaste årtiondena. Föräldrar arbetar mer och barn spenderar 
mer tid med skolarbete. Det finns således inte längre tid för gemensamt vardagligt hemarbete, 
eller att bara umgås. Forskarna har noggrant gått igenom läxforskningen, och påpekar att det 
inte finns något som visar tecken på att läxor för yngre barn har någon effekt.  
 
Eva Österlind (2001), presenterade en rapport, Elevers förhållningssätt till läxor- En 
uppföljningsstudie, vilket var en uppföljning av en tidigare studie som behandlade hur elever 
uppfattar att planera sitt eget arbete i skolan. Sin forskning har hon utfört inom ramen för sitt 
arbete som lektor i pedagogik vid Högskolan i Dalarna. Den senare rapporten bygger vidare 
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på den första genom att samma elever intervjuas. I den senare intervjuas 44 elever i år 7-9, om 
hur de hanterar sina hemuppgifter, sina läxor. Österlind menar att elevernas syn på läxor 
varierar: allt från att se dem som oumbärliga för ens egen utveckling, till en slags bestraffning. 
Några elever ser inga andra skäl till läxor än att det är en tradition, medan andra formulerar 
skäl för läxor ur ett lärarperspektiv. Från att planera undervisningen utifrån kännedom om vad 
eleverna kan, till att upprätthålla ordning och kontroll.  
 
Österlind hänvisar, i sin senaste rapport, till Ljunggren (1993) där han beskriver läxan som 
symbol, en starkt strukturerande del i skolans vardag, som dessutom delvis kontrollerar 
elevens så kallade fritid. Läxor kan innebära fördelar för vissa elever och frustration för andra 
elever. I en av Österlinds sista intervjufrågor fick eleverna fundera fritt kring hur de ville ha 
det med läxor. Oftast nämndes önskemålet: inga läxor alls. Österlind frågar sig också om det 
är rimligt att grundskolan via läxorna bjuder in socioekonomiska faktorer som föräldrarnas 
utbildningsnivå. Hon menar att svaret på den frågan beror på vad man ser som skolans 
uppgift. Hemuppgifter kan vara effektivt om skolsystemet ska sortera individer utifrån deras 
sociokulturella bakgrund eller förbereda barn från arbetarfamiljer för högre studier. En 
frågeställning som Österlinds rapport väcker är: Kan hemläxan som sådan, ha en avgörande 
betydelse för om arbetarbarn skulle fortsätta till högre studier? 
 
I sin bok, Hemarbetets utformning och effekter (1990), beskriver Ebbe Lindell, hur ett projekt 
som kallas, Metaforskning, arbetar med att ställa samman resultat ifrån tidigare forskning som 
ger en översikt över 30 års forskning inom olika ämnesområden. I, Metarapport nr 2, 
problematiserar man vad forskningen säger om elevers hemarbeten, läxor och dess effekter. 
Författaren anser att det är tämligen märkligt att ett så litet intresse har ägnats åt innehållet i 
hemarbetet. Effektstudier brukar i regel koncentrera sig på att mäta den tid eleverna lägger 
ned på sina läxor utan att bry sig särskilt mycket om arbetets art. De svenska 
undersökningarna som, enligt metaprojektets dokumentering, har lämnat bidrag till frågan om 
hemarbetets form och effekter, har inte kunnat påvisa någon påfallande nytta av läxläsningen 
då det gäller insatsen i skolan.  
 
Vidare skriver Lindell att undersökningen dock i åtskilliga fall lider av bristen av att inte ha 
kontrollerat elevernas förutsättningar. Under dylika förhållanden kan det rentav hända att 
läxläsningen ser ut att ha negativa effekter, men det är naturligtvis en illusion orsakad av att 
elever med svaga förutsättningar kan ha läst mer läxor, anser han. Undersökningar från andra 
nationer visar på mycket starka och klara effekter av hemarbetet. Efter de nu genomförda 
utvärderingarna av det svenska metamaterialet ser det ut som om läxläsningen borde ägnas 
betydligt större uppmärksamhet i vår skolforskning. I nuvarande situationen riskerar vi att 
införa föreskrifter om hemarbetet helt på måfå. Lindell refererar till 1969- års läroplan där han 
kan konstatera att merparten av studierna bör uträttas i skolan. Han anser detta bokstavligen 
talat ha varit helt korrekt. Vidare säger författaren att det emellertid var mycket beklagligt att 
formuleringen kom att förstås som att läxor inte alls borde ges. Förmodligen har svenska 
elever under något årtionde förlorat åtskillig kunskap på grund av denna tolkning. Numera 
framstår det som en moralisk plikt för skolan att ge mer läxor. Som avslutning betonar 
Lindell, att varje stund som barnen kan hållas borta från det negativa mediautbud som råder i 
många hem, innebär en vinst för barnens psykiska hälsa. I sitt slutord skriver Lindell att 
arbetet i hemmet kring skolans undervisning, inte är en besvärlig börda, utan kan istället 
innebära en kontakt mellan de tre parterna: barn, föräldrar och lärare. (Lindell 1990) 
 
Dr. William Glasser, amerikansk psykiatriker, är en expert på området och har en oerhört stor 
erfarenhet av kvalitetsarbete i skolan. Glassers verk har haft en väsentlig betydelse för 
debatten om läxor i USA och i andra länder. Trots att det kan vara svårt att acceptera både för 
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föräldrar och för lärare, kan läxor vara ett av huvudskälet till att åtskilliga elever fjärmar 
skolarbete från sina värdeföreställningar, vidmakthåller Glasser. Vidare säger Glasser, att 
även de duktiga eleverna nästan alltid säger att, läxor är det som de tycker mest illa om i 
skolan. (Glasser 1996) 
 
Åtskilliga lärare inom skolan lägger, enligt Glasser, ned alldeles för mycket tid på att försöka 
tvinga elever att läsa vilket medför att det i flera fall får en motsatt effekt, många lär sig 
istället att avsky att läsa. Motsträvigt kanske de går med på att läsa i skolan, men i hemmet 
vägrar de att läsa. Läxor är huvudorsaken till att konflikter mellan föräldrar och elever 
uppstår, företrädesvis i hem där föräldrarna vill att deras barn ska göra bra ifrån sig i skolan. 
En del i Hellstens rapport, att läxor kan skapa en intimare familjerelation, står i stark kontrast 
till Glassers forskning. Avslutningsvis säger Glasser att, när lärare, elever och föräldrar 
skonas från de problem som läxor orsakar, får de mer tid att koncentrera sig på 
kvalitetsarbetet i skolan, vilket är det grundläggande i all skolverksamhet. (Glasser 1996) 
 
Magnus Lindberg och Eva Ljungholm, vid lärarhögskolan i Luleå, har i en C- uppsats, Läxa 
gynnar den inlärningen (2004), utifrån de resultat de fått, kommit fram till att läxan trots allt 
ses på med ganska så positiva ögon både från lärare och från elever. Det är ett fåtal elever i 
deras undersökning som skulle föredra längre skoldagar som alternativ för läxa. Detta 
ifrågasätts dock av författarna, då de ställer sig frågorna: Ser barnen enbart längre skoldagar 
som ett straff för utebliven läxa? Och om så är fallet: Varför är då lärare positiva till läxor när 
de på samma gång ger ett intryck av att vara tveksamma till läxans effektivitet för själva 
inlärningen? De tror att det kan bero på det invanda mönster som alltid kännetecknat skolan, 
där läxan är en stående beståndsdel av undervisningen. 
 
