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Sammanfattning 
 

För att varje elev ska utveckla en god läsförmåga krävs det att läraren känner sina elever och 

vet vilken nivå de befinner sig på i sin läsutveckling. Forskare, som Schmidt (2013), Frost 

(2009), Alatalo (2011) och Sanden (2013), förklarar att för att utveckla sin läsförmåga måste 

eleverna få möta texter som ligger inom den proximala utvecklingszonen, vilket innebär att de 

varken är för lätta eller för svåra för den enskilde individen. Alla elever måste därför mötas på 

den nivå de befinner sig, vilket innebär att läsundervisningen inte kan generaliseras utan 

måste individualiseras. Alla elever befinner sig på olika läsnivåer men motiveras också av 

olika texter. De texter som eleverna får möta i undervisningen måste därför anpassas både vad 

gäller svårighetsgrad samt innehåll så att de passar elevernas intressen. Ett sätt att 

individanpassa undervisningen är att individualisera läsundervisningen och läsläxan. 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur verksamma lärare arbetar med 

individuella läsläxor. Genom en fenomenografisk analys av intervjuer ämnar vi undersöka 

vilken uppfattning lärare, som arbetar i årskurs 1-3, har om individanpassade läsläxor.  

 

Vi har genomfört semistrukturerade intervjuer med verksamma lärare i de lägre åldrarna. 

Lärarna är valda utefter ett kriteriebaserat urval, utifrån kriteriet att de skulle använda sig av 

individuella läsläxor i lågstadiet. Kriteriet valdes utifrån vårt syfte. Vi har använt oss av en 

fenomenografisk metodansats för att analysera de intervjuer vi genomfört. 

 

Resultatet av studien visar att lärarna ser stora fördelar med att arbeta med individuella 

läsläxor. Även några svårigheter kunde identifieras men dessa övervägdes av fördelarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Förord 

 

Vi har båda ett intresse för läsning och vad som motiverar elever till att vilja läsa. I vår 

kunskapsöversikt kom vi fram till att elever motiveras av att få läsa böcker som de har ett 

personligt intresse av att läsa. En stor del av läsundervisningen för de yngre eleverna handlar 

om läsläxan. Vi blev därför intresserade av att få veta hur man kan individualisera läsläxan 

och om det har en positiv effekt på elevernas motivation. 

 

Arbetet med studien har varit både intressant och givande för vår framtida yrkesroll. Vi har 

kommit i kontakt med flera erfarna lärare och fått ta del av deras kunskaper. Vi hoppas även 

att andra ska bli intresserade av detta ämne och kanske våga testa på att använda sig utav 

individuella läsläxor. 

 

Vi har under hela studiens gång samarbetat, läst, skrivit samt diskuterat tillsammans.  

 

 

       Ulrika Syvänen & Victoria Ödqvist 

        

Borås 2019  
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1. INLEDNING 
 

Barns läsförmåga och barns motivation till läsning är två ämnen som är ständigt aktuella. 

Läsförmåga hör till varje elevs baskunskaper, det vill säga de kunskaper som är av stor 

betydelse för att lyckas i skolan, arbetslivet och i samhället. Läsförmågan är inte bara central 

för att lyckas i skolan men också för att hitta lusten att läsa. Det är därför oroande att 

mätningar från PIRLS och PISA visar att elevers läsförmåga och intresse för läsning avtar 

(Läsdelegationen, 2018, s.276). Ännu mer oroande är att svenska elever i högre grad är 

negativt inställda till läsning jämfört med elever från andra länder (2018, s.25). Krantz (2011, 

s.99) skriver att hennes erfarenheter och studier från Skolverket visar att färre elever än 

tidigare får den mängdträning som frivillig läsning ger. Läsdelegationen (2018, s.76) 

redovisar att motivation till läsning är en grundläggande faktor för att eleven faktiskt ska läsa. 

Eftersom läsning är en ansträngande aktivitet så kommer inte enbart läsförmåga bidra till att 

man faktiskt läser, utan för detta krävs också en inre motivation. Gambrell (2011, s.172) anger 

att det är otillräckligt att eleverna enbart kan avkoda. Hon framhåller att om eleverna är 

omotiverade till att läsa så kommer de aldrig att uppnå en komplett läsförmåga. Edmunds och 

Bauserman (2006, s.423) menar att elever som har en inre motivation till att läsa också 

spenderar mer tid på läsning, vilket också ökar läsförmågan och chanserna att bli en livslång 

läsare. 

 

Under 2016 tillsatte Sveriges regering en ny delegation med uppdrag att kartlägga och följa 

utvecklingen inom det läsfrämjande området. Delegationen kallades Läsdelegationen och 

bestod av aktörer inom skola, kultur och föreningsliv. Läsdelegationens uppdrag var att ge 

alla elever bättre och likvärdiga förutsättningar för en god läsförmåga och lustfyllda 

erfarenheter av läsning. Läsdelegationens arbete och kartläggning resulterade i en rapport som 

utkom  2018. I denna rapport (2018, s.66) framkommer det att Statens skolinspektion under 

flera år har granskat hur läsundervisningen går till i den svenska skolan och kommit fram till 

ett antal förslag på utvecklingsområden. Ett av dessa utvecklingsområden som skolan ska 

arbeta med är att eleverna ska ges möjlighet att möta olika texter utifrån varje elevs 

utvecklingsnivå, erfarenheter och intressen (2018, s.69). 

 

Läsdelegationen anser därför att det är viktigt att förstå att alla elever befinner sig på olika 

nivåer vad gäller läsförmåga och läsmotivation, samt att varje elev ska mötas på den nivå de 

befinner sig. Detta innebär att alla elever behöver olika former av insatser när det gäller 

läsning och att läsundervisningen inte kan generaliseras för att gälla alla elever. Som lärare är 

det viktigt att känna alla sina elever för att veta vad som krävs för att utveckla och motivera 

dem i sin läsning. Det ställer krav på både lärarens kompetens och en uppsättning av metoder 

och arbetssätt (2018, s. 66). 

 

Utifrån ovanstående resonemang kan vi se att undervisningen bör individualiseras för att 

passa varje enskild elev. Ett sätt att individualisera undervisningen är att individualisera 

läsundervisningen och läsläxan. Alla elever befinner sig på olika nivåer i sin läsutveckling 

och borde rimligtvis inte läsa samma läsläxa. I vår kunskapsöversikt, som vi skrev under 

hösten 2018, sammanfattar vi den forskning som fokuserar på hur elever anser att de 

motiveras till läsning. I denna kunskapsöversikt presenterar vi att forskning visar att elever 

blir mer motiverade till att läsa om de själva får välja böcker utifrån sina personliga intressen 

(Syvänen och Ödqvist, 2019). Edmunds och Bausermans (2006, ss.420-422) studie visade att 

ett sätt att motivera eleverna till att läsa är att låta eleverna själva välja vilka böcker de ska 
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läsa utifrån sina personliga intressen. Gambrells (1996, ss.21-22) studie visade också att 

eleverna föredrog att läsa i böcker de själva valt och att en egenvald bok gjorde eleverna mer 

engagerade och intresserade av boken. Palmer, Codling och Gambrell (1994, ss. 177-178) 

redovisar i sin studie att möjligheten att själv få välja bok var en betydande faktor för 

elevernas motivation till läsning. När eleverna fick välja sin egen läsebok var det troligare att 

de skulle spendera mer tid med boken och bli mer engagerade i läsningen. Cole (2003, s. 335) 

menar att en stor mängd böcker med olika ämnen, genrer och svårighetsgrader ger varje elev 

möjlighet att hitta en bok som tilltalar deras personliga intresse. 

 

Utifrån det vi redogjort för ovan är det därför angeläget att undersöka möjligheterna att 

individualisera läsundervisningen i skolan. Läsundervisningen i skolan består av flera olika 

moment men vi har i vår studie valt att fokusera på möjligheterna kring att individualisera 

läsläxan. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur verksamma lärare arbetar med 

individuella läsläxor. Genom en fenomenografisk analys av intervjuer ämnar vi undersöka 

vilken uppfattning lärare, som arbetar i årskurs 1-3, har om individanpassade läsläxor. De 

frågeställningar vi söker svar på är: 

 

 

Vilka fördelar samt nackdelar anser lärare att individuella läsläxor kan ha för elevernas 

motivation, läslust och läsinlärning? 

 

På vilket sätt påverkar individuella läsläxor elevernas läslust och motivation? 

 

2. BAKGRUND 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera den bakgrund som ligger till grund för vår studie. Det 

som behandlas är; motivation till läsning, den tidiga läsinlärningen samt läxor. Under avsnittet 

läxor tas läxor i allmänhet upp men också individuella läxor samt läsläxor. Vi kommer också 

att ta upp vad styrdokumenten säger om läxor och individuell undervisning. 

 

2.1 Motivation till läsning 

 

Gambrell (2011, s. 172) skriver att motivation till läsning kan definieras som sannolikheten att 

engagera sig i läsning eller att välja att läsa. Edmunds och Bauserman (2006, ss. 414-415) 

påtalar att forskning visar att elevers bristande motivation till läsning är ett stort orosmoln för 

många lärare. Trots detta har allt för lite studier gjorts kring vad som motiverar eleverna till 

att läsa enligt Edmunds och Bauserman. De skriver också att elevernas motivation till läsning 

sjunker med stigande ålder och att motivationen minskar som mest från första till fjärde klass. 

Strommen och Mates (2004, s. 188) skriver också om hur oroande det är att så få elever väljer 

att läsa framför andra aktiviteter. De menar att väldigt få elever väljer att läsa för att de själva 

vill. Redan 1994 skriver Palmer, Codling och Gambrell (1994, s. 176) att motivation till 

läsning bör vara högt prioriterat eftersom många elever är i riskzonen för att misslyckas med 
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läsutvecklingen på grund av bristande motivation. Westlund (2015, s. 74) skriver också att 

eleverna behöver ha lite driv eller kämparanda när det kommer till läsning och att de förstår 

att om de tränar och övar blir de duktigare på att läsa. Det räcker alltså inte med att bara tycka 

om att läsa, utan man behöver anstränga sig och utmana sig själv för att bli en bättre läsare. 

 

Läsförståelse är beroende av en rad faktorer som ordavkodning, läsförståelse och läsflyt enligt 

Roe (2014, s.30). Hon anser dock att för att läsaren ska få ett utbyte av läsningen så krävs ett 

känslomässigt engagemang som förutsätter ett intresse för det som läses. Läsning är därför 

både en intellektuell och en emotionell process. Roe (2014, s.51) skriver vidare att ett av 

målen med all läsundervisning är att få eleverna motiverade, så att de faktiskt väljer att läsa 

även om de inte är tvingade till det. Om eleverna inte förstår nyttan med att läsa kommer de 

lätt att tappa koncentrationen på läsningen. Om motivationen och koncentrationen inte finns 

så hjälper det inte med goda läsfärdigheter. Westlund (2015, s.72) anger också att elever 

behöver känna att deras läsning har en mening. Bara för att elever läser många böcker 

behöver det inte betyda att de förstår det som de läser och därför är det viktigt att eleven 

känner sig motiverad att läsa. Hon menar att motivationen har en viktig roll för läsförståelsen 

och för att eleverna ska känna sig engagerade, nyfikna och vilja anstränga sig när det är 

jobbigt. Westlund skriver att det är viktigt att eleverna inte jämför sig med andra när det gäller 

sin läsförmåga, utan att de bara ska se på sina egna framsteg och vad just de behöver arbeta 

med för att utvecklas ytterligare. 

 

Edmunds och Bauserman (2006, s. 420) förklarar att genom att låta eleverna själva välja vilka 

böcker de ska läsa så kan man öka deras inre motivation till läsning. Detta är något som 

Gambrell (1996, ss.21-22) redan 1996 tar upp när hon skriver att en av de starkaste 

motivationsfaktorerna för att eleverna ska välja att läsa är möjligheten att själva få välja bok. 

