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Abstract  

English title: To read  in a time that lacks time. A study of four teachers’ perspectives on reading homework and 

what they believe is needed to give their students enough time to read. It also contains a supplementary study of a 

larger number of pupils’ reading habits and who they believe has authority over their leisure reading. 

 

Author: Anton Selling 

Supervisor: Väinö Syrjälä 

 

It is difficult to find time to read books today, when many other media compete for your spare time. Is the time that 

pupils get to read in schools enough to make them proficient readers? In Sweden some teachers debate that the 

homework is a solution to find more time for the pupils to read, while others debate that avoiding homework will 

make their teaching more equivalent. According to a research paper from Eckerholm (2018), the lack of time is one 

factor which makes it sometimes difficult for teachers to help their pupils develop a proficient reading 

comprehension.   

 

The purpose of this study is to examine four elementary teacher’s perspective on reading homework and what they 

experience is required to find their students time to read. The study also contains a supplementary study of a larger 

number of pupils’ reading habits and who they believe have authority over their leisure reading. The study will 

answer the following scientific questions:  

 

• How do four elementary teacher reason about giving reading homework to their pupils to read at their 

leisure time?  

 

• How do four elementary teacher reason about what is required of themselves and their pupils to find the 

time they need to develop into proficient readers?  

 

• What do elementary pupils answer to questions about their reading habits in their free time? 

 

• What do elementary pupils answer to questions about who they believe  have authority over their leisure 

reading? 

 

The entire study is about increasing and develop a better understanding of the subject, according to a hermeneutic 

perspective. This study used mainly the qualitative method of interviews with elementary teachers and includes a 

supplementary study that uses the quantitative method of a paper survey of pupils reading habits and who they 

believe  have authority over their leisure reading time. The results of this study have been analysed using both 

sociocultural theory and motivation theory and the research from other sources.  

 

The result of this study shows that the interviewed teachers are primarily to sceptical to the home conditions of their 

pupils to use reading homework. The four interviewed teachers feel that it is more efficient to motivate and inspire 

their pupils to help them find their internal motivation to read in their own time, without the need to be forced by 

any teacher or parent. This require the students to take responsibility of their own reading at home. The results of 

the supplementary study show that most of the pupils that participated in the survey read books at home, they have 

authority over their leisure reading and that they read with an internal motivation. But the time they spend reading 

books is not enough. The interviewed teachers all mentioned that their pupils do not read enough on their free time 

and would need the children to receive support from their parents. The conclusion of the study is that the interviewed 

teachers feel sceptical towards that every pupil have a proper reading culture at home, which would give these 

children the time they need to develop into a proficient reader.    

 

Keywords: Leisure reading, reading homework, reading coherence, reading culture and the pupil’s responsibility.   

Nyckelord: Fritidsläsning, läsläxor, läsförståelse och läskultur och elevens ansvar.   



Innehåll 
1 Inledning ................................................................................................................................................................. 1 

2 Syfte & frågeställning ............................................................................................................................................. 3 

2.1 Avgränsning ..................................................................................................................................................... 3 

3 Bakgrund ................................................................................................................................................................. 4 

3.1 Skoldebatt om läxfria skolor ............................................................................................................................ 4 

3.2 Läsförståelse ur ett lärarperspektiv ................................................................................................................. 5 

4 Teorianknytning ...................................................................................................................................................... 6 

4.1 Hermeneutiskt perspektiv ............................................................................................................................... 6 

4.2 Sociokulturellt perspektiv ................................................................................................................................ 6 

4.3 Motivationsteori .............................................................................................................................................. 8 

5 Tidigare forskning ................................................................................................................................................... 9 

5.1 Relevant tidigare forskning .............................................................................................................................. 9 

6 Metod & material ................................................................................................................................................. 13 

6.1 Forskningsetiska regler .................................................................................................................................. 13 

6.2 Kvalitativa intervjuer ..................................................................................................................................... 13 

6.3 Kvantitativa enkäter ...................................................................................................................................... 15 

6.4 Pilotförsök & urval ......................................................................................................................................... 16 

7 Analys & resultat .................................................................................................................................................. 17 

7.1 Ansvar ............................................................................................................................................................ 17 

7.2 Omgivning ...................................................................................................................................................... 21 

7.3 Vad krävs av lärare och elever? ..................................................................................................................... 25 

7.4 Läxskam ......................................................................................................................................................... 28 

8 Slutdiskussion, slutsatser och vidare forskning .................................................................................................... 29 

8.1 Slutdiskussion ................................................................................................................................................ 29 

8.2 Slutsatser ....................................................................................................................................................... 32 

8.3 Vidare forskning............................................................................................................................................. 33 

Referenslista ............................................................................................................................................................ 35 

Bilagor ...................................................................................................................................................................... 38 

Bilaga 1 Intervjuguide .......................................................................................................................................... 38 

Bilaga 2 – Elevenkät – Kopierat från ”Google sheets” ......................................................................................... 39 

 



1 

 

1 Inledning