 
2.4 Läsläxa 
 
Läsläxa som definition är en sammansättning av orden läsa och läxa. Läxan är ett vidare 
begrepp medan läsläxan är en underordnad kategori, menar vi. 
 
I sin doktorsavhandling, Läsutveckling i ett helhetsperspektiv- fjorton barns läsutveckling 
under första och andra året (2002), har Margareta Sandström Kjellin, intervjuat föräldrar 
angående deras inställning till skolan samt hur de hjälper sina barn med läsläxan. I den 
slutliga rapporten kunde hon se, att läsläxorna var något som skolan förväntade sig, att alla 
föräldrar skulle hjälpa sina barn med. För de barn som inte hade några svårigheter fungerade 
detta, men föräldrar till de lässvaga barnen kunde inte infria skolans förväntningar, därför att 
barnen inte kunde läsa på egen hand. Följden blev att föräldrarna på det hela taget förväntades 
undervisa sina barn i läsning. Vidare framkom det att barn som redan vid skolstarten var 
mycket bra läsare, lärde sig själva att läsa. Dessa barns föräldrar hade i flera fall mycket goda 
pedagogiska kunskaper och kunde således lära sina barn. Barn med ett annat modersmål än 
det svenska förbättrade inte sin läsning lika mycket som de övriga barnen. 
 
Ulrika Wolff påvisar i sin avhandling, Characteristics and varieties of poor readers, olika 
profiler av elever med skiftande läsförmåga, och relaterar det till olika kulturella och 
socioekonomiska bakgrundsfaktorer. De elever som hade ett mera gynnsamt förhållande hade 
också bättre läsförmåga. Bakgrundsvariabler som till exempel, språk hemma, kön, antal 
böcker hemma, föräldrars högsta utbildning, föräldrars högsta yrke samt hushållsinkomst, 
spelade en avsevärd roll, förutom de elever med dyslexi där socioekonomisk bakgrund inte 
verkade påverka resultatet. (Wolff 2005) 
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Cooper (2001), fann i sin undersökning angående läsläxa, att det var en begränsad tid barn 
kunde koncentrera sig, eller avskärma sig. Vidare menade han att störningar i hemmet lättare 
lockade iväg barnen från böckerna som låg utspridda på bordet. Dessutom hade de inte lärt sig 
god studieteknik. De kunde heller inte fördela sin tid mellan lätta och svåra uppgifter. Var och 
en av dessa tankemässiga begränsningar tyder, enligt Cooper, på att läxor inte kan förväntas 
förbättra resultatet särskilt mycket. Cooper kom i sin undersökning fram till att handledda 
studier var mer effektiva än läxor, eftersom någon hela tiden var närvarande. Detta 
minimerade störningarna och hjälpte också till med själva studierna. 
 
I skolverkets rapport, Hur i all världen läser svenska elever (1995), står det att läsa att 
svenska nioåringar läser oftast berättelser eller sagoböcker i skolan, medan faktaböcker och 
arbetsböcker är mindre vanliga. De svenska nioåringarna hör till dem som minst ofta har 
läsläxor i en jämförelse med jämnåriga elever i elva västeuropiska länder. Ungefär 80 % av 
nioåringarna får hemläxa en till två gånger per vecka. Nioåringar som aldrig får hemläxa läser 
bäst medan de som får hemläxa nästan varje dag är svaga läsare. Att tolka detta som att 
hemläxor skulle ha ett negativt inflytande på läsförmågan är med största sannolikhet förhastat. 
De lässvaga elevernas långsamma läsutveckling har snarare föranlett hemläxorna. Det är Fil 
dr, Karin Taube, som varit nationell samordnare för projektet. I jämförelse med jämnåriga 
elever i de elva västeuropeiska länderna hör de svenska eleverna i årskurs 8 till dem som i 
ringaste mängd får hemläxa i läsning. De elever som läser ofta i skolan, som ofta får hemläxa 
och som ofta får skrivuppgifter i samband med läsning är bättre läsare. På högstadiet uppfattar 
förmodligen framgångsrika elever påtagligare kraven på läxor. Här finns alltså en klar 
skillnad mellan stadierna. I de lägre skolåren däremot, är hemläxa utöver en till två gånger per 
vecka ett uttryck för skolans försök att forcera läsinlärningen för elever med svårigheter. 
(Skolverket 1995) 
 
 
Här presenteras några frågor i elevenkäten som till exempel:  
 

• Hur de ser på sin läsförmåga. 
• Hur ofta de läser dagstidningar, böcker och serietidningar på sin fritid. 
• Högläsning och läxhjälp hemma. 

 
Utifrån detta kan man, menar Taube, i 70 % av fallen, förutsäga vilka av dem som kommer att 
bli de duktigaste respektive de svagaste läsarna. (Skolverket 1995) 
 
I en debattartikel, Läsläxan tog glädjen ifrån min dotter för lång tid, skriven av, Ann- 
Charlotte Horgby, publicerad i lärarnas tidning, 8/2004 tas läsläxan upp. Där menar en 
förälder att läxor styr familjelivet och vad familjen ska samtala om. Det måste finnas 
möjlighet för barnen att leva ett rikt liv utanför skolan, på sin fritid. Föräldern anser också att 
läxorna inte handlar om att införskaffa sig eller befästa baskunskaper. Föräldern avfärdar helt 
argumentet som gör gällande att man måste få läxor under de tidigare skolåren för att kunna 
göra dem på högstadiet. Skolan kan ge enstaka uppgifter som läxa om man följer upp med väl 
motiverade argument. Avslutningsvis menar föräldern att en stor del av undervisningen i 
skolan läggs upp med läxan som en nödvändig del. (Leo 2004).  
 
Rapporten, Att läsa och skriva, från Myndigheten för skolutveckling 2004, tar upp att det i 
rollen som förälder inte är ovanligt att vuxna kan återuppleva sina egna brister när det gäller 
grundläggande läsfärdigheter. När barnen börjar skolan kan det finnas farhågor om att de 
kommer att uppleva likartade svårigheter som mamma eller pappa minns från sin skoltid. 
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Vuxna med läs- och skrivproblem känner också som föräldrar sin begränsning i att kunna 
hjälpa sin barn med läxorna.  
 
Christin Giselsson, lärare i Markaryds kommun, och medförfattare till boken, Skolexemplet- 
Markaryd (Månsson 1995), menar att när barnen lär sig läsa är det av vikt att de får öva på sin 
läsning så mycket som möjligt. Det är något som vi försöker ge dem möjlighet till i skolan. 
Men, eftersom det är många elever i varje klass och lektionerna ska innehålla mer än läsning, 
får varje barn endast några minuter lästräning varje dag. I boken berättar hon att de brukar ha 
tre läsperioder om vardera fyra veckor, men att tiden kan variera beroende på barnens och 
föräldrarnas intresse.  
 