Hennes studie visade att de böcker som eleverna fann mest intressanta var de böcker som 

eleverna själva valt att läsa. Hon beskriver också att när eleverna fick välja bok själv så var de 

mer engagerade och intresserade av att faktiskt lära sig. Väldigt få av eleverna i hennes studie 

nämnde böcker som läraren tilldelade dem. Hon menar därför att möjligheten att själv få välja 

vad man läser är starkt sammankopplad med den inre motivationen att läsa. Palmer, Codling 

och Gambrells (1994, ss. 177-178) studie visade att eleverna kände sig mer motiverade när de 

fick läsa böcker som de själva valt. När eleverna skulle berätta om de mest intressanta böcker 

de läst var det alltid en bok de valt själva. Att få välja bok var därför starkt kopplat till läslust 

och långvariga läsupplevelser. Schmidt (2013, s.245) beskriver dock att en del elever kan 

tycka att det är svårt att själva välja en lämplig bok att läsa. 

 

Att ha mycket böcker i klassrummet som ger elevena större valmöjligheter är något som 

motiverar eleverna, enligt Cole (2003, s. 335). Böckerna ska också representera en stor 

variation av ämnen, genrer och svårighetsgrader för att fånga varje elevs personliga intresse. 

Schmidt (2013, s.251) anser dock att svenska elever begränsas vad gäller valmöjlighet. Hon 

menar att böckerna som eleverna erbjuds i skolan är till största delen av skönlitterär karaktär, 

medan faktaböckerna får stå tillbaka. Schmidt beskriver också hur dörren till biblioteket ofta 

är stängd för eleverna, vilket ytterligare begränsar deras möjlighet att hitta böcker som tilltalar 

dem.  
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2.2 Den tidiga läsinlärningen 

 

När barnen börjar skolan är de förväntansfulla och spända över att få lära sig nya saker och 

speciellt över att få lära sig läsa (Edmunds och Bauserman, 2006, s. 415). Westlund (2015, 

s.70) anser att alla elever är nyfikna av sin natur och vill lära sig läsa för att kunna lära. 

Fridolfsson (2008, ss. 65-66) menar att redan på förskolan förbereds eleverna för kommande 

läsning genom att göra dem nyfikna och intresserade för bokstäverna. Syftet i den åldern är 

inte att barnen ska lära sig läsa och skriva utan snarare att de skall bli dem uppmärksamma på 

att läsning och skrivning gör att man kan förmedla tankar och upplysningar åt sig själv och 

andra. De får också lära sig känna igen bokstäverna och upptäcka att varje symbol har ett 

namn och ett uttal. Detta behöver de lära sig för att senare kunna utveckla sin läsning. 

Fridolfsson (2008, ss. 77-79) anser att läs- och skrivutvecklingen inte sker i en naturlig följd 

bara för att eleverna är omgivna av böcker eller fått berättelser lästa för sig, utan de behöver 

bli undervisade och få tydliga instruktioner för att kunna bli goda läsare. Det är också viktigt 

att eleverna får lära sig i sin egen takt eftersom alla lär sig på olika sätt och i olika takt. 

 

Elever som ska lära sig läsa behöver texter på två nivåer, förklarar Frost (2009, s 183), en 

undervisningsnivå där eleven klarar att läsa 80-90 % av orden omedelbart och en 

automatiseringsnivå där eleven klarar av att läsa minst 90 % av orden omedelbart. Eleven ska 

börja med texter på undervisningsnivå med målet att genom arbete med texten till slut kunna 

läsa den på automatiseringsnivå. Frost menar dock att många elever arbetar med alltför svåra 

texter som kräver stor ansträngning. De får samtidigt för lite stöd i läsningen vilket gör att 

automatiseringsnivån aldrig uppnås. Eleven kan då känna att hen aldrig riktigt klarar av de 

texter hen läser. Alatalo (2011, ss. 44-48) anser också att texterna som eleven läser måste vara 

anpassad utifrån elevens läsnivå. Texten ska vara något utmanande för eleven men inte för 

svår för att stötta elevens läsutveckling. Eleverna behöver också få läsa samma text flera 

gånger för att träna både läsförståelse och läsflyt. Denna metod, där man repeterar samma text 

varje dag, bygger på Samuels (1997) forskning och används för att träna läsflyt.  

 

Sanden (2012, ss. 225-227) skriver om vikten av att eleverna får läsa böcker anpassade efter 

den nivå de befinner sig på. Lärarna kan hjälpa eleverna att välja bok på rätt nivå så att de är 

anpassade till den specifika eleven. Tovli (2014, s. 69) menar att en naturlig väg till att börja 

tycka om böcker är genom berättelser som de får berättade eller lästa. De flesta barn börjar 

tidigt att lyssna när föräldrarna berättar sagor. De börjar sedan läsa bilderböcker med lite text 

där deras fantasi utvecklas genom att titta på bilderna. Jönsson (2007, s. 159) påstår att många 

elever i de tidiga åldrarna väljer bilderböcker, för att bilderna ger fantasin möjlighet att flöda 

och oftast är det lite text som hör ihop med bilden så att eleven förstår handlingen. Hon 

förklarar att bilderböckerna oftast är som en språngbräda till att läsa böcker med mer text i. 

Det är viktigt att tänka på att många elever behöver ha bilder i sina böcker för att förstå bättre, 

så det är viktigt att man som lärare inte väljer bort sådana böcker, utan att det finns både 

böcker med text, men också böcker med bilder i. Varga (2015, s. 7) menar att läsintresse inte 

bara handlar om att eleven ska läsa skönlitterära böcker, utan också om att kunna läsa och 

förstå böcker i olika genrer. Vilken genre som eleven läser är därför inte viktigt för elevens 

tidiga läsutveckling, det väsentliga är att eleven faktiskt läser. 

 

Många elever tycker om att läsa böcker av samma författare eller böcker som de känner igen, 

enligt Jönsson (2007, ss. 166-170). Schmidt (2013, s. 121) skriver i sin avhandling att många 

elever tycker om att läsa samma bok flera gånger. Detta för att öka förståelsen för boken men 

också för att återuppleva känslan som de hade när de läste boken första gången. Fridolfsson 

(2008, s. 100) menar att det är viktigt med repetition av det man redan kan och att många 
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elever lär sig bäst genom upprepningar. Flertalet elever läser därför gärna samma text eller 

bok flera gånger, både för att de känner igen texten men också för att de ska kunna bli 

tryggare i sin läsning. Roe (2014, s. 78) skriver att forskning visar att goda förkunskaper kring 

ett ämne spelar stor roll för läsförståelsen. Om en elev har bra förkunskaper om det ämne som 

hen läser om behöver eleven inte använda så mycket energi till att förstå begrepp och hur 

saker hänger samman eftersom hen hela tiden kan relatera texten till tidigare erfarenheter. En 

text som ligger nära elevens eget intresse blir därför lättare att förstå. 

 

Elever använder texter för sitt identitetsskapande enligt Schmidt (2013, s.252). Hon beskriver 

hur eleverna återkommer till och föredrar vissa typer av texter, som de kan relatera till. 

Eleverna utgår från sina vardagliga erfarenheter när de kliver in i texterna och föreställer sig 

handlingen. De kliver också ut ur texterna och objektifierar sig från läsningen för att skapa sig 

nya erfarenheter. Schmidt menar att för att identitetsskapandet ska utvecklas måste eleverna få 

reflektera kring texter med utgångspunkt i sina egna erfarenheter.  

 
2.3 Vad säger styrdokumenten?  

 

I detta avsnitt presenteras vad som står skrivet om läxor och individualisering av 

undervisningen i de aktuella styrdokumenten. 

2.3.1 Läxor i styrdokumenten 

 

I den aktuella läroplanen, ”Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet” (Lgr 11), står inget skrivet om läxor eller hemuppgifter. Westlund (2004, ss. 

40-41) ser ett problem i att läxorna är frånvarande i styrdokument, läromedel och aktuell 

svensk forskning. Skolverket (2014, s.8) skriver att läxor inte är ett obligatoriskt moment i 

undervisningen men att det är vanligt förekommande. Skolverket skriver också att avsaknaden 

av bestämmelser gör att det är upp till varje skolas rektor och lärare att avgöra om och hur de 

vill arbeta med läxor. 

 

Även under de senaste 30 åren går det att se att det inte står något om läxor eller hemuppgifter 

i läroplanerna. Varken i skollagen 2010 eller läroplanen från 1994. Man får gå tillbaka till 

1980 där läroplanen tar upp om läxor. I Läroplanen för grundskolan från 1980 (Lgr 80, s.52) 

står det att ”hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt”  samt “hemuppgifter 

bör också utnyttjas för att ge eleverna tillfälle till sådana övningar och repetitioner som är 

nödvändiga för att befästa kunskaper och färdigheter”. I läroplanen för grundskolan från 1969 

(Lgr 69, s.71) står det att “hemuppgifter bör följaktligen i största möjliga utsträckning vara 

frivilliga för eleverna”. Huruvida läxorna har varit frivilliga eller inte för skolorna verkar ha 

varierat genom årtionderna.  

  

2.3.2 Individualisering av undervisningen 

 

Att individualisera undervisningen är en central del i skolan och i den aktuella läroplanen, 

”Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet 2011”, står det att 

“läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande” (Lgr 11, s 12) samt att “undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov” (Lgr 11, s. 6). Detta är något som varje lärare är skyldig att eftersträva i sin 

undervisning. 
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2.4 Läxor 

 

I detta avsnitt kommer vi att ta upp vad forskning säger generellt om läxor. Vi kommer också 

att redovisa vad forskning säger om individuella läxor samt läsläxor.  

2.4.1 Generellt om läxor 

 

Hellsten (1997, ss. 205-206) försöker sig på att definiera ordet “läxa” men menar att 

definitionen skiljer sig mellan olika författare. En del definierar läxan som en avgränsad 

hemuppgift medan andra även anser att läxan innefattar frivilliga skoluppgifter eller 

komplettering av skolarbete. Hellsten väljer att definiera läxa som en hemuppgift som ålagts 

av läraren. Cooper (1989, s. 86) definierar läxan som “tasks assigned to students by school 

teachers that are meant to be carried out during non-school hours”. Även Holmberg, Pretorius, 

Schyborger och Strandberg (2006, s.7) definierar begreppet som en form av skolarbete som 

görs utanför skoltid. 

  

Med ordet läxa följer ofta negativa associationer enligt Holmberg, Pretorius, Schyborger och 

Strandberg (2006, s.7). De påtalar också att begreppet läxa ofta förekommer i andra negativa 

ordkonstruktioner som “bakläxa” eller “uppläxad”. Westlund (2004, s.37) skriver att flera 

forskningsresultat tyder på att eleverna associerar ordet läxa med något negativt. När eleverna 

själva får tycka till om läxor så framkommer det att eleverna förknippar detta  med 

nedstämdhet och frustration oavsett ålder, kön eller prestationsnivå. Hon menar därför att 

läxan är kontraproduktiv om syftet är att öka elevernas motivation och ge dem mer positiva 

attityder till skolarbetet. Chambers (2011, s. 216) skriver att om man kallar läsning för läxa 

blir många elever negativt inställda till att läsa eftersom det då blir ett måste att läsa. Därför är 

det viktigt att låta eleverna själva få välja böckerna själva för att de ska ha en mer positiv 

inställning. 

 

Den internationella forskningen om läxor är problematisk då den endast fokuserar på läxans 

effekt och ofta generaliseras som om det bara finns en sorts läxa (Skolverket 2014, ss.14-15). 

Det kan därför vara svårt när man ska jämföra forskningsresultat eftersom många 

internationella forskare inte definierar vilken sorts läxa de undersöker. Forskare verkar ha 

intresserat sig mer för läxans vara eller inte vara, medan frågor som rör vad är en bra läxa är 

inte verkar vara lika populära. Detta är något som Hellsten (1997, s.210) tar upp då han menar 

att många forskare undersöker läxan som fenomen utan att ta hänsyn till innehåll, struktur, 

omfång eller bakgrund. 

 

Svenska forskare, som till exempel Strandberg och Hellsten, har framförallt intresserat sig för 

sociala konsekvenser av läxor för elever och föräldrar samt hur läxor påverkar 

undervisningens likvärdighet, men inte heller de redogör för vad är en bra läxa kan vara. 

Strandberg (2013, s. 17) skriver att det finns kritik mot läxor eftersom de bara gynnar de 

elever som har föräldrar som kan hjälpa dem med läsningen och att det på så sätt kan bli 

sociala skillnader. Han skriver också att många föräldrar tycker att läxorna stjäl tid från 

familjen.  
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2.4.2 Individuella läxor 

 

Redan 1989 skriver Cooper (1989, s. 86-89) i sin artikel om fördelarna med läxor för elever i 

högstadiet men nämner också att effekterna inte är lika tydliga i de lägre åldrarna. Han anser 

att läxorna förbättrar elevernas studieteknik, attityder till skolan och att de lär dem att ett 

lärande inte är situationsbundet till skolan. En annan fördel med läxor är att föräldrarna blir 

involverade i elevernas skolgång. Han skriver att de negativa effekterna med läxor är att 

eleverna kan bli uttråkade om de spenderar för mycket tid med samma sorts uppgift. 