Barnen får således hem en bok tillsammans med ett anteckningshäfte. Häftet är tänkt att vara 
kontakten mellan skolan och hemmet. När eleven och föräldrarna läst ut boken noterar man i 
anteckningsboken vad boken hette samt författare och illustratör. Därtill skriver föräldrarna 
också någon kommentar. Så snart boken har blivit läst, tar barnet med sig den till skolan för 
att byta den. Tillsammans med boken tar barnet även med sig anteckningshäftet. Genom 
föräldrarnas kommentarer i häftet får klassläraren en inblick i hur lässtunderna varit för 
barnet. Giselsson redogör i sin bok för resultaten från läsprojekten enligt följande: Om vi ser 
på barnens tid för lästräning, så har den ökat avsevärt med föräldrarnas hjälp. Från att ha 
lästränat ett fåtal minuter dagligen, får barnen numera träna en kvart om dagen under 
läsperioden. Kontakten mellan skolan och hemmet blir mycket nära och regelbunden med det 
här arbetssättet. När det är fråga om problemet med att barn och föräldrar talar så lite med 
varandra så vet vi inte om vår lästräning gör nytta (Månsson 1995). Här är det befogat att 
ställa några frågor: Är det genom läsläxan som skolan och hemmet ska hålla kontakten? 
Giselsson har tydligen uppfattningen att det finns ett problem med att barn och föräldrar talar 
så lite med varandra. Vad bygger hon det resonemanget på? Tror Giselsson att ett barn inte 
kan utöva lästräning på egen hand? 
 
 
2.5 Vad säger styrdokumenten? 
 
I Alla föräldrar kan! Hemmets läroplan (2001) kan man läsa att föräldrar uppmanas att hjälpa 
barnen att organisera sitt skolarbete och ta reda på om de har några läxor eller prov.  
Vidare kan de behöva hjälpa till med tidsplaneringen så att det finns ordentligt med tid att 
göra läxorna och att förbereda barnen för prov. Föräldrar ska i möjligaste mån låta barnen 
pröva att lösa läxorna på egen hand och inte ta över allt för mycket, även om det skulle gå 
fortare. Ett syfte med läxor är att de vuxna visar att de tror att barnen kan klara av sin 
hemuppgift och att de kan ta eget ansvar. Avslutningsvis anmodas föräldrar att förhöra barnen 
på läxorna och om man som förälder är osäker på innehållet ska man be barnet att berätta vad 
de tidigare gjort och vad de ska kunna. 
 
Enligt Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet- LPO 
94, som är vår senaste läroplan, ansvarar skolan för att varje elev efter genomgången 
grundskola behärskar det svenska språket, och att de kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka 
idéer och tankar i tal och skrift. Det finns inget som reglerar läxor i dagens skola. Vilket också 
betyder att skolan inte har som uppdrag att ge elever läxa. Vidare i läroplanen, Lpo 94, kan 
man under rubriken, Mål- och riktlinjer läsa att, skolans och vårdnadshavares gemensamma 
ansvar för elevers skolgång, ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barn- och 
ungdomars utveckling och lärande.  
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Riktlinjer är att alla som arbetar i skolan ska: 
 

• Samarabeta med elevers vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla 
skolans innehåll och verksamhet. 

 
• Läraren skall samverka med och ge fortlöpande information till föräldrarna om 

elevens skolsituation och kunskapsutveckling. 
 

• Läraren ska också hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga 
situation och därvid iaktta respekt för elevens integritet. 

 
I kursplanen i svenskämnet står det att elever ska i tal och skrift kunna använda det svenska 
språket, vilket är en förutsättning för att aktivt kunna delta i samhällslivet. Därför är skolans 
väsentligaste uppgift att skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling. Skolans 
undervisning ska ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sina färdigheter i att läsa 
och skriva, tala och lyssna. De ska få möta skönlitteraturen samt grundlägga goda läsvanor 
och lära känna delar av vårt kulturarv. Språket innehar en nyckelställning i skolarbetet. Det 
utvecklar människans kreativitet och tänkande, hennes relationer till andra och hennes 
personliga och kulturella identitet. Litteraturläsning är också en viktig del för att utveckla den 
egna språkbehandlingen och språkriktigheten. Det är viktigt att elever från det första skolåret 
till det sista får möta litteraturen i sagor, myter och sägner, i pjäser, dikter och 
prosaberättelser, i såväl barn- och ungdomslitteratur som vuxenlitteratur. 
(Utbildningsdepartementet (1994). I Lpo 94 står det att skolan inte har som uppdrag att ge 
läxor, ändå så är det ett vanligt förekommande arbetssätt. De ovan nämnda riktlinjerna är 
svåra att tillmötesgå då skolornas ekonomi ofta är ansträngd. Vi tänker i första hand på de 
neddragningar i lärartäthet per elev som har gjorts sedan början av 1990- talet.  
 
 
3. Problemprecisering  
 
Vår forskningsfråga är: Hur uppfattar elever i skolår 2 läsläxan? 
 
 
4. Metod 
  
I vårt metodavsnitt redogör vi för var vår studie ägt rum, vilka som har deltagit samt vilka 
metoder vi använt. Vi beskriver också vilka etiska överväganden som studien har medfört. Vi 
avslutar med att beskriva hur vi analyserat våra insamlade data.  
 

4.1 Urval 
 
Vår studie har genomförts i en kommunal skola, i ett medelstort industrisamhälle, västra 
Blekinge. Representativt för bostadsområdet, i skolans upptagningsområde, är villabebyggelse 
från 1960- talet. Bostadsområdet som sådant är eftertraktat då det ligger naturnära, men med 
närhet till de centrala delarna. Val av skola har skett medvetet med tanke på avstånd samt 
klasslärarens positiva attityd till undersökningen. Avgörande var också att barnen hade som 
uppgift att läsa hemma, det vi kallar läsläxa. Vi valde att intervjua tio barn, fem flickor och 
fem pojkar, ur en klass med 23 elever i skolår 2. Enligt Kvale (1997), brukar antalet 
intervjuer, i vanliga intervjustudier ligga kring 15+ 10. Sett ur ett genusperspektiv bedömde vi 
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det som viktigt att pojkar och flickor var till lika stor del representerade. Anledningen till att 
vi bestämde oss för elever i skolår 2 var att de genomgått bokstavsinlärning och har kommit 
en bit på väg i sin läsutveckling. 
 
 
4.2 Datainsamling 
 
Vår undersökning är en kvalitativ fallstudie. Den kvalitativa forskningen inriktar sig på att 
omvandla det som observeras, rapporteras eller registreras till skrivna ord. När det är fråga om 
kvalitativa data transformeras bandade intervjuer till utskrifter, observationer registreras i 
fältanteckningar och bilder beskrivs i ord. Utgångspunkten, och det som karakteriserar en 
fallstudie, är dess inriktning på bara en eller några få undersökningsenheter (Denscombe 
2000). Vår studie kan indelas i de tre temana: att läsa, litteratur och lästräning hemma- 
läsläxa. Dessa utgick vi ifrån när vi arbetade fram våra frågor till barnen. 
 
Det finns olika slags forskningsintervjuer, såsom ostrukturerad, semistrukturerad samt 
strukturerad intervju. Vi använde oss av den semistrukturerade intervjun. Vid 
semistrukturerade intervjuer, har intervjuaren fortfarande en färdig lista med stoff som ska 
behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är dock inställd på att vara flexibel när 
det gäller ämnenas ordningsföljd samt vilket kanske är ännu mer betecknande, att låta den 
intervjuade utveckla sina idéer och tala mer utförligt om det ämne som intervjuaren tar upp. 
Svaren är öppna och betoningen ligger på den intervjuade som utvecklar sina 
synpunkter.(Denscombe 2000) 
 
Vid intervjuer fordras det att de personer man intervjuar, verkligen har någonting att tillföra 
undersökningen. Dels gäller det att rikta rätt frågor till rätt person, dels att hitta personer som 
man med fog kan anta ger ärliga svar (Svenning 2003). Utifrån vår problemformulering om 
läsläxa, ansåg vi att det var barnen som hade mest att tillföra i ämnet och därför bestämde vi 
oss för att intervjua barnen. Således blev vår ambition att sätta barnperspektivet i fokus i vår 
undersökning. Cederborg (2000) säger att, begreppet barnperspektiv ska utgå från en respekt 
för barnets fulla människovärde och integritet samt att det ska betraktas som expert på sin 
egen situation. Johansson/Pramling Samuelsson menar att barns perspektiv handlar om barns 
eget bidrag och att barn ges möjlighet att förmedla erfarenheter, upplevelser, känslor och 
tankar. Vidare försöker Johansson/Pramling Samuelsson i, Barns perspektiv och 
barnperspektiv i pedagogisk forskning och praxis, reda ut dessa två, ovan nämnda begrepp. 
Dock menar de att en definitiv bestämning varken är möjlig eller önskvärd. När vi säger att vi 
sätter barnperspektivet i fokus, menar vi att det är barnens egna tankar och känslor som vi är 
intresserade att ta del av. 
 
Vi besökte och genomförde våra intervjuer under en skoldag, vilken varade från klockan 8.15 
till 14.00. Vi hade fått ett grupprum till vårt förfogande för våra intervjuer, där vi intervjuade 
eleverna enskilt. Grupprummet låg i anslutning till elevernas klassrum. På så vis kunde 
intervjuerna genomföras på ett smidigt sätt. Vi genomförde våra intervjuer med hjälp av 
bandspelare. Enligt Kvale (1997), är bandspelaren det vanligaste sättet att registrera intervjuer 
numera. Intervjuaren kan då fokusera på ämnet och dynamiken i intervjun. Orden, tonfallet, 
pauserna och dylikt registreras i en permanent form som intervjuaren kan återkomma till för 
omlyssning. Varje intervju med barnen tog cirka 20 minuter att genomföra. Efterhand som 
intervjuerna blev klara skickade klassläraren en ny elev. Frågorna som vi ställt till barnen 
ligger som bilaga. 
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Intervjuerna gick till på följande sätt: 
 
Vi presenterade oss inför hela klassen på morgonen. 

• Innan intervjun förklarade vi att vi ville samtala med dem om böcker, läsning och 
läxor. 

• Vi frågade barnen om det gick bra att vi bandade samtalet. 
• Vi inledde intervjun med att fråga barnen vad de hette, ålder och om de hade några 

fritidsintressen. Detta gjorde vi för att försöka få en lugn och avspänd atmosfär. 
• Därefter lotsade vi in barnen på de frågeställningar vi ville att de skulle besvara. 
• Vår ambition var att hålla dialogen öppen, det vill säga att ge barnen tid att fundera 

och tänka igenom sina svar. På så vis fick vi ett bra samtal med barnen. 
• När intervjun i det närmaste var klar, frågade vi barnen om de hade något ytterligare, 

som de ansåg var viktigt, att tillägga. 
• Som avslutning tackade vi barnen för att de medverkat och hjälpt oss med vårt arbete. 

 
 
4.2.3 Etiska överväganden 
 
Kvale (1997) säger att när det gäller skolelever väcks frågan om det är barnen själva, rektorn, 
läraren eller föräldrarna som ska ge sitt samtycke till intervjuer. För att hålla oss inom de 
etiska riktlinjer som finns, valde vi att brevledes informera föräldrarna om vår undersökning, 
så att vi kunde få deras samtycke till intervjun. Svaren med föräldrarnas underskrift 
vidarebefordrades till oss genom klassföreståndarens försorg. Vidare frågade klassläraren, de 
elever vars föräldrar givit sitt samtycke till intervjun, om de ville medverka i undersökningen. 
Av dessa valde läraren ut fem pojkar och fem flickor. Vi har valt att koda eleverna och 
behandla svaren konfidentiellt. Enligt Kvale, betyder konfidentialitet i forskning, att enskilda 
data som identifierar personer i undersökningar inte kommer att redovisas. 
 
 
4.3 Dataanalys 
 
Vi började med att gå igenom de transkriberade utskrifterna vi fått från intervjuerna. Sedan 
bearbetade vi det insamlade materialet åtskilliga gånger för att skapa oss en helheltsbild. 
Därpå kodade vi intervjuerna. Då vi redan hade våra teman klara (läsa, litteratur och läsläxa) 
kunde vi strukturera upp svaren på frågorna efter våra teman. Materialet var därefter färdigt 
för att analyseras. Kvale (1997) säger, att analysera innebär att skilja något i delar eller 
element. Samtidigt varnar Kvale för att plocka ut enskilda delar av intervjupersonens 
berättelse, då han menar att forskaren måste se intervjun som kontextbunden. I vår analys 
fann vi intressanta bitar som vi kunde koppla till vår teoridel. Dessa benämner vi som 
nyckelbegrepp, i vårt resultatkapitel.  
 
Vi arbetade induktivt med råmaterialet. Med detta menar vi att vår ambition var att analysera 
det empiriska insamlade materialet utan förutfattade meningar. Detta i kontrast till det 
deduktiva förfarandet, då man redan i det initiala skedet framställer en hypotes. Med vår 
empiriska undersökning visar vi att en teori eller generalisering är möjlig. (Svenning 2003) 
Vidare tar Svenning upp kopplingen mellan det teoretiska och empiriska planet. Han medger 
att den är svår, men menar att utan en sådan koppling blir forskningen meningslös. Det är 
viktigt att man verkligen mäter det som man verkligen avser att mäta, den så kallade 
validiteten. Kvale (1997), understryker att validitetsbedömning också kan gälla innehållet i 
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uttalandena. Vad intervjupersonen säger kan vara både sant eller falskt, en intervjuperson kan 
vara ett pålitligt eller ett opålitligt vittne när det gäller sitt eget och andras beteende.  
 
 
4.3.1 Kritiska reflektioner av val av metoder 
 
En vanlig kritik av intervjuundersökningar är att det inte går att dra några allmänna slutsatser 
utifrån deras resultat därför att intervjupersonerna är för få till antalet (Kvale 1997). Vi är på 
det klara med att vi av vårt resultat inte kan dra några generella slutsatser utifrån de tio 
intervjuer vi genomfört.  
 