Föräldrarnas engagemang kan också bli ett problem om de inte vet hur de ska hjälpa sina 

barn. Cooper skriver vidare att några faktorer som kan påverka läxans effekt på lärandet kan 

vara läxans utformning. Han nämner då bland annat “degree of individualization” samt 

“degree of student choice” som några av de faktorer som kan påverka. Cooper menar dock att 

det gjorts väldigt få studier just på individualiserade läxor. 

 

På en skola i USA gjordes en studie där man sett goda resultat av individuella läxor hos sina 

drygt 500 elever, skriver Vatterott (2017, ss.35-39). Både lärare och elever ser fördelar med 

de individuella läxorna som låter varje elev själv välja vad hen behöver träna på. Vatterott 

skriver att forskning om hjärnan, motivation och inlärning bekräftar hur viktigt elevernas 

självbestämmande och autonomi är för lärandet. Hon menar att individualiserade läxor 

främjar självkänslan och den inre motivationen hos eleverna. Hon anser också att den 

individualiserade läxan ger en mening åt eleverna eftersom de är intresserade av den. 

 

Mojdehi och Bazergani beskriver i sin artikel (2018, s. 129) hur elever ofta saknar ett genuint 

intresse och entusiasm över att göra läxor. De skriver också att en metod som ser till varje 

elevs personliga intressen borde vara mer effektiv och motivera eleverna mer. De har därför 

gjort en studie på hur individuella läxor påverkar motivationen hos äldre elever i Iran. 

Mojdehi och Bazerganis studie (2018, s. 135) visade att individuella läxor baserade på 

elevernas intressen och lärstilar ökar motivationen att göra läxorna. De anser därför att lärare 

bör använda sig av individuella läxor, speciellt om de har elever som saknar entusiasm och 

motivation för skolarbete. De menar att många lärare vet att läxan är effektiv men att de är 

rädda att eleverna ska få en negativ inställning till skolan. De ser därför de individuella 

läxorna som en lösning som både hjälper inlärningen och samtidigt gör eleverna positivt 

inställda till skolarbetet. 

2.4.3 Läsläxor 

 

Läsläxor är något som de flesta lärare använder sig av i de lägre åldrarna. Leo (2004, s.32) 

framhåller att både föräldrar och elever ser de flesta läxor som något negativt, men att de 

flesta lärare anser att just läsläxan för elever i de yngre åldrarna är väldigt positivt. Han menar 

att just läsläxan anses av nästan alla lärare som arbetar med yngre barn som otroligt viktig för 

den tidiga läsinlärningen. Den mängdträning som krävs för att eleverna ska lära sig att läsa är 

inte möjlig att ge under skoltid. De yngre eleverna behöver mycket träning i lästeknik, 

läshastighet och läsförståelse som de delvis får igenom läsläxan. 

 

Många lärare använder sig av samma arbetssätt menar Schmidt (2013, s. 112), där de läser ur 

en läsebok tillsammans i klassrummet. Läraren läser högt och eleverna får titta i texten. De får 

sedan läsa texten tyst för sig själva och läraren och eleverna går tillsammans igenom svåra 

ord. Eleverna får sedan denna text i läsläxa under en vecka. När de kommer tillbaka med 

läsläxan får de läsa delar ur texten för läraren och sedan göra uppgifter med frågor om texten. 

Fridolfsson (2008, s.103) skriver också att många läseböcker ser ut på ungefär samma sätt där 
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alla i klassen läser samma text och arbetar utifrån den. Oftast är det en bokstav i taget som 

presenteras och som man arbetar runt med olika övningar. I början är dessa texter väldigt 

enkla och ofta finns det bilder med mycket detaljer. En nackdel med att alla läser samma text 

och läseböckernas utformning är att eleverna ofta lär sig texterna nästan utantill. Detta menar 

Fridolfsson (2008, s.103) kan vara en nackdel eftersom eleverna då inte lär sig läsa, utan 

istället läser upp ur minnet och då missar sin egen läsutveckling. Även Roe (2014, s. 199) 

påpekar att många elever lär sig sin läsläxa utantill för att de inte ska läsa fel när de ska läsa 

upp läsläxan för klassen. Detta gör att de inte alltid förstår innehållet i texten utan bara lär sig 

texten utantill för att kunna läsa den felfritt. 

 

Frost (2009, s.15) utgår från den danska skolan när han skriver om den traditionella läseboken 

med klassisk disposition, där stor vikt lagts vid textens språkliga uppbyggnad. Han anser dock 

att dessa böcker ofta är konstlade och långt från elevernas verklighet. Han anger också att 

länder utanför Norden ofta har nivåindelade böcker till eleverna som passar varje elev på den 

nivå de befinner sig. Roe (2014, s.161) skriver att läseboken har en central roll i 

läsundervisningen men att den ensidiga läsningen kan göra att eleverna blir trött på ämnet och 

läsningen. För att motivera eleverna är det en fördel att ha ett brett sortiment av böcker av 

olika genrer och ämnen. Roe (2014, s.174) menar också att för att få omotiverade elever att 

överhuvudtaget läsa så måste de få läsa om något som de tycker om och är intresserade av. 

För många elever handlar det då om ett intresseområde som kanske är lättast att hitta i en 

faktatext. Faktatexter ger lika bra lästräning som skönlitterära texter och ska därför inte 

glömmas bort. 

 

Om eleven får arbeta med texter som passar deras nivå så kommer eleven också uppleva ett 

flyt och ökad förståelse enligt Frost (2009, s.106). Han skriver att läsningen ska syfta till goda 

läsupplevelser samt att eleven ska automatisera sin läsning på den nivå hen befinner sig. Ofta 

får svagare elever arbeta med alltför svåra texter vilket gör att automatiseringen aldrig 

kommer igång. För dessa elever är det extra viktigt att läsa i en bok där texten ligger i deras 

egen närmaste utvecklingszon. Elbro (2004, s.39) menar att automatisering uppnås genom 

övning. När eleverna lärt sig läsa är det helt avgörande för deras fortsatta läsutveckling att 

fortsätta läsa mycket. För detta krävs både uppmuntran från läraren samt att möjlighet till 

övning ges. Läraren måste därför se till att varje enskild elev får möjlighet att läsa både 

varierat och mycket. 

 

3. TEORETISKA PERSPEKTIV 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de teoretiska perspektiv som ligger till grund för vår 

studie. De teorier vi valt att utgå ifrån är fenomenografi, Vygotskijs inlärningsteori samt 

motivationsteori. Fenomenografin är både en vetenskaplig teori och en metodansats.  

3.1 Fenomenografi 

 

Den fenomenografiska ansatsen tillkom som ett gehör på forskningsproblem inom 

pedagogiken. En stor del av de fenomenografiska studier som gjorts är därför direkt kopplade 

till pedagogiska frågeställningar. En fenomenografisk ansats syftar till att beskriva 

uppfattningar samt hur människor uppfattar sin omvärld. Det finns alltså en tydlig skillnad 

mellan hur något är och hur något uppfattas vara. Den fenomenografiska ansatsen är dock 

inte en filosofisk analys likt fenomenologin, utan en empirisk grundad beskrivning av olika 

sätt som människor uppfattar omvärlden. Ansatsen är empirisk eftersom den försöker 

analysera vad människor beskrivit under en intervju. Målet är att utifrån det empiriska 
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materialet försöka beskriva hur ett fenomen uppfattas av olika människor (Larsson, 1986, ss. 

12-13). 

 

I fenomenografisk design analyserar man textens meningsinnehåll. Christoffersen och 

Johannessen (2015, s.114 ) menar att vid analys av intervju används en innehållsanalys som 

består utav fyra steg. Det första steget är Helhetsintryck och sammanfattning av innehåll, där 

intervjun läses i sin helhet och delar som är irrelevanta tas bort. Även långa stycken kortas ner 

för att det ska vara lättare att få en överblick över arbetet. Steg två heter Koder, kategorier och 

begrepp och då ska forskaren koda materialet. Forskaren kodar genom att ta ut relevanta delar 

i texten som svarar på problemställningen genom att i marginalen skriva ner korta kodord. 

Genom kodning som är en del i tolkningsprocessen kan forskaren hitta gemensamma nämnare 

som kan organiseras så att det blir enklare att analysera texterna. Forskaren använder sedan 

kodningen för att kategorisera koderna i olika klasser för att de centrala delarna i texten ska 

kunna analyseras. Koderna som används är antingen induktiva koder eller deduktiva koder. 

De induktiva koderna kan också kallas beskrivande koder och de deduktiva kan också kallas 

tolkande koder. Under kodningsprocessen använder sig forskaren av både beskrivande koder 

och tolkande koder, där det beskrivande koderna är delar direkt från texten medan de tolkande 

koderna är hur forskaren tolkar begreppen.  

 

Christoffersen och Johannessen (2015, ss.116-120) skriver att forskare ofta använder sig av 

grundad teori vilket är när forskaren använder sig av en fenomenografisk metodansats. De 

fenomen man undersöker utgår från befintliga teorier och erfarenheter som genom den 

insamlade datan blir till nya teorier. Datan behöver analyseras under hela arbetets gång för att 

forskaren ska kunna bilda sig nya uppfattningar och fokusera på det som är det centrala. 

Under studiens gång kan forskaren ändra sina kategorier eller namnge dem på andra sätt, 

menar Christoffersen och Johannessen, för att lättare kunna avgränsa datainsamlingen. Det 

tredje steget kallas för Kondensering och där plockar forskaren ut de delar som är kodade och 

som har mening. Kodorden kan sedan läggas in i olika matriser där det lätt går att se om man 

kan slå ihop olika koder eller om några hör ihop och istället ska vara underkoder. Här kan 

man se att kategorierna är mer abstrakta än de kodorden man hade från början i processen. I 

det fjärde och sista steget som kallas Sammanfattning använder man det materialet man har 

kommit fram till för att göra nya beskrivningar. Man kan sedan se ifall de nya och gamla 

beskrivningarna stämmer överens. Om det skulle vara så att de inte stämmer överens måste 

man gå tillbaka i materialet för att se vart det har gått snett. Man kanske har missat något 

kodord eller missuppfattat sina anteckningar som gjort att det i slutändan inte stämmer. 

Eftersom syftet är att identifiera nya mönster kan det vara så att man inte ser det med en gång 

utan behöver se över sitt arbete än en gång enligt Christoffersen och Johannessen. 

 

3.2 Vygotskijs inlärningsteori 

 

Enligt Vygotskij var det viktigt att individanpassa undervisningen för att nå målet, som är den 

proximala utvecklingszonen (Vygotskij, 2001). Bråten (1998, s. 108) skriver att Vygotskij 

ville att eleverna och läraren skulle ha ett större samspel för att varje elev skulle kunna 

stimuleras för att kunna nå högre i sin egen utveckling. Han ville att lärarna skulle ge eleverna 

meningsfulla undervisningsvillkor genom att de skulle utmanas på den nivå som de var på. 

Vygotskij ville också att eleverna skulle lära sig nya saker inte bara för lärandets skull utan 

också för att väcka intresse hos dem och ge dem undervisning som skapade mening för dem. 

Bråten (1998, s. 109) framhåller att Vygotskij ansåg att språket hade betydelse i 

lärandeprocessen och i dialogen mellan lärare och elever. Undervisning som hade en god 
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kommunikation var en bra start för ett medierat lärande. Han ansåg att det som mest 

stimulerade inlärningen var relationen mellan eleverna och någon annan. Även Frost (2009, 

s.104) pratar om den närmaste utvecklingszonen. Han menar att eleven måste befinna sig i 

den närmaste utvecklingszonen för att utveckla sin läsning. För att befinna sig i denna zon bör 

eleven kunna läsa minst 80 % av orden utan att ljuda. 

 

3.3 Motivationsteori om inre och yttre motivation 

 

Robert J. Vallerand definierar motivation som “the hypothetical construct used to describe the 

internal and/or external forces that produce the initiation, direction, intensity and persistence 

of behaviour” (Vallerand, 2012, s.42). 