Vi är också, som intervjuare, medvetna om att vissa följdfrågor kan uppfattas som ledande då 
de framställts som ett påstående. Svenning (2003) säger att en påtaglig fara med personliga 
intervjuer är att intervjuaren själv, påverkar svaren, genom sin närvaro. Detta kallas för 
intervjuareffekt. Intervjusituationen är en social situation, där det lätt utvecklas en relation 
mellan intervjuare och informant och där påverkan kan förekomma på olika sätt. Framförallt 
är det en överhängande risk att informanten svarar i en riktning som intervjuaren upplevs 
uppmuntra. Det här är något som intervjuaren inte behöver vara skyldig till. Det kan också 
hända att intervjuaren faktiskt styr informantens svar. Genom olika minspel, allmän 
kroppshållning eller något annat som kan förekomma vid intervjuer kan intervjuaren visa sitt 
intresse eller ointresse i de olika frågorna (Svenning 2003). För oss som intervjuare är det 
svårt att ha en uppfattning om i hur stor utsträckning vi har påverkat informanterna genom 
vårt kroppsspråk och minspel.     
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5. Resultat 
 
Vi har valt att redovisa resultatet från vår analys genom att dela in varje område i så kallade 
teman. Vi presenterar sedan olika nyckelbegrepp under temana. Vi tolkar vårt resultat utifrån 
de teorier vi har presenterat i vårt kapitel: teoretiska utgångspunkter (se kap 2).  
 
 
5.1 Viljan att bli en duktig läsare 
 
I intervjuerna kunde vi lägga märke till hur viktigt eleverna ansåg det vara att kunna läsa. De 
hade en stark drivkraft för att förbättra sin läsförståelse och läshastighet. Med anledning av 
detta valde vi nyckelbegrepp, Syskonförebilder och praktisk nytta som punkt 5.1.1. Under 
punkt 5.1.2 tar vi upp Föräldrar som läsinspiratörer och under punkt 5.1.3 tar vi upp 
Föräldrars medverkan vid läxläsning. 
 
 
5.1.1 Syskonförebilder och praktisk nytta 
 
Alla de intervjuade barnen ansåg att de kunde läsa. Några kunde läsa redan vid skolstarten 
medan andra hade lärt sig under skolår 1. På frågan om hur läsinlärningen hade gått till fick vi 
olika svar. Anledningen till varför det var viktigt att lära sig läsa var väldigt individuell.  
 
Barn 7 säger: ”Jag kommer knappt ihåg, men jag började läsa mycket för jag ville lära mig 
läsa." Min storebror är en baddare på att läsa. Han läser såna tjocka böcker. Så jag ville 
också lära mig läsa. Alla läste i hela familjen, så /.../. Sen så började jag läsa och så började 
jag kunna några ord. I början var det svårt,  men nu läser jag flytande.” 
 
Barn 8 säger: ”Ja, jag kan läsa. Men vissa ord kanske jag får grubbla på lite. Jag brukar läsa 
på TV: n. Då hinner jag det, men jag har tittat på ett program nu på morgonen, då var det om 
rymden. Jag visste inte ens vad det betydde, vissa ord. Han hade kanske tolv bokstäver i 
vartenda ord. Det är engelska, det jag tittar på. Jag tittar nästan alltid på Discovery. Jag 
hinner med i texten, men ibland är det långa ord som jag inte hinner.” 
 
Barn 3 säger: ”Det är viktigt att kunna läsa. Ibland när jag kommer hem så är mamma ute 
och går med mitt lillasyskon, då har hon skrivit en lapp, och då är det bra att jag kan läsa vad 
där står. Det är också bra att kunna läsa och skriva när jag blir äldre, för då kan ju jag också 
skriva lappar när jag ska åka någonstans.” 
 
Eleverna uppfattar det som viktigt att kunna läsa. I det första citatet upplevde eleven att alla i 
familjen kunde läsa. Detta motiverade eleven i sin läsutveckling. Här ses en koppling till 
Bourdieus språkliga kapital (Broady 1989). Den här eleven hade en önskan att, liksom den 
övriga familjen, uppnå ett visst språkligt kapital, vilket i detta fall innebar att kunna läsa.  
 
Freires uppfattning var att läsning var ett sätt att få tillgång till kunskap och nya och andra sätt 
att förstå världen på (Bjerg) 2000. Barn 8 har ett intresse av att lära sig mera om det 
vetenskapliga. Detta motiverar eleven att med hjälp av TV:n träna upp sin läsförmåga. På så 
sätt får eleven inte enbart faktakunskaper, utan tränar även upp sin läshastighet och sitt 
ordförråd. 
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Vygotskij (2001), trycker starkt på hur viktig interaktionen mellan människor är. Det är av 
största vikt att vi interagerar för att kunna ta till oss ny kunskap och lära. Vygotskij betonar att 
det är i den sociala kommunikationen som tänkande och språk utvecklas. För elev 3 är det 
värdefullt att kunna läsa mammas meddelanden. Detta sporrar honom till att utveckla sin 
läsning. Han ser också läsningen som ett redskap för framtiden. I de två sista intervjuerna 
märker vi att barnen har en medvetenhet om vad de kan och vad de vill lära sig. Detta för 
tankarna till Vygotskijs, ZPD. 
 
 
5.1.2 Föräldrar som läsinspiratörer 
 
Brukar någon av dina föräldrar läsa för dig? 
 
Elev 8 säger: ”Pappa läser en vuxenbok, den heter Spökskeppet. Vi har kommit halva. Jag 
tror det är någonting på 500 sidor. Det är inga bilder. Det är bara några, kanske sju, åtta 
bilder. Sen är texten så liten. Jag tror inte jag hade kunnat ett enda ord där. Och sen när jag 
är hos min mamma så, då läser inte hon så........ Jag brukar läsa själv när vi får låneböcker 
hem.” 
 
Elev 7 säger: ”Pappa läser för mig då. Han läser Mio min Mio. Den håller vi på att läsa nu. 
Den ska vara med på sommarteatern på Kastellet”. (Berättar om olika föreställningar som 
eleven varit och sett på Kastellet).” 
 
Elev 2 säger: ”Min pappa brukade läsa Tsatsiki- böckerna för mig förut.” 
 
I skolverkets rapport från 1994, Bra läsning och skrivning, står det att barn kommer med olika 
bagage till skolan och är olika utrustade för läs- och skrivinlärningen.  Här menar man att det 
inte går att bortse från hemmiljöns betydelse, för en gynnsam läsutveckling. Papporna till de 
här barnen har en förståelse för sagans och berättelsens betydelse. Språket och orden gynnar i 
förlängningen elevens läs- och skrivutveckling, menar vi. Utifrån våra intervjuer kan vi se att 
av de här tio barnen var det fyra som hade föräldrar som någon gång läste för dem. Intressant 
är att samtliga barn nämnde att det var papporna som läste för dem. Dock vill vi påpeka att på 
vår fråga om eleverna kunde läsa, svarade samtliga barn att det kunde de. Flera av eleverna 
berättade också att de läste böcker, tyst för sig själva på kvällarna. Detta kan vara en av 
anledningarna till varför bara fyra barn svarade att de hade föräldrar som läste högt för dem. 
 
 
5.1.3 Föräldrar som rättar och kontrollerar 
 
Här frågade vi eleverna om det fanns någon vuxen med när de gjorde sin läsläxa. 
 

Elev 1 säger: ”Jag gör den själv. De tittar på den när den är färdig.” 

Elev 4 säger: ”Nej, jag läser för det mesta själv. Det är bara ibland, när jag läser Åsa Storcks 
böcker som jag kan behöva hjälp. Där kan finnas en del gammaldags ord som jag inte riktigt 
förstår.” 
 
Elev 6 säger: ”Ibland läser jag för pappa. Men det är lättare att läsa tyst, för sig själv.” 
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Elev 8 säger: ”Nej, men egentligen ska det vara en vuxen jämte, men jag klarar allting själv. 
Man behöver inte läsa åt mig.” 
 
Elev 9 säger: ”Mamma och dom kommer ju och rättar, fast en del förstår jag  ju och en del 
förstår jag inte.” 
 
Chambers (1995) betonar i sin bok hur viktigt det är med föräldrarnas medverkan och hur 
betydelsefullt det är att barnen har en god förebild. Vad vi kan se här är att föräldrarna finns 
till hands i bakgrunden. De låter dock barnen ta ett eget ansvar eftersom barnen anser sig klara 
av uppgiften på egen hand. Chambers tar upp hur viktigt föräldrarnas engagemang är, att hela 
tiden uppmuntra barnet att läsa på egen hand hemma.  
 
Hellsten (1997), intervjuade en lågstadielärare som ansåg att läxorna kunde skapa intimare 
familjerelationer. Det kan vi inte finna några belägg för i de svar vi fått av de barn vi 
intervjuat. Rent generellt tror vi att barns möjlighet till läxhjälp är starkt påverkad av deras 
hemmiljö. Alla de här barnen hade vuxna att tillgå om de behövt hjälp. I början av barns 
läsutveckling är det viktigt att någon lyssnar och hjälper barnet när det läser. Elev 8 betonar 
att ingen behöver läsa för honom. Anledningen till att eleven säger att det ska finnas en vuxen 
bredvid, är något som följt med sedan skolstarten, menar vi. Vi tolkar det som att elev 8 är 
stolt över sin kunskap och vill klara av sin läxa på egen hand. Vi tror dock att det finns ett otal 
barn idag som inte har den möjligheten till att få hjälp av sina föräldrar.  
 
Detta är också något som Sandström (2002) kommit fram till i sin rapport. Hon intervjuade 
föräldrar angående deras inställning till skolan samt hur de hjälper sina barn med läsläxan. I 
den slutliga rapporten kunde hon se, att läsläxorna var något som skolan förväntade sig, att 
alla föräldrar skulle hjälpa sina barn med. För de barn som inte hade några svårigheter 
fungerade detta, men föräldrar till de lässvaga barnen kunde inte infria skolans förväntningar, 
därför att barnen inte kunde läsa på egen hand. Följden blev att föräldrarna på det hela taget 
förväntades undervisa sina barn i läsning.   
 
 
5.2 Att träna fast man redan kan 
 
Läxa och läsläxa är något som ständigt är i fokus. Det debatteras i media och är en del av 
vardagen för många barn och deras familjer. Det är kring detta ämne vi byggt vår uppsats. 
Alla eleverna i vår undersökning ansåg det självklart att man har läxor för att lära. Hellsten 
säger i sin rapport, Pedagogisk Forskning i Sverige (1997), årgång 2 nr 3, att hemläxan är en 
rutin och tradition, som hängt med i alla år utan att ifrågasättas. Vi får gå tillbaka ända till Lpo 
80, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet grundskolan (1980), för att hitta att läxan 
utgör en del av skolans arbetssätt. Vi delar Hellstens uppfattning om läxan som tradition. De 
elever som vi intervjuade ifrågasatte överhuvudtaget inte läxan. Här valde vi underrubriken, 
Meningsfull läxa? under 5.2.1. 
 
 
5.2.1 Meningsfull läxa? 
 
Vi frågade eleverna vilka läxor de hade och vad de tyckte om dessa. 
 
Elev 4 säger: ”Vissa läxor är det kanske någon uppgift som jag lär mig något nytt av, men 
oftast är det sådant som jag redan kan. Sedan har jag också en storebror som jag lär mig 



 33

mycket av. På ett sätt tycker jag det är bra med läxor, men på ett annat sätt tycker jag det är 
dåligt. Det dåliga är att man kan göra en massa saker som är mycket roligare hela tiden. Det 
bra är att då får man jobb och så tjänar man mycket pengar och då överlever man, så på det 
sättet tycker jag det är bra.” 
 
Elev 8 säger: ”Gånger, klockan, men den tröttnar jag på för jag kan den. Jag kunde klockan 
sen jag var fem. För det är många som inte kan klockan i min klass, och då måste vi träna fast 
jag redan kan det. Jag har sagt det till fröken men hon säger så att: Tänk dom sakerna som 
inte du kan, som andra kan. Till exempel som att vissa i vår klass läser, vad heter det, rent, då 
man kan läsa allting. Som vissa flickor kan läsa jättebra. Jag kan inte läsa lika bra.” 
 
Elev 9 säger: ”Matte eller såna, det är ju matte, så får man skriva räknesagor, veckans bok 
och sånt. I veckans bok läser/…/ man får välja en bok och ta med sig hem, sen har vi ett block 
med papper så får man läsa den boken, den är inte tjock, så. Den kanske är sån (eleven visar 
hur tjock boken är) och sen får man berätta om den boken, man får skriva det i det blocket. 
Sen får man rita en bild. Det tar inte lång tid. Tio minuter för mig, kanske. Veckans bok är 
väldigt roligt, men läxa är sådär.” 
 
Elev 4 beskriver att denne lär sig mycket av sitt syskon. Vygotskij hävdar, att man konstruerar 
sin kunskap i interaktion med sin sociala omgivning hemma, med kamrater, i skolan, och ute i 
samhället (Vygotskij 2001). Det är alltså inte bara i skolan vi lär. Med detta menar vi att 
människan helt enkelt inte kan undgå att lära. Således handlar det inte om människor lär sig 
något eller inte, utan istället handlar det om vad de lär sig. (Säljö 2003)  
 
Elev 4 poängterar också läxornas negativa inverkan på fritiden. Precis som i, Ann- Charlotte 
Horgbys debattartikel, Läsläxan tog glädjen ifrån min dotter för lång tid, måste det finnas 
möjlighet för barnen att leva ett rikt liv utanför skolan, på sin fritid.   
 
Eleverna ifrågasätter meningen med läxan. Elev 8 upplever sig redan kunna klockan. Här 
visar eleven på en självinsikt, då denne istället ser ett behov av att utveckla sitt läsande. Det 
här vill vi koppla till Vygotskijs teori (ZPD), där lärarna är oerhört viktiga som handledare för 
elevers lärande. Han säger att de först måste lyssna på eleverna, observera dem och försöka se 
i vilken utvecklingsfas de befinner sig så att de med adekvata uppgifter och en viss 
vägledning kan lotsa dem in i nästa utvecklingszon, den som ligger närmast den där de för 
tillfället befinner sig. (Bråten 1998) 
 
Enlig Lundberg/ Herrlin (2003) hänger ett barns läsutveckling nära samman med om det vill 
läsa eller finner lusten i att läsa. Elev 9 berättar att läsläxan, som beskrivs som ”Veckans 
bok”, är rolig att göra och hon upplever därför heller inte den som betungande. Annars säger 
hon att läxa är ”sådär”. Citaten ovan speglar elevernas åsikter när det gäller läxan som helhet. 
Sex av tio elever ansåg att de hade lagom mycket läxa, medan de andra fyra tyckte att de 
kunde vara skönt utan läxor. 
 