 

Vallerand (2012, s. 42-43) tar avstånd från teorin om att vi bara är passiva mottagare för yttre 

och inre stimuli. Han menar att han istället ser oss som aktiva organismer som strävar efter 

effektiva interaktioner i hopp om att växa som individer. Utifrån detta synsätt har han 

definierat teorin om inre och yttre motivation. Han beskriver den inre motivationen som att 

göra något för sakens skull, för att erfara nöje och tillfredsställelse av saken. Han beskriver 

den yttre motivationen som att göra något för att uppnå ett annat mål, för att få en belöning 

eller för att undvika bestraffning. Teoretiker trodde innan att de två typerna av motivation 

förstärkte varandra och att en kombination av de båda ledde till den högsta motivationen. En 

revolutionerande studie av Deci (1971) visade dock motsatsen; att den yttre motivationen 

minskar den inre motivationen.  

 

3.3.1 Den inre och yttre motivationens påverkan på läsningen 

 

De flesta motivationsforskare inom läsforskningen utgår från teorin om inre och yttre 

motivation i sina studier. McGeown, Osborne, Warhurst, Norgate och Duncan (2015, s.110) 

skriver att inre motivation handlar om att läsa för läsningens egen skull; att läsningen ger 

läsaren en inre tillfredsställelse. Den inre motivationen är därför också mer sammankopplad 

med hur mycket tid eleverna själva väljer att spendera på läsning. Baker och Wigfield (1999, 

s.455) beskriver den inre motivationen som att vara motiverad, nyfiken och intresserad av 

någonting för den egna sakens skull. Guthrie, Hoa, Wigfield, Tonks och Perencevich (2006, 

s.91) menar att den inre motivationen påverkar läsförståelsen mer än den yttre motivationen 

hos elever i grundskolan eftersom den är starkt sammankopplad med mängden tid eleverna 

spenderar på att läsa och viljan av att förstå det som man läser. 

 

Baker och Wigfield (1999, s.455) och Guthrie et al (2006, s.91) skriver att den yttre 

motivationen ofta förekommer inom skolans värld. Den yttre motivationen handlar om hur 

elevernas motiveras av lärarens bekräftelse, betyg eller för att vara bättre än andra 

klasskamrater. Dessa faktorer förekommer endast i en miljö där eleverna blir bedömda och 

jämförda med andra. McGeown et al (2015, s.111) menar att både den inre och yttre 

motivationen kan påverka hur mycket eleverna läser, men att påverkan är av olika karaktär. 

De förklarar att den yttre motivationen kan vara mer fördelaktig för eleverna när det handlar 

om att läsa läroböcker, eftersom de då vill uppnå ett betyg eller en bekräftelse från läraren. 

Edmunds och Bauserman (2006, s.414) anser dock att en förstärkning av den yttre 

motivationen inte bidrar till långsiktiga förbättringar i elevernas läsmotivation, eftersom att 

motivationen försvinner i samband med att belöningen försvinner. 
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4. METOD 
I detta avsnitt kommer vi att presentera val av metod, urval och genomförande. Vi kommer 

också att presentera hur vi tagit ställning till de etiska forskningsprinciperna samt vad som 

menas med en en studies reliabilitet och validitet. 

4.1 Intervju som metod 

 

Ejvegård (2009, s.51) anger att en av de vanligaste metoderna att använda sig utav är 

intervjuer. Han menar dock att denna metod tar tid, både vid intervjun men också när man 

bearbetar materialet. Christoffersen och Johannesen (2015, ss.83-84) skriver att intervjun 

oftast tar karaktären av en dialog där båda parter kan utveckla sina tankar och formuleringar. 

Detta samtal mellan parterna ger då forskaren en inblick i personens livsvärld och syftet blir 

en ökad förståelse för informanten. Christoffersen och Johannesen skriver vidare att 

människors erfarenheter och uppfattningar framkommer tydligt vid en intervju. Informanten 

får en större frihet att berätta med egna ord än vad som är möjligt vid en enkätundersökning. 

Det finns också möjlighet att få reda på saker som man kanske inte hade som intention att få 

reda på vid intervjuns början, då informanten har möjlighet att utveckla sina svar. 

 

I studien används en semistrukturerad intervju, vilket enligt Christoffersen och Johannesen 

(2015, ss.85-86) är en intervju med förberedda öppna frågor. De anger att semistrukturerade 

intervjuer ger en bra balans mellan standardisering och flexibilitet. Vid en kvalitativ 

forskningsintervju finns det flera olika etiska krav och olika aspekter som man måste ta med i 

beaktningen, menar Schmidt (2013, s. 94). Intervjun har alltid ett syfte och en viss struktur 

som gör att den som intervjuar kan jämföra svaren sedan i sin analys. Oftast använder man sig 

utav halvstrukturerade frågor där de flesta frågor är bestämda men att det finns utrymme för 

följdfrågor eller för att utveckla svaren. Enligt Ejvegård (2009, s.54) är det viktigt att man 

innan intervjun har bestämt i förväg vilka frågor man ska ställa så att de svar man får besvarar 

syftet man hade med intervjun. Detta också för att man inte ska hamna på sidospår som kan 

vara intressanta men inte relevanta för syftet. Genom att alla informanter får samma 

genomtänkta frågor får man svar som man sedan kan jämföra. Därför är det också viktigt att 

alla frågor ställs i samma följd, så att de inte tolkas på olika sätt beroende på de tidigare 

frågorna. Frågorna får inte vara ledande, utan behöver vara öppna så att informanten kan ge 

ett ärligt svar. Ejvegård anser också att intervjuaren måste hålla en neutral och objektiv attityd 

utan att verka kylig eller vara avståndstagande. Detta kan man göra genom att inte 

kommentera svaren som informanten ger eller att visa med ansiktsuttryck vad man tycker. 

 

Christoffersen och Johannesen (2015, s.92) menar att en intervju med fördel spelas in på band 

för att därefter kunna transkriberas. Anteckningar kan också göras under intervjun. Ejvegård 

(2009, s.52) förklarar att genom att använda sig utav en ljudupptagning kan man sedan i lugn 

och ro gå tillbaka till vad informanten sagt i intervjun. Det är viktigt att tänka på när man 

intervjuar att man försöker göra tillfället så smidigt som möjligt och att man sitter i lugn och 

ro utan distraktioner. En del informanter blir störda av att bli inspelade eller att intervjuaren 

sitter och antecknar samtidigt som man pratar. Man måste respektera informantens vilja för att 

få ut så mycket som möjligt av intervjun. 
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4.2 Urval 

 

Ett kriteriebaserat urval är enligt Christoffersen och Johannessen (2015, s.56) när man väljer 

ut informanter som uppfyller speciella kriterier som passar för undersökningens syfte och 

frågeställningar. Vår målgrupp var lärare som arbetade med elever i årskurs 1-3 och som 

använde sig av individuella läsläxor i sin undervisning. Lärare kontaktades via ett lärarforum 

på nätet. Detta för att vårt ämne var så smalt att det skulle ha varit svårt att hitta lärare som 

arbetade på detta sätt i vår närhet. På så sätt skulle vi också få ett spritt geografiskt område att 

undersöka. 10 personer visade sitt intresse och dessa kontaktades igen för vidare information. 

De som ville ställa upp fick ett missivbrev (se bilaga 1) skickat till sig och även de frågor (se 

bilaga 2) som vi skulle ställa så att de skulle få tid på sig att fundera över svaren. 8 av 10 

hörde av sig att de ville fortsätta vara med i en intervju. Ny kontakt togs och en intervjutid 

bestämdes. 

4.2.1 Presentation av informanterna 

 

Här nedan har vi en lista över de informanter som deltog i intervjuerna. Vi har valt att ta med 

vilken kommun de arbetar i, vilken årskurs de arbetar i just nu och hur länge de har arbetat 

som lärare. Namnen är fiktiva. 

 

 Anna arbetar i Södertälje kommun i en årskurs 1. Hon har arbetat som lärare i 20 år 

 Berit arbetar i Ånge kommun i en årskurs 1. Hon har arbetat som lärare i 33 år. 

 Catrine arbetar i Södertälje kommun i en årskurs 2. Hon har arbetat som lärare i 13 år. 

 Diana arbetar i Helsingborgs kommun i en årskurs 1. Hon har arbetat som lärare i 5 år.  

 Eva arbetar i Vingåker kommun i hela lågstadiet. Hon har arbetat som lärare i 12 år. 

 Fanny arbetar i Ydre kommun i en 1-3. Hon har arbetat som lärare i 42 år. 

 Gunilla arbetar i Ystad kommun i årskurs 2. Hon har arbetat som lärare i 7,5 år. 

 Helen arbetar i Ängelholms kommun i en årskurs 2. Hon har arbetat i 27 år. 

 

Ovan ser vi att informanterna är geografiskt utspridda över hela landet. De flesta av dem har 

arbetat som lärare i mer än 10 år. Alla lärarna hade tidigare arbetat med gemensam läsläxa 

men övergått till individuell läsläxa. 

4.3 Genomförande 

 

När vi formulerat ett syfte och frågeställningar ansåg vi att en intervju skulle ge oss den 

inblicken vi ville ha i hur lärare arbetar med individuella läsläxor. Vi valde att genomföra en 

semistrukturerad intervju, vilket enligt Christoffersen och Johannesen (2015, s.85) är en 

intervju med förberedda öppna frågor. Vi har valt att använda oss av förberedda frågor för att 

intervjun med säkerhet ska besvara vårt syfte. Samtidigt vill vi ge informanterna möjlighet att 

kunna berätta detaljerat med sina egna ord. 

 

Vi valde även att skicka våra intervjufrågor till alla informanterna innan intervjuerna skulle 

äga rum, så att de kunde förbereda sig på frågorna. Detta gjorde att alla hade förberett sig på 

hur de skulle svara och intervjuerna kunde flyta på smidigt. Meningen med intervjuerna var 

att få så bra och detaljerade svar som möjligt, vilket informanterna sannolikt kunde ge när de 

fått möjlighet att fundera på sina svar. 
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Eftersom informanterna var utspridda över hela landet hade vi inte möjlighet att träffa dem 

personligen för intervjuerna, vilket gjorde att vi använde oss av telefonintervjuer. Lärarna 

blev tillfrågade om de ville göra Skypeintervjuer, men alla föredrog telefonintervjuer. Vid 

intervjuerna kopplade vi som intervjuade ihop våra telefoner så att vi båda var delaktiga i 

samtalet. Vi turades om att presentera oss och ställa frågor medan den andra spelade in 

samtalet. Lärarna satt på sina arbetsplatser under samtalet, men hade gått undan från 

elevgruppen för att inte bli störda. Vid våra intervjuer gjordes även en ljudinspelning. Detta 

för att det ska vara lättare att gå tillbaka vid transkribering men också för att intervjun ska 

flyta på utan att behöva ta pauser för att göra anteckningar. Vi hade tolv huvudfrågor med 

några underfrågor att ställa ifall informanten inte svarade exakt på det vi ville få fram. Vi 

ställde samma frågor till alla informanter. Intervjuerna tog mellan 10-20 minuter.  

 

Intervjuerna transkriberades och vid transkriberingen valdes vissa paralingvistiska drag bort 

och bara vid vissa fall antecknades skratt eller längre uppehåll. Efter transkriberingen 

raderades ljudfilerna efter överenskommelse med informanten.  

 

De transkriberade intervjuerna fördes in i en tabell. I tabellen gjordes den fenomenografiska 

analysen av intervjuerna. Analysen resulterade i ett antal kategorier som presenteras i 

resultatet. 

4.4 Forskningsetik 

När forskning bedrivs ska alltid hänsyn tas till de forskningsetiska principer som finns. 

Forskning är viktigt för samhällets utveckling och därför finns ett krav på att forskning 

bedrivs samt att den inriktas på väsentliga frågor och håller hög kvalitet. Detta krav kallas 

forskningskravet. Samtidigt måste också forskaren ta hänsyn till individskyddskravet, som har 

som avsikt att skydda samhällets medlemmar mot skada, förödmjukelse eller kränkning. 

Forskningskravet och individskyddskravet måste alltid vägas mot varandra när beslut tas som 

rör forskning. Varje forskare måste därför ställa eventuella risker för deltagare mot eventuella 

vinster av forskningen mot varandra innan en vetenskaplig undersökning kan påbörjas 

(Vetenskapsrådet, 2002, ss. 5-6) 

 

Individskyddskravet kan förtydligas i fyra huvudkrav på forskningen; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om deras roll i forskningen 

samt att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Detta meddelade vi dels i vårt missivbrev som vi mailade alla 

deltagarna innan intervjuerna, dels muntligt innan vi började intervjun. 

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke till att medverka 

innan forskning bedrivs. I de fall minderåriga deltar i undersökningen ska även 

vårdnadshavares samtycke inhämtas (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 9-10). Alla deltagarna deltog 

frivilligt i intervjuerna och inga minderåriga deltog i vår studie. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagare i undersökningen ska behandlas 

med största konfidentialitet. Inga utomstående ska därför kunna komma åt uppgifter om 

deltagarna (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Direkt efter varje intervju transkriberades intervjun 

och därefter raderades ljudfilerna. Inga namn nämndes heller på ljudfilerna för att 

säkerhetsställa deltagarnas konfidentialitet. 
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Nyttjandekravet innebär att uppgifter som insamlats under undersökningen endast får 

användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Alla uppgifter vi samlat in 

under studien används endast för denna studie. 

 

4.5 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten beskriver tillförlitligheten hos en undersökning och metodens förmåga att vid 

upprepade undersökningar ge samma resultat. Resultatet ska inte påverkas av vem som utför 

undersökningen. Om forskningen anses ha en hög reliabilitet kan undersökningen därför 

upprepas av en utomstående forskare och ge samma resultat. Om forskningen däremot 

påverkas av slumpfel anses reliabiliteten som låg (Barajas, Forsberg & Wengström, 2013, ss. 

103-104).  

 

4.6 Validitet 

 

Validiteten beskriver ett mätinstruments förmåga att mäta det som forskaren avsett att mäta. 

En undersökning med hög validitet är rimlig och relevant (Barajas, Forsberg och Wengström, 

2013, s. 105).  

 

5. RESULTAT 
 

I detta avsnitt kommer resultatet från den fenomenografiska analysen att presenteras. Utifrån 

analysen kunde vi identifiera ett antal kategorier som presenteras i bilaga 3. Resultatet 

presenteras utifrån de kategorier vi kunde identifiera under analysen. Dessa kategorier var 

nivågrupperingar, repetition, valfrihet, läslust, föräldraroll och svårigheter. Namnen är 

fiktiva.  

5.1 Nivågrupperingar 

 

Alla lärare nämner på något sätt att de arbetar med individuella läsläxor eftersom alla elever 

är olika och lär sig på olika sätt. De pratar om att alla elever ligger på olika nivåer i sin 

läsutveckling vilket gör att de behöver träna på olika saker. Lärarna uttrycker att medan vissa 

elever läser kapitelböcker så kan andra behöva träna på bokstäverna. Detta är något som Eva 

nämner: 

 

Därför att vi har allting här från ettor som läser flytande till tvåor som inte vet vad 

bokstäverna heter”. Eva 

 

Skillnaderna mellan elevernas läsförmåga kan vara stora. Lärarna menar därför att elevens 

läsförmåga måste vara vägledande för vilken bok de läser sin läsläxa i. Lärarna uttrycker att 

individuella läsläxor ger möjlighet för varje enskild elev att läsa en bok på sin nivå. Diana 

säger att de individuella läsläxorna möjliggör att alla elever får en lagom svår text att läsa.  

 

Jag tycker att alla får ju en läsläxa på sin nivå, vissa utmanar ju sig mer eftersom de 

får mer text eller svårare ord eller..jag tycker att det är en stor fördel istället för att ha 

samma text till alla där vissa tycker att det är jättesvårt, vissa tycker att det är jättelätt 
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och vissa är det helt lagom för så är det verkligen på allas..ja det är svårigheten för 

alla liksom. Diana 

 

Att eleverna får individuella läsläxor gör också att lärarna kan ge eleverna lite ovanligare 

läxor. Berit förklarar att de elever som inte är motiverade till att läsa kan få läsa någonting 

som eleven inte ser som en vanlig läxa. Hon menar att om man kan få omotiverade elever att 

läsa någonting så spelar det inte så stor roll vad de läser. Berit ger också ett exempel på vad en 

ovanlig läxa kan vara: 

 

Kanske kan man få i läxa att läsa hemma på flingpaketet. Berit 

 

På detta sätt kan alla få en läxa på sin nivå och på ett annorlunda sätt som kanske passar just 

den eleven. 

5.2 Repetition 

 

Lärarna anser att läsläxan är en viktig del av undervisningen eftersom läsning är något som 

kräver mycket repetition. De pratar om att repetition av läsläxan är nödvändig för att 

automatisera läsningen. Anna tar upp hur viktig repetitionen är för att lära sig nya ord och för 

att utveckla ett läsflyt. Hon menar att varje gång eleverna läser texten så blir de säkrare, vilket 

eleverna också hör själva. Anna säger: 

 

De behöver repetera varje dag. Sen när man inte kan läsa är det viktigt att man 

befäster helord och om man läser samma text flera gånger får man ju höra sitt eget 

läsflyt. Anna 

 

Automatisering och läsflyt är två ledord när det kommer till vad repetitionen tillför till 

elevernas läsutveckling. Helen nämner just dessa två ord: 

 

För att automatisera läsningen och se till att de får ett läsflyt. Läsningen är viktig. 

Helen 

 

Lärarna uttrycker också att tiden i skolan inte räcker till för att eleverna ska träna sig på att 

läsa. Läsning är något som eleverna behöver träna på dagligen och därför behöver eleverna 

också träna hemma. Gunilla är en av dem som nämner att tiden i skolan inte räcker till för att 

utvecklas som läsare: 

 

För all läsning är viktig och vi kan inte ge dem allt det som de behöver i skolan, all tid 

som de behöver lägga på läsning. Gunilla 

 

Läsläxan är därför viktig eftersom eleverna behöver repetera flera gånger för att uppnå 

automatisering och läsflyt. 

5.3 Valfrihet 

 

Lärarna pratar om hur viktig valfriheten att själva få välja vilken bok man ska läsa sin läsläxa 

i är för eleverna. De pratar också om hur valfriheten ökar elevernas läslust och uppmuntrar 

dem till att bli bättre läsare för att få välja svårare böcker. Detta är något som Helen tar upp 

och som hon ser bland sina elever.  
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För att det ökar deras läslust. Deras läsintresse. Att de får läsa om sådant som de vill. 

Att de inte blir tillsagda att de måste läsa vissa böcker utan får välja helt fritt. 

Det är en liten sporre för dem också. Många vill ju läsa lite svårare böcker men 

förstår att de måste öva lite mer, så de kämpar på för att kunna välja andra böcker 

som är lite svårare. Helen 

 

Genom att hennes elever får välja böcker själv på sin nivå har de också böcker att se fram 

emot när de har blivit lite säkrare i sin läsning. En av eleverna ser fram emot att få läsa Lasse-

Maja böckerna så hen läser extra mycket för att tillslut kunna läsa de böckerna. 

 

Lärarna förklarar att det är viktigt att ha böcker som kan passa elever med olika intressen, så 

att eleverna inte är tvingade att välja någon bok de absolut inte vill läsa. Anna svarar såhär på 

frågan om hon anser att elevernas motivation ökar om de får välja bok själva: 

 

Men det jag tycker är att det viktigaste är att de får välja bok själv för de tycker det är 

roligt. De ser fram emot att få välja en ny bok. Läslusten är betydligt större när man 

får välja en egen bok. Anna 

 

Hon anser att valfriheten är det viktigaste för eleverna och kan se en stor skillnad i deras 

läsning när de får välja fritt. 
  

Flera av lärarna använder sig av nivåindelade bokhyllor eller bokvagnar där varje nivå har ett 

antal böcker av olika genrer. De lärare som inte använder sig av nivåindelade bokhyllor 

hjälper istället sina elever att välja en bok på rätt svårighetsnivå. Gunilla går till biblioteket för 

att låna böcker för att hitta något för alla. 

 

Jag har lånat böcker från biblioteket. Både faktaböcker och skönlitterära böcker, ja 

massa olika så att det finns att välja på. Och sen brukar jag hjälpa dem att välja 

böcker, kanske att den här kanske du ska titta på eller vad tror du om den här? För att 

hjälpa dem att hitta en lagom svår bok. Och sedan får de välja. Jag kan ge tips men de 

får välja helt själva. Gunilla 

 

Böckerna hon lånar från biblioteket presenterar hon för eleverna som sedan får välja. På detta 

sätt kan hon styra vilka böcker eleverna får välja bland som ändå passar elevens läsförmåga.  

 

Fanny tycker att det ibland kan vara svårt för eleverna att få välja bok själv eftersom det finns 

elever som inte kan läsa ännu. Till dem väljer de tillsammans ut en bok som de ska arbeta 

med hemma tillsammans med föräldrarna. 

 

Till de barnen som kunde läsa var det inga problem att vi tillsammans valde ut en bok 

som passade deras läsnivå. Till de barnen som inte kunde läsa, skrev jag i deras bok 

att i skolan arbetar vi med dessa bokstäver, titta i texten och se om ni kan hitta 

bokstäverna eller ord som innehåller de bokstäverna. Fanny 

 

Fanny individanpassar de individuella läsläxorna till dessa barn så att de också får känna att 

de väljer en egen bok till läxa. 
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5.4 Läslust 

 

Flera av lärarna nämner ordet “läslust” och att individuella läsläxor främjar läslusten hos 

eleverna. Några lärare nämner också att eleverna gärna tar med böcker hemifrån som de läser 

sin läsläxa i, vilket gör att skolan och hemmet kommer närmare varandra. Detta är något som 

Catrine tar upp. 

 

Ibland har de fått böcker hemma och då frågar de om de får ha den här som läsläxa, 

absolut säger jag. Catrine 

 

Det är viktigt att samarbeta med hemmet och detta är ett bra sätt att göra det på. En lärare 

nämner att om eleverna inte är motiverade att läsa kan de få lite annorlunda läsläxor, till 

exempel att läsa på flingpaketet. 

  

Lärarna anger att eleverna kan få välja själva vad de vill läsa så att deras motivation hålls 

uppe. Några pratar också om hur vanliga läseböcker inte tilltalar alla vilket gör att läsläxan 

känns som ett tråkigt måste. Detta är något som Anna tar upp och som hon har stor erfarenhet 

av efter 20 år i läraryrket. 

 

För jag har inte upplevt under mina år att det är någon elev som har tappat läslusten 

vid individuella läsläxor, däremot om de har en läsebok. Anna 

 

Några av lärarna anser att det tar lite längre tid med individuella läsläxor men att de tycker att 

det är värt det extra arbetet, eftersom det ger effekt på elevernas läslust och läsutveckling. 

Detta är något som Gunilla berättar om. 

 

Man måste vara beredd på att i början tillbringa mycket tid i biblioteket för att välja 

böcker. Det kan vara lite jobbigt ibland, men det främjar deras läslust. Gunilla 

 

Lärarna anser att läslusten är viktig och de lägger gärna extra tid på att hitta böcker som 

motiverar eleverna. 

5.5 Föräldraroll 

 

De flesta lärare nämner föräldrarnas roll och vikten av att ha föräldrarnas stöd. De menar att 

föräldrarna har en lika stor roll i att stimulera elevernas läsutveckling som läraren har. Catrine 

berättar hur hon anser att tiden inte finns inom skolans ramar för att eleverna ska få den 

mängdträning som läsningen kräver. Detta innebär att lästräningen hemma med föräldrarna är 

central.  

 

Ha föräldrarna med er. Det är jätteviktigt för tiden räcker inte i skolan, du har så 

många barn, du hinner inte läsa med alla samtidigt utan... föräldrarna blir ju lärare 

också utan att de tänker på det men det blir ju så. Catrine 

 

Catrine förklarar att föräldrarna kanske inte alltid är medvetna om vilken stor roll de har i 

elevernas lästräning. Eva anser att det är viktigt att tidigt förklara hur den tidiga läsinlärningen 

går till så att föräldrarna får en förståelse för sin egen roll i elevernas läsutveckling.  