 
5.3 Pedagogens kompetens 
 
I en rapport från skolutvecklingsmyndigheten (2003b), kan man läsa att den mest 
betydelsefulla beståndsdelen i pedagogik är att det finns en hög lärarkompetens, som klarar att 
förhindra att läs- och skrivsvårigheter uppkommer samt att utveckla elevernas läs- och 
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skrivförmåga. Under punkt 5.3.1 tar vi upp hur en elev med läsproblematik upplevde sin 
situation. 
 
 
5.3.1 Lätt i skolan – Svårt hemma 
 
Elev 3 säger: ”Det är så konstigt för när jag läser hemma läser jag inte alls så bra som när 
jag är hos NN (specialpedagogen). Jag vet inte vad det beror på. Det är likadant när jag ska 
skriva. När jag är i klassrummet skriver jag  jättebra, men när jag ska skriva hemma kan jag 
knappt.  
 
Vår tolkning här är att eleven har vissa läs- och skrivsvårigheter. Den här eleven kan inte få 
den professionella hjälpen i sin hemmiljö av sina föräldrar. Utöver den vanliga läxan fick den 
här eleven även läxa av specialpedagogen. Detta väcker frågan hos oss: Är det rimligt att 
eleven ska ha så mycket läxa, när han är i behov av särskilt stöd från specialpedagog?  
 
 
5.4 Bibliotek- böcker för alla 
 
Chambers (1987) säger att litteraturen spelar en stor roll i barnens liv. Det är oerhört viktigt 
för eleverna att de har tillgång till den både i skolan och på biblioteken. Under rubriken 5.4.1, 
Jag har eget lånekort, berättar eleverna att de läser böcker. De berättar om hur och var de får 
tag i sin litteratur. 
 
 
5.4.1 Jag har eget lånekort 
 
Vi frågade eleverna var de fick tag i de böcker de läste. 
 
Elev 1 säger: ”Ja, jag brukar låna här på skolan. Jag brukar också följa med mina föräldrar 
till biblioteket nere i centrum. Jag har ett eget lånekort där.” 
 
Elev 5 säger: ”Jag lånar dom här på skolans bibliotek. Vi får låna hur många vi vill. Jag har 
böcker hemma som jag lånat på stora biblioteket. Jag har lånekort där.” 
 
Elev 6 säger: ”Jag lånade en bok på stora biblioteket om en sädesärla. För den hette Ärland. 
Det var med skolan, för vi gick dit. Vi skulle ha den boken och läsa över sommarlovet.”  
 
Elev 9 säger: ”Biblioteket. Jag har lånat någon nere från stora biblioteket fast, Fläcken, och 
Matilda- böckerna har jag lånat här (skolans bibliotek). Jag har varit på stora biblioteket 
med skolan en gång, sen har jag varit där med mamma och pappa och min storasyster. Vi är 
inte där så ofta. Sen har min storasyster böcker hemma som hon hade läst när hon var liten. 
Vi har två stora backar fulla. Typ, vi vinner några på loppis och lite sånt där. Jag har också 
fått några när jag fyllt år.” 
 
Elev 10 säger: ”Ja, vissa får jag av mamma och kusiner och så /…/ och så vissa lånar jag på 
skolans bibliotek. Jag har ganska många böcker hemma. Vi brukar inte köpa böcker men när 
vi gör det så brukar vi köpa ganska många. Jag fick två böcker när jag fyllde år, först är det 
den ena boken, sen är det en fortsättning. Den första har jag läst /…/. Jag har lånat på 
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biblioteket, En häst i huset. Den var bra. Innan jag började skolan var jag ofta på stora 
biblioteket med mamma, pappa och storasyster.” 
 
Vad vi kan se av intervjuerna är att alla barnen lånar böcker i skolans bibliotek. Eleverna hade 
även lånekort vid stora biblioteket, som de hade fått genom skolans försorg. Det var fem av de 
intervjuade eleverna som utnyttjade detta, ibland. Med bakgrund av de svar som vi fått av 
eleverna, menar vi att skolbiblioteket spelar en viktig roll för elevernas motivation och läslust.  
Chambers (1987) påtalar särskilt vikten av att litteratur ska vara tillgänglig för alla människor.  
När vi analyserade intervjuerna kunde vi se att det var ett fåtal av eleverna som hade litteratur 
hemma, eller fick den som gåva.  
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6. Diskussion 
 
I Nationalencyklopedin (2006) står det att läxa är en skoluppgift som ska göras i hemmet. 
Enligt uppslagsverket förekommer läxan sedan slutet av 1800- talet. Den har funnits med 
länge i det svenska skolsystemet och ses som en tradition. Varför ges det läxor? Vad är det 
barnen kan lära sig bättre i hemmiljön, än i skolan? I läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, Lpo 94, står det inte någonstans att läxa ska ges till elever. Trots detta får de 
flesta elever redan från skolår 1 läxa. I vår litteraturstudie kan vi se att lejonparten av 
forskarna inte finner några belägg för att läxan är till gagn för lärandet, tvärtom skapar det 
ofta konflikter i hemmen. En av de få som förespråkar läxa är, Ebbe Lindell. Ett av hans 
argument är att hålla barn borta ifrån det allt större medieutbudet. En åsikt som vi inte delar. 
Tvärtom kan media användas till att väcka intresse och vara till hjälp för många barn. Ett sätt 
att motivera barn till att läsa och lära, kan vara genom litteratur, men även genom media, 
såsom dator och TV. Naturligtvis menar vi inte att barn enbart ska tillbringa sin fritid, 
stillasittande framför dessa apparater, men självklart ska vi nyttja tekniken då den finns.  
 
Den litteratur som eleverna läser måste vara anpassad till den nivå som de befinner sig på. På 
skolorna måste det finnas böcker av alla de slag, alltifrån de enklaste små häften, till de lite 
svårare, skönlitterära böckerna. Det måste också finnas en stor ämnesvariation av böcker, så 
att det finns något som tilltalar alla. Biblioteken på skolorna är av stor betydelse för att barnen 
ska få ett litterärt intresse. Våra informanter menade att den litteratur de kom i kontakt med 
till största delen var lånad på skolans bibliotek. Här ser vi vikten av att det finns ett 
skolbibliotek som är väl fungerande med ett stort utbud. Vår uppfattning är att skolbiblioteken 
generellt tilldelas för lite resurser, inte bara till inköp av böcker, utan framförallt att 
skolbiblioteken ofta saknar utbildad personal. I många kommuner är det den undervisande 
pedagogen som får agera bibliotekarie. Det verkar inte som de styrande har förstått vikten av 
ett väl utbyggt skolbibliotek, för elevers lärande. 
 
Lästräning hemma är något som de flesta barn ägnar sig åt redan från det första skolåret. 
Många menar att för att bli en bättre läsare måste man öva mycket. Då tiden eleverna 
tillbringar i skolan och det utrymme av tid som varje elev får, är begränsad, används läxan 
som ett sätt att få eleverna att träna just läsning, hemma. I början av läsinlärningen är det tänkt 
att någon av elevens föräldrar stödjer barnet vid läsningen. I vår undersökning fann vi att 
många av eleverna läste på egen hand. Föräldrarnas delaktighet sträckte sig ofta till att hjälpa 
till om barnet inte förstod något enstaka ord. När vår studie gjordes hade de flesta av de 
intervjuade eleverna kommit så långt i sin läsutveckling att de föredrog att läsa tjockare 
böcker tyst för sig själva. Flera av informanterna läste ur en bok innan de gick till sängs. Här 
har målet att fånga elevernas läslust uppnåtts och föräldrarnas medverkan har tonats ned på ett 
naturligt sätt.  
 