 

Tala med föräldrar för att övertyga dem hur det fungerar när det gäller läsutveckling 

och hur mycket barnen är tvungna att läsa varje dag. Eva 
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Kommunikationen med föräldrarna är viktig och genom stöttning hemifrån kan eleven 

utvecklas mer i sin läsutveckling. 

5.6 Svårigheter 

 

Två av lärarna anger att de inte ser några svårigheter med att arbeta med individuella läsläxor. 

En lärare nämner att läxor i allmänhet kan vara svårt för de elever som inte har någon 

stöttning hemifrån, men menar också att detta problem gäller oavsett om läsläxan är 

individuell eller gemensam. En lärare anser att arbetet med de individuella läxorna tar lite 

längre tid att förbereda, men om man är strukturerad och förbereder under lektionerna är 

tidsåtgången minimal. Anna förbereder så mycket som möjligt under lektionen. 

 

Det tar ju lite längre tid att förbereda. Men jag förbereder ju under lektionen. Anna 

 

Hon gör en bildpromenad med varje elev där eleverna får se på bilderna i boken och förutspå 

vad boken handlar om. Detta arbete tar lite tid men eleverna får mer ut av sin bok på det 

sättet. På så sätt behöver hon inte förbereda innan, utan tar det med varje elev beroende på 

vilken bok som valts. 

 

Berit berättar att det kan vara tufft i början när man startar arbetet med individuella läsläxor 

eftersom det kräver att man har ett stort utbud av böcker på olika nivåer och genrer.  

 

Att försöka hitta ett stort utbud av texter. I början måste man hjälpa dem och det kan 

vara svårt att bygga upp ett stort bibliotek. Berit 

 

Ett stort utbud av böcker i klassrummet är något som man bygger upp ju längre tid man 

arbetar och ju mer erfarenhet man får. Läraren måste också dela in böckerna i nivåer för att få 

en organiserad bokhylla och det kan vara svårt oavsett hur länge man arbetat som lärare. 

Fanny tycker ibland att det är utmanande för henne att hitta böcker. 

 

Det var ju det svåra i det här med att eleverna hade olika läsläxor, det var ju att hitta 

något som passade alla. Fanny 

 

 Gunilla anser att individuella läsläxor gör att du inte kan prata om en gemensam text på 

samma sätt som med en gemensam läsebok. 

 

Det negativa är att du inte har en gemensam text att prata om. Gunilla 

 

Några av lärarna läser då istället en gemensam läsebok i skolan där de kan prata om texten 

och arbeta med uppgifter.  

 

5.7 Sammanfattning av resultatet 

Sammanfattningsvis kan vi se att de lärare som vi intervjuade var mycket positiva till att 

använda sig utav individuella läsläxor. Alla hade tidigare använt sig utav gemensam läsläxa 

men övergått till detta sätt istället. Ingen av dem skulle vilja gå tillbaka till det gamla 

arbetssättet eftersom de bara såg positiva effekter på elevernas läsutveckling. Lärarna såg mer 

fördelar än nackdelar med arbetssättet. De svårigheter som de kunde identifiera hade de också 

lösningar på.  
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6. DISKUSSION 
 

I detta avsnitt kommer vi att presentera en diskussion av vår metod samt en diskussion av det 

resultat som framkommit i studien. 

6.1 Metoddiskussion 

 

Vårt syfte med studien är att få en förståelse för hur lärare arbetar med individuella läsläxor 

samt vilka fördelar och nackdelar de ser med metoden. Utifrån vårt syfte valde vi  en 

kvalitativ metod och att göra semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna gav informanterna 

möjlighet att ge utförliga svar där de kan berätta om sina erfarenheter, något som vi inte hade 

kunnat få med en kvantitativ metod. En kvalitativ metod med observation hade inte heller gett 

oss de tankar och erfarenheter vi sökte från lärarna. Den semistrukturerade intervjun var 

därför bäst lämpad för vår studie. 

 

Eftersom vi inte kände någon lärare som arbetade med individuella läsläxor var vi tvungna att 

försöka få tag på informanter på något annat sätt. Vi annonserade därför på ett lärarforum att 

vi sökte lärare som arbetar med individuella läsläxor och som kunde tänka sig ställa upp på en 

intervju. Urvalet var ett kriteriebaserat urval utifrån kriteriet att lärarna skulle arbeta med 

individuella läsläxor i de lägre åldrarna. Detta gjorde att vi fick tag på lågstadielärare från hela 

Sverige, vilket gav ett geografiskt brett urval av informanter.Vi ser detta som en fördel då 

olika kommuner arbetar på olika sätt. Avståndet till informanterna gjorde att vi inte kunde 

träffa dem, utan istället fick använda oss av telefonintervjuer. En nackdel med 

telefonintervjuer kan vara att man inte kan se informantens kroppsspråk som till exempel 

bekräftande leenden,bejakande nickningar eller andra gester som faller bort när man inte sitter 

öga mot öga med den man intervjuar. Vi gjorde intervjuerna tillsammans men turades om att 

leda samtalet. Den av oss som lyssnade spelade också in samtalet samt transkriberade. 

 

Under transkriberingen av intervjuerna märkte vi att vi som intervjuare ofta ställde nästa fråga 

relativt snabbt eller svarade med ett “mm” eller “ok” efter informantens svar. Hade vi istället 

vågat låta det vara tyst en lite längre stund hade kanske informanten utvecklat sitt svar 

ytterligare. Ett “mm” kan ha tolkats av informanten som att vi var nöjda med svaret och ville 

gå vidare. 

 

Vi valde att skicka intervjufrågorna via mail till alla lärarna ungefär en vecka innan 

intervjuerna hölls, vilket vi ser stora fördelar med. De flesta lärarna verkade ha förberett sig 

och gav utförliga och eftertänksamma svar på de frågor vi ställde. Hade vi inte skickat 

frågorna innan hade vi kanske fått kortare svar som inte gett lika mycket information. 

 

6.1.1 Reliabilitet och validitet 

 

För att öka reliabiliteten i vår studie har vi ställt samma frågor till alla informanter. När vi 

formulerat frågorna har vi reflekterat över vilket språk vi använder, vilket minskar risken för 

misstolkningar på grund av svåra ord eller otydliga formuleringar. Vi har också spelat in alla 

intervjuer vilket gjort det möjligt att lyssna på dem flera gånger för att inte gå miste om några 

detaljer. Eftersom vi gjort ett kriteriebaserat urval så har resultatet också blivit påverkat. Vi 

sökte efter lärare som aktivt valt att arbeta med individuella läsläxor, vilket också gör att de är 

positivt inställda till arbetssättet. Hade vi valt att intervjua lärare som arbetar på andra sätt 
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hade vi kanske fått fler negativa aspekter på individuella läsläxor. Vår erfarenhet är att väldigt 

få lärare använder detta arbetssättet och vi har inte personligen träffat någon som arbetar med 

individuella läsläxor. Eftersom väldigt få arbetar med individuella läsläxor valde vi därför att 

söka efter lärare på ett forum. Om vi bara intervjuat lärare i vårt närområde hade vi kanske 

inte kommit i kontakt med lärare som arbetar med individuella läsläxor. Om undersökningen 

gjorts igen med samma informanter hade resultatet blivit detsamma, men med andra 

informanter hade resultatet kanske skiljt sig. 

 

För att öka validiteten i vår studie har vi försökt att formulera våra intervjufrågor så att de ska 

besvara våra frågeställningar. Det kan vara lätt att hitta intressanta men inte så relevanta 

sidospår i sin studie men vi har kontinuerligt reflekterat över om vår studie går i rätt riktning 

för att besvara våra frågeställningar. 

 

6.2 Diskussion av resultatet 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på vilka fördelar samt nackdelar lärarna anser att 

individuella läsläxor kan ha på elevernas motivation, läslust och läsinlärning. I detta avsnitt 

kommer resultatet diskuteras och korreleras till de teoretiska perspektiv vi utgått ifrån, till 

tidigare forskning samt till den fenomenografiska metodansatsen. 

 

Alla lärarna som deltog i studien var positivt inställda till individuella läsläxor och såg 

fördelaktigt på arbetssättet. Detta resulterade i att fler fördelar än nackdelar kunde identifieras 

i analysen. De fördelar vi identifierade i analysen var nivågrupperingar, repetition, valfrihet 

och läslust. De nackdelar vi identifierade var få och sammanfattades därför i kategorin 

svårigheter. Föräldrarollen var den kategori som vi varken kan kategorisera som en fördel 

eller nackdel, då den innehåller både positiva och negativa aspekter. 

6.2.1 Nivågrupperingar 

 

Enligt Vygotskij (2001) är det viktigt att individanpassa undervisningen för att alla eleverna 

ska arbeta i den proximala utvecklingszonen, vilket innebär att uppgifterna ska vara lagom 

svåra utifrån den kunskapen eleven har just nu. Lärarna anser att det är viktigt att arbeta med 

individuella läsläxor eftersom alla elever ligger på olika nivåer i sin läsutveckling, något som 

även Alatalo (2011, ss. 44-48) tar upp. Hon menar att texterna som eleven läser måste vara 

anpassade utifrån elevens läsnivå och att texten ska vara något utmanande för eleven men inte 

för svår för att stötta elevens läsutveckling. Genom att de får läsa på sin egen nivå och efter 

eget intresse så ökar motivationen för dem att läsa. Sanden (2012, ss. 225-227) skriver också 

om vikten av att eleverna får läsa böcker anpassade efter den nivå de befinner sig på. Lärarna 

kan hjälpa eleverna att välja bok på rätt nivå så att de är anpassade till den specifika eleven. 

Flera av lärarna förklarar att de hjälper eleverna att hitta böcker som passade dem. Många 

lärare väljer ut böcker inom olika områden på elevens nivå som de får välja ifrån. 

 

I den aktuella läroplanen, ”Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011”, står det att “läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Lgr 11, s 12) samt att “undervisningen ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lgr 11, s. 6). Detta är något som man 

alltid måste ha med sig som lärare men som många kanske inte vågar göra. Det är dock viktigt 

att tänka på att undervisningen bör individualiseras för att passa varje enskild elev. Ett sätt att 

individualisera undervisningen är att använda detta som metod inom läsundervisningen och i 



 

21 

 

samband med läsläxan. Alla elever befinner sig på olika nivåer i sin läsutveckling och borde 

rimligtvis inte läsa samma läsläxa. En del elever läser flytande medan andra fortfarande 

arbetar med att lära sig alla bokstäverna menade en av lärarna i studien. Genom att använda 

sig utav individuella läsläxor får eleverna en läsläxa på sin nivå och på så sätt kan de känna att 

de kan och att de får en lagom utmaning.  

 

Vatterott (2017, ss.35-39) skriver att forskning om hjärnan, motivation och inlärning bekräftar 

hur viktigt elevernas självbestämmande och autonomi är för lärandet. Han menar att 

individualiserade läxor främjar självkänslan och den inre motivationen hos eleverna och detta 

är något som vi också kom fram till i vår kunskapsöversikt om motivation till läsning 

(Syvänen och Ödqvist, 2019). Där kom vi fram till att när eleverna själva får välja vad de vill 

läsa och på sin egen nivå ökar motivationen för läsning. Genom att använda sig utav 

individuella läsläxor kan eleverna få välja en bok utifrån sitt personliga intresse. De får då 

läsa om vad de själva vill och inte efter vad läraren väljer åt dem. Eleverna kan då inte heller 

jämföra sig på samma sätt som om de hade samma läsebok. 

 

Lärarna anger att läsningen ska vara lustfylld och att omotiverade elever kan få läsa 

annorlunda texter för att motiveras till att läsa. Att läsningen ska syfta till goda läsupplevelser 

är något som Frost (2009, s.106) tar upp. Han menar att om eleven får arbeta med texter som 

passar elevens nivå så kommer eleven också uppleva ett flyt och ökad förståelse som i sin tur 

leder till en vilja att vilja läsa. Detta knyter an till vad lärarna nämner om individuella läsläxor 

och deras fördelar vad gäller nivåanpassning samt hur de kan öka elevernas motivation. 

6.2.2 Repetition 

 

Lärarnas uppfattning om betydelsen av repetition av läsläxan knyter an till Elbro (2004, s.39) 

som anger att automatisering uppnås genom övning och det är därför helt avgörande att 

eleverna läser varje dag. För detta krävs både uppmuntran från läraren samt att eleverna får 

möjlighet att öva dagligen. Det är därför lärarens uppdrag att se till att varje enskild elev får 

möjlighet att läsa både varierat och mycket. Lärarna i studien framhåller att det är viktigt att 

eleverna läser hemma, men att om stödet från föräldrarna inte finns så lägger de själva tid på 

att läsa med eleverna i skolan. Lärarna anser alltså att tiden att läsa med eleverna är så pass 

viktig att de avsätter extra tid för de elever som inte får något stöd hemifrån. Att läsningen 

kräver repetition stöds även av Leo (2004, s.32) som menar att de yngre eleverna behöver 

mycket träning i lästeknik, läshastighet och läsförståelse som de delvis får igenom läsläxan. 

Leo beskriver också att den mängdträning som krävs för att eleverna ska lära sig läsa inte är 

möjlig att ge under skoltid, utan måste också bedrivas hemma. 

 

Lärarna pratar också om hur eleverna hör hur de blir säkrare på att läsa för varje gång de 

tränar. Detta tas upp av Alatalo (2011, ss. 44-48) som menar att eleverna tränar både 

läsförståelse och läsflyt när de får möjlighet att läsa samma text flera gånger. Även 

Fridolfsson (2008, s. 100) påtalar att det är viktigt med repetition av det man redan kan. Hon 

anser också att många elever lär sig bäst genom upprepningar och att flertalet elever gärna 

läser därför samma text eller bok flera gånger. Genom att läsa samma bok upprepade gånger 

automatiserar eleverna läsningen och lär sig nya ordbilder.  

 

De flesta lärare anser att repetition av läsläxan är central för att eleverna ska lära sig läsa. 

Detta gäller oavsett om man arbetar med individuella eller gemensamma läsläxor. Däremot 

kan man tänka sig att eleverna är mer positivt inställda till att träna på läsläxan om de får läsa 

om något som intresserar dem. Om en elev är intresserad av ett ämne så brukar de också ha en 
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hel del kunskaper om ämnet. Goda förkunskaper underlättar förståelsen av det som eleven 

läser enligt Roe (2014, s. 78). Hon menar att eleverna  då inte behöver lägga energi på att 

förstå svåra begrepp eller sammanhang eftersom de kan relatera till textens innehåll. Om 

eleverna får läsa om något som intresserar dem underlättar det därför läsförståelsen. Enligt 

resultatet i vår kunskapsöversikt (Syvänen och Ödqvist, 2019) är eleverna mer positivt 

inställda till att läsa böcker de själva valt. Därför kan repetitionen av läsläxan underlättas om 

eleverna får arbeta med individuella läsläxor. Palmer, Codling och Gambrell (1994, ss. 177-

178) redovisar i sin studie att när eleverna fick välja sin egen läsebok var det troligare att de 

skulle spendera mer tid med boken och bli mer engagerade i läsningen. 

 

6.2.3 Valfrihet 

 

Att eleverna får välja böcker som de kan relatera till är viktigt för elevernas 

identitetsskapande enligt Schmidt (2013, s.252). Gambrells (1996, ss. 21-22) studie visar 

också att elever föredrar att läsa i böcker de själva valt. Hon menar att möjligheten att välja 

själv vad man läser gör eleverna mer engagerade och intresserade av boken. Även lärarna i 

studien pratar om hur valfriheten ökar elevernas läslust och vilja att utvecklas som läsare. 

Lärarna anser att det är viktigt att det finns många böcker att välja på för att passa olika 

intressen och personligheter. Detta menar också Cole (2003, s. 335) som skriver att för att 

varje elev ska kunna hitta en bok som passar deras intressen så behöver det finns en stor 

mängd böcker av olika ämnen, genrer och svårighetsgrader. Lärarna i vår studie pratar också 

om vikten av att ha böcker som ska kunna passa varje elev. En av lärarna nämner att eleverna 

inte ska behöva läsa om något som de absolut inte är intresserade av.  

 

Schmidt (2013, s. 251) anser att skönlitterära böcker dominerar i klassrummet medan 

faktaböcker saknas. Lärarna i studien är däremot noga med att det finns böcker av olika 

genrer för att varje elev ska kunna hitta en tilltalande bok. Schmidt (2013, s.251) skriver 

också att svenska elever inte får möjlighet att fritt leta efter böcker i biblioteket, vilket inte 

överensstämmer med vad lärarna i studien beskrev. Lärarna menar att eleverna ofta får gå till 

biblioteket, eller klassrumsbiblioteket om det saknades ett bibliotek. Detta kanske beror på att 

lärare som arbetar med individuella läsläxor i större utsträckning låter sina elever gå till 

skolbiblioteket för att låna nya böcker. 

6.2.4 Läslust 

 

För att få elever att vilja läsa krävs läslust menar flera av lärarna i studien och de individuella 

läsläxorna är ett sätt att främja elevernas läslust. Eleverna behöver hitta sin inre motivation 

och detta är något som McGeown, Osborne, Warhurst, Norgate och Duncan (2015, s.110) tar 

upp i sin studie där de skriver att inre motivation handlar om att läsa för läsningens egen skull; 

att läsningen ger läsaren en inre tillfredsställelse. 

 

Något som lärarna kan göra för att öka motivationen och läslusten är att se till att det finns ett 

stort utbud av böcker i olika ämnen och genrer. Många av lärarna i studien har ett rikt 

klassrumsbibliotek där eleverna fritt får välja vad de vill läsa. Flera har även en läshörna med 

kuddar eller soffa för att eleverna skulle kunna sätta sig där när de vill läsa. Många av 

eleverna tycker att det är mysigt att sitta där istället för att alltid sitta vid sin plats. De flesta av 

lärarna använder sig också utav skolbiblioteket där eleverna flera gånger i veckan kan gå för 

att byta bok ifall de läst ut den de har. I vissa fall är det lärarna som väljer ut böcker som 

eleverna sedan kan välja bland. De lägger då ganska mycket tid i biblioteket för att försöka 
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hitta rätt böcker till rätt elever. Detta är något som tar mycket tid men som de anser vara värt 

att lägga tid på. Schmidt (2013, s.245) menar att vissa elever tycker det är svårt att välja 

lämpliga böcker att läsa. För dessa elever är engagemanget och stödet som lärarna i studien 

uppvisar extra viktigt.  

 

Flera av lärarna i studien har tidigare använt sig utav de vanliga traditionella läseböckerna där 

alla läser samma bok men upptäckte att eleverna då uppfattade läsläxan som ett tråkigt måste 

istället för något lustfyllt som de vill göra. Roe (2014, s.161) skriver att läseboken har en 

central roll i läsundervisningen men att den ensidiga läsningen kan göra att eleverna blir trött 

på ämnet och läsningen. För att motivera eleverna är det en fördel att ha ett brett sortiment av 

böcker av olika genrer och ämnen.  

 

Roe (2014, s.174) framhåller också att för att få omotiverade elever att överhuvudtaget läsa så 

måste de få läsa om något som de tycker om och är intresserade av. För många elever handlar 

det då om ett intresseområde som kanske är lättast att hitta i en faktatext. Faktatexter ger lika 

bra lästräning som skönlitterära texter och ska därför inte glömmas bort. En av lärarna berättar 

att hon hade en mamma som hörde av sig och tackade henne för att de individuella läsläxorna 

hade fått hennes son att vilja läsa. Sonen hade en NPF diagnos och tyckte inte om att läsa men 

när han fick börja med att välja böcker efter eget intresse började han läsa och tyckte det var 

roligt att läsa och ville bara läsa mer. Vissa elever kanske blir motiverade av att läsa andra 

slags läsläxor som till exempel att läsa på baksidan av ett flingpaket eller ett mjölkpaket 

menar en av lärarna. Det viktigaste är att hitta något som just den eleven tycker om. Några 

lärare nämner att de har elever som gärna tar med sig böcker hemifrån som de fått i present 

eller som var deras favoritböcker som de ville ha som läsläxa. Som lärare är det viktigt att 

man är flexibel men också har ett gott samarbete med hemmet så att alla kan hjälpas åt till att 

stötta eleven i skolan. 

6.2.5 Föräldraroll 

 

Flera av lärarna pratar om föräldrarnas roll och att de är lika viktiga för att elevernas 

läsutveckling ska gå framåt som skolan är. De menar också att det är viktigt att man som 

lärare har föräldrarnas stöd och att man tidigt bör informera föräldrarna vad som förväntas av 

dem. Denna uppfattning får medhåll från Westlund (2015, s. 73) som skriver att ansvaret för 

elevernas läsutveckling naturligtvis också ligger på hemmet och inte bara på läraren. Hon 

förklarar att genom att ha ett bra samspel mellan skola och hem kan eleven utvecklas till en 

god läsare. 

 

Lärarna pratar också om att de får avsätta extra tid på läsningen i skolan med de elever som 

inte får stöd hemifrån. En som nämner detta problem är Strandberg (2013, s. 17) som skriver 

att det finns kritik mot läxor eftersom de bara gynnar de elever som har ett bra stöd av sina 

föräldrar. Han menar att det kan uppstå sociala skillnader eftersom vissa elever inte får den 

stöttning de behöver av hemmet. Lärarna i denna studie verkar medvetna om detta problem 

och försöker därför ge dessa elever extra stöttning under skoltid.  

 

Sambandet mellan skola och föräldrar är något som både Alatalo och Fridolfsson tar upp. 

Alatalo (2011, ss. 44-48) skriver att de barn som i tidig ålder har fått böcker lästa för sig av 

sina föräldrar, har ett försprång om man jämför med elever som inte har fått böcker lästa för 

sig. Fridolfsson (2008, ss. 77-79) anser dock att läs- och skrivutvecklingen inte kommer av sig 

själv bara för att eleverna fått berättelser lästa för sig, utan att de behöver bli undervisade för 

att kunna bli goda läsare. Därför kan det vara viktigt att redan på första föräldramötet 
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informera föräldrarna om hur den tidiga läsinlärningen går till. Om föräldrarna blir 

uppmärksammade på hur viktigt det är att de övar med sina barn hemma kanske man som 

lärare kan undvika problemet med att eleverna inte får tillräckligt med stöd hemifrån.  

6.2.6 Svårigheter 

 

När alla elever läser samma läsebok kan eleverna ofta känna att boken är för lätt eller för svår, 

vilket då hämmar deras läsutveckling. En av lärarna i studien tycker att det ofta är för svår 

text i de gemensamma läseböckerna, speciellt för de som precis lärt sig läsa och på så sätt kan 

deras motivation för läsningen minska. Alla elever behöver läsa en lagom svår text för att 

utveckla sin läsning, vilket bekräftas av Frost (2009, s.104), som menar att eleven måste 

befinna sig i den närmaste utvecklingszonen för att utveckla sin läsning. För att befinna sig i 

denna zon bör eleven kunna läsa minst 80 % av orden utan att ljuda.  

 

En av lärarna anser att en nackdel med att använda sig av individuella läsläxor är att man då 

inte har en gemensam bok som man kan samtala runt. Schmidt (2013, s. 262) anser dock att 

elever ibland läser böcker ur samma serie eller med liknande innehåll och gör tolkningar som 

antingen är lika eller skiljer sig åt. Hon menar att dessa tolkningar kan utgöra en grund för 

samtal om karaktärer, miljöbeskrivningar, dilemman eller berättelsers olika uppbyggnad. 

 

Lärarna förklarar att den individuella läsläxan ibland kan ta lite längre tid att förbereda och att 

det kan ta tid att bygga upp ett stort bibliotek i klassrummet, vilket kan ses som nackdelar.  En 

av lärarna tycker att en annan nackdel kan vara att om eleven glömmer sin bok hemma så blir 

det svårt att förhöra den eftersom det inte finns fler exemplar i klassrummet. Detta gör att det 

kräver mer ansvar av eleverna och föräldrarna, vilket alla inte klarar av. 