I den klass vi besökte var läsläxan upplagd så att eleverna fick låna en tunn bok som de läste 
hemma. Därpå fick de skriva och berätta vad boken handlade om samt måla en bild. Det 
intressanta med elevernas åsikter angående läsläxan är den positiva attityden till den, medan 
inställningen till de övriga läxorna var skiftande. Vi frågar oss om det kan bero på att de 
själva till stora delar fick skapa både text och bild, eller att den nya kunskapen med att kunna 
läsa framkallar en längtan av att lära mera? Då den drivkraften finns hos eleverna behöver vi 
inte ha läxor, eleverna lär ändå.  
 
En problematik med läsläxa, som vi ser det, är att vissa elever inte får det stöd eller den 
stimulansen i sitt skolarbete hemma. Det finns naturligtvis de elever som trots ringa stöd 
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klarar av sitt skolarbete, utan hjälp hemifrån, men för de elever som av olika anledningar är i 
behov av särskilt stöd samt elever med ett annat modersmål kan detta vara ett stort dilemma. 
 
För de elever som upplever läsningen som jobbig och ännu inte nått fram till en flytande 
läsning kan läsläxan tvärtom upplevas som besvärlig. Dessa elever behöver hjälp och stöd av 
kompetenta lärare i skolan för att komma vidare. De här eleverna får i bästa fall hjälp av 
specialpedagog eller liknande under skoltid. Vi menar att det inte är rimligt, att från skolans 
sida, begära att föräldrar ska kunna undervisa sina barn i skolämnen. Istället anser vi att det 
krävs mer resurser till skolan i form av fler utbildade pedagoger för att kunna hjälpa de elever 
som är i störst behov av stöd. I och med att personaltätheten ökar kan elevstödet förläggas 
under skoltid, och elever och föräldrar slipper våndas över dessa läxor. På så sätt missgynnas 
inte de elever som på ett eller annat sätt inte kan få den hjälp som behövs, hemma.   
 
Ett argument för att ha läxa är att kontakten mellan skolan och hemmet blir mycket nära och 
regelbunden. Vi menar att läxläsningen bara ger en mycket begränsad insyn i barnets 
skolarbete som helhet. Innehållet i läxorna genererar inte eleverna något större inflytande. 
Som pedagoger påstår vi att det finns andra och bättre sätt att ha en god kommunikation med 
föräldrar, än genom läxan. Ett annat argument är att man måste lära sig ta ansvar för sina 
läxor, redan i den tidiga skolåldern, eftersom dessa tilltar ju högre upp i årskurserna eleven 
kommer. Det här tycker vi är löjeväckande. Eleven lär sig alltså träna på att ha läxa! En 
grundskolerektor har uttalat sig så här: Läxor ska man ha redan i skolår 1. De behöver en 
bekräftelse på att de verkligen har börjat skolan. Ytterligare ett argument för läxa är att 
eleverna ska repetera vad de gått igenom i skolan för att lagra det i minnet. Vi tror att om 
eleverna finner något ämne som intressant och som tilltalar dem, behövs inte någon repetition, 
i form av läxa.  
 
Läxan har använts och används säkert fortfarande som hot och bestraffning. Det eleven inte 
hunnit med under lektionstid får den ibland göra klart hemma. Det innebär att de elever som 
har någon form av inlärningssvårigheter, tvingas jobba vidare med arbetsuppgiften hemma. 
Att bestraffas för att ha svårigheter och inte ha någon som kan hjälpa till med läxan hemma, 
kan medföra att eleven tappar intresset och motivationen och i en förlängning blir ett av de 
störiga barnen. Det händer också att man använder hot och bestraffning för de elever som är 
busiga under lektionstid. Vi menar att det finns andra alternativ för att tillrättavisa dessa 
elever. Vad de här eleverna behöver är kanske en ändrad undervisningsform som motiverar 
eleven, utifrån sin förförståelse och utvecklingszon. 
 
För de äldre eleverna är läxan en del av skolarbetet och bedöms i de olika ämnena, precis som 
allt annat vi gör i skolan. I betyget vägs alltså också läxan in. Ju högre upp i skolåren eleverna 
kommer desto negativare attityd får de i sitt förhållande till läxor. Anledningen till detta, 
menar vi, är all den tid och frustration som läxorna orsakat dem genom åren. Inte nog med att 
många elever har en lång skoldag. De tillbringar också en betydande del av sin fritid med att 
göra läxor. Inom arbetslivet har vi en reglerad arbetstid där lagar och förordningar bestämmer 
hur mycket övertid vi får arbeta. Men när det gäller våra barn, så finns det inte något som 
reglerar deras arbets- och övertid. Många elever mår dåligt på grund av den stress de upplever 
från skolans sida, i form av prov och läxor. Läxor borde regleras i de nationella 
styrdokumenten, anser vi! 
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Som avslutning vill vi betona lärarens kompetens vad det gäller att lära eleverna läsa och 
skriva. Det har uppmärksammats i forskning om läsning, att elever läser allt sämre. I 
rapporten, System för elevers språk- och skriftspråksutveckling, från 2003 står det att elevers 
läsprestationer sjunkit mellan åren 1991- 2001. Detta gäller både läshastighet och 
läsförståelse. Vidare säger rapporten att det finns brister i lärarkandidaters utbildning gällande 
språk- läs- och skrivinlärning. Med den nya lärarutbildningen som startade i slutet av 1980- 
talet visade det sig att somliga lärarkandidater, för de lägre årskurserna, inte blev utbildade i 
läs- och skrivinlärning. Enlig rapporten skiljer det sig också mycket när det gäller de kurser 
som de olika högskolorna erbjuder. Detta är ytterst allvarligt då läsningen är ett av de 
viktigaste redskap barnen behöver för att inhämta ny kunskap.  
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8. Bilaga 
 
8.1 Frågeställning vid intervju 
 

 
1. Jag är så nyfiken på att få veta vad Ni gör i skolan. Berätta hur det är?  

Vad gör Ni mera?  
 

2. Det är så spännande det här med läsning. Berätta: 
      Kan du läsa? Hur gick det till? När lärde du dig det? 

Vad tycker du om att läsa? Berätta för mig vad du läser. Är det svårt? 
 

3. Vet du vad läxa är? Har du några läxor?  
 
4. Ska du läsa hemma? Hur går det till? Berätta hur du gör när du kommer hem efter 

skolan. Hjälper någon dig? Är det kul? Tar det lång tid? Vad läser du? 
 

5. Varför har man läxor tror du? Behöver man ha läxor? Om man inte skulle ha läxor hur 
skulle vi då göra istället? Vad tycker du om läxor? 

 
6. Tycker du om att läsa? Läser du mycket? Vad läser du? Har du lånat böcker på 

biblioteket? Har du många böcker hemma? Läser du i tidningar? 
 
7.   Har du något annat viktigt att berätta för mig om läsning eller läxor? 
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