6.3 Slutsats 

 

Utifrån resultatet kan vi se att lärarna anser att fördelarna med individuella läsläxor är 

betydligt fler än nackdelarna. De individuella läsläxorna gör det möjligt att individanpassa 

undervisningen, vilket är förenligt med vad läroplanen skriver (Lgr 11, s. 6). Lärarna anser att 

läsläxan är betydande för att eleverna ska automatisera läsningen. För att uppnå ett läsflyt 

krävs repetition vilket underlättas om det finns ett bra samarbete med hemmet. Lärarna anser 

att föräldrarna tidigt ska informeras om vikten av att läsa hemma samt hur de kan stödja 

elevernas läsutveckling. Lärarna är eniga om att de individuella läsläxorna ökar elevernas 

läslust. De menar att möjligheten att få välja en egen bok utifrån sitt personliga intresse gör 

eleverna mer motiverade och engagerade i läsningen. Man får dock ha i åtanke att detta är 

baserat på vad ett fåtal lärare anser om individuella läsläxor. Det kanske finns lärare som 

ansett att nackdelarna har övervägt fördelarna och därför valt att sluta med individuella 

läsläxor. Eftersom vi har gjort ett kriteriebaserat urval där vi sökt lärare som arbetar på detta 

sätt har vi missat lärare som valt att sluta med individuella läsläxor. Eftersom de lärare vi 

intervjuat aktivt valt att arbeta med individuella läsläxor är det därför inte förvånande att de är 

positivt inställda till arbetssättet.  

6.4 Implikationer för läraryrket 

 

Denna studie har varit intressant och lärorik för oss då vi tidigare inte varit i kontakt med 

individuella läsläxor. Det har varit intressant för oss att få veta hur verksamma lärare arbetar 

med individualiseringen av läsläxor och hur det har påverkat deras elever positivt. Det har 

även varit givande att få kunskap om vilka svårigheter man kan stöta på i arbetet med 
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individuella läsläxor, för att i framtiden kunna vara förberedda på de svårigheter som kan 

uppkomma. 

 

Forskningen vi presenterat i studien och de deltagande lärarna är överens om att när eleverna 

får välja sin läsläxa själva så ökar deras motivation och läslust. Den ökade läslusten gör att 

eleverna läser mer, vilket medför att de blir bättre läsare. Genom individuella läsläxor 

kommer också hem och skola närmare varandra och elevens positiva attityd till läsningen kan 

sprida sig till de andra i familjen.  

 

De som redan arbetar som lärare kan ta del av vårt arbete och använda sig utav vårt resultat i 

hopp om att kunna förändra synen på läsläxor. Vår förhoppning är därför att studien ger nya 

idéer om hur undervisningen kan individualiseras för att passa alla elever, oberoende av deras 

förutsättningar. Ämnet är aktuellt och relevant eftersom lärare ska kunna anpassa 

undervisningen för att stötta alla elevers läsutveckling. 

 

6.5 Förslag till ytterligare forskning 

 

Det hade varit intressant att med experiment- och kontrollgrupper efter en viss tid undersöka 

om den individuella läsläxan är mer effektiv för elevernas läsutveckling och motivation än 

den gemensamma läsläxan. Det hade också varit intressant att få veta elevernas uppfattningar 

om den individuella läsläxan och kunna jämföra detta med lärarnas åsikter och erfarenheter. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Missivbrev 

 

Hej! Vi är två studenter från Högskolan i Borås som nu är inne på vår sista termin och då även 

i full gång med att skriva vårt examensarbete i pedagogik. Vi har valt att fokusera på hur 

lärare arbetar med individuella läsläxor och om individuella läsläxor kan öka elevers 

motivation till läsning. 

 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare i de yngre åldrarna arbetar med 

individuella läsläxor. Vi vill också se vilka fördelar samt nackdelar lärarna anser att 

individuella läsläxor kan ha på elevernas motivation, läslust och läsinlärning. 

 

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har också för 

avsikt att ta hjälp av er verksamma lärare genom intervjuer. Därmed vill vi intervjua dig, som 

har kunskap, utbildning och erfarenheter som är värdefulla för oss och vårt arbete. Intervjun 

kommer uppskattningsvis att ta cirka 20 minuter och vår förhoppning är att en givande 

diskussion kommer att uppstå.  

 

Vid intervjun kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 

innebär att deltagandet är frivilligt och om du så skulle vilja så kan du när som avbryta 

intervjun och därmed ditt deltagande. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 

resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål. Om ni har några frågor eller 

funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare för mer information.  

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

 

Victoria Ödqvist  

Ulrika Syvänen  

 

Handledare Catrine Brödje  
 

   



 

 

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

Vilken kommun arbetar du i? 

 

Vilken årskurs arbetar du i? 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

Varför har du läsläxa till dina elever? 

 

- Hur viktig anser du att läsläxan är för dina elever? 

 

- Vad anser du att läsläxan tränar hos dina elever? 

 

Berätta hur du arbetar med läsläxa 

 

- Varför har du valt att använda individuella läsläxor? 

 

- Hur länge har du arbetat med individuella läsläxor? 

 

- Har du tidigare arbetat med ”vanliga” läsläxor? 

 

- Får eleverna själva välja vilken bok de läser läsläxa i? 

 

- Gör du något för- eller efterarbete kring läsläxan? Isåfall vilket. 

 

- Hur förhör du läsläxan? 

 

- Hur mycket tid lägger du i genomsnitt på läsläxan varje vecka? 

 

Anser du att dina elever tycker om att läsa?  

 

- Hur märker du det? 

 

Anser du att individuella läsläxor kan öka motivationen till att läsa hos eleverna? 

 

- Om ja, förklara på vilket sätt individuella läsläxor kan öka motivationen till att läsa? 

 

Vilka fördelar ser du med att arbeta med individuella läsläxor? 

 

Ser du några problem med att arbeta med individuella läsläxor? 

 

Vad gör du med de elever som inte läser sin läsläxa? 

 

- Varför läser de inte sin läsläxa?  

 

Är det något övrigt du vill tillägga? 

  



 

 

 

Bilaga 3 

 

Tabell över kategorierna 

 

 

nivågrupperar 

Därför att vi har allting här från ettor som läser flytande till tvåor som inte vet vad 

bokstäverna heter, 

läsläxa på sin nivå, 

SEdan är det några som redan kan läsa och de kan få börja välja lite fler böcker själva. 

valde ut en bok som passade deras läsnivå. 

därför att det får inte vara för svårt för då blir det för motigt, det får inte bli för lätt för då ger 

det ingenting.  

Ja eftersom de är så olika duktiga, eller duktig får man inte säga, de har så 

olika....förmågor..vad heter det..de är olika starka i läsningen. Då behöver de olika texter. 

individnivå  och fokuserar på att alla kommer igång med sin läsning 

Till de barnen som kunde läsa var det inga problem att vi tillsammans valde ut en bok som 

passade deras läsnivå. Till de barnen som inte kunde läsa, skrev jag i deras bok att i skolan 

arbetar vi med dessa bokstäver, titta i texten och se om ni kan hitta bokstäverna eller ord som 

innehåller de bokstäverna 

->nivågrupperingar 

 

 

 

repetera varje dag 

läsning behöver man träna på mycke, 

måste träna sig på att läsa. 

all tid som de behöver lägga på läsning  

men kontinuiteten behöver man ju för att läsa 

första gången man läser det så kanske det inte går lika fort som andra, tredje och fjärde 

gången dom läser det 

försöka höra då sin förbättring varje gång när man har läst den ett par gånger 

kontinuiteten..då läser de ju inte varje dag och de behöver de ju också 

viktigt att ha med sig att läsläxan är viktig och att kunna läsa, att man tränar på det. 

hur mycket barnen är tvungna att läsa varje dag 

Om du lägger tid på läsning i början så kommer du få goda läsare i slutet. 

egen repetition som de får göra hemma, de ska läsa varje dag hemma. 

automatisera läsningen 

->repetition 

 

Alla kan välja efter sitt eget intresse eller genre 

 
Pojkarna går oftare till biblioteket för att låna böcker 
: Och sedan får de välja. Jag kan ge tips men de får välja helt själva 

biblioteket 
Ja, från en bokvagn där det finns massa titlar i varje nivå 
ganska fritt får de välja 



 

 

 

välja bok själv 

gemensam bokhylla som de får välja ifrån. 

 läslusten är betydligt större när man får välja en egen bok.  

Deras läsintresse. Att de får läsa om sådan som de vill. Att de inte blir tillsagda att de måste 

läsa vissa böcker utan får välja helt fritt. 

->valfrihet 

 

 

 

 

Ibland har de fått böcker hemma 

spännande med böckerna. 

Men vi pratar mycket böcker. Vi läser ofta i klassrummet. Jag läser ofta högt för dem och vi 

går ofta till biblioteket 

De tycker om att lyssna på böcker också. De tycker att det är jätteroligt. Vi läser mycket och 

lyssnar på mycket och ja dom tycker det är jätteroligt 

de lyssnar ju gärna när vi har högläsning och sånt. 

 Ja det tycker jag. De flesta tycker om att läsa. Men det gäller att hitta böckker som de är 

intresserade av. Annars tappar de läslusten. De tycker om när jag läser högt men även att läsa 

tyst. 
pratar mest om det som de läst.. Vis svenskastationer väljer pojka 
rna att läsa medan flickorna hellre arbetar i en arbetsbok. 
Ja, det tycker jag. För jag har inte upplevt under mina år att det är nån elev som har tappat 

läslusten vid individuella läsläxor, 

böcker i present  

fördelar är ju att dom som läser väldigt mycket och läser många böcker hemma och har..dom 

utvecklas ju mycket fortare men det gäller ju för de andra att hänga med 

Kanske kan man få i läxa att läsa hemma på flingpaketet. 

Intervjuare:a just det 

Informant 2: eller att de kan få mer uppgifter att läsa i vardagen 

främjar deras läslust. 
Jag har ett stort klassrumsbibliotek med fåtölj, matta och massa kuddar där de gärna sitter 
och läser. 
 det ger eleverna ett läsintresse 

För att det ökar deras läslust. Deras läsintresse 

->läslust 

 

Att försöka hitta ett stort utbud av texter. I början måste man hjälpa dem och det kan vara svår 

att bygga upp ett stort bibliotek. 

Och ge dem inte för mycket läxor 

Om du tror att de inte får den hjälp eller det stödet hemifrån som de behöver för att klara av 

det. Gör så mycket som möjligt i skolan.  

Det tar ju lite längre tid att förbereda.  
Ja, de kommer med massa ursäkter och det bottnar i att föräldrarna inte har tid. 
Jag läser med dem.  
 Ja det finns ganska många som glömmer sin läsläxa hemma,  



 

 

 

dom som inte har stöttningen hemma eller dom som är nyanlända eller dom som ja..liksom 

tycker att läxor i allmänhet är jobbigt för att man ska göra nånting, men de är ju så med alla 

läxor, att det ska göras 

Det krångliga är ju dessa som glömmer grejer jämt.  
Ja att det kan vara svårt att hitta litteratur som passar dem 
Det negativa är att du inte har en gemensam text att prata om. 

en del är så svaga och skäms över det så de tycker ju inte så mycket om att läsa..och sen en 

del tycker inte om att läsa för de kan inte koncentrera sig..och då blir liksom läsningen för 

svår för dom, då är det inge roligt..om man har dyslektiska drag eller är en svag läsare, då är 

det faktiskt inte så kul att läsa.  

ag kan inte jobba med samma bok i skolan som hemma därför att böckerna kommer liksom 

inte hit i tid eller de kommer inte hem så att, så det blir ett inbetween, 

Det var ju det svåra i det här med att eleverna hade olika läsläxor, det var ju att hitta något 

som passade alla. 

->svårigheter 
 

 

 

föräldrarna med er. Det är jätteviktigt för tiden räcker inte i skolan, du har så många barn, du 

hinner inte läsa med alla samtidigt utan..föräldrarna blir ju lärare också utan att de tänker på 

det men det blir ju så 

 tala med föräldrar för att övertyga dom hur det fungerar när det gäller läsutveckling 

jag försöker ju ändå att puscha på att läs, även om mamma inte kan hjälpa dig så kanske du 

kan försöka att läsa för henne, 
De har ett läshäfte där föräldrarna signerar. 
De får fylla i ett läshäfte. De som läser kapitelböcker skriver föräldrarna vilka sidor de läst. 
De fyller i en läslogg varje vecka. 
De ska läsa med sina barn varje dag. De har en skrivbok där de kan skriva ner svåra ord 
eller ställa frågor om texten. 
Barnen ska läsa för dem varje dag. 
De fyller i en skrivbok hur det har gått för barnet att läsa. 
De har ett läsprotokoll som de fyller i. Titel och vilken vecka. Där fyller föräldrarna i hur det 

gått med en liten kommentar. 
Ja, de kommer med massa ursäkter och det bottnar i att föräldrarna inte har tid. 
 

->föräldrarroll 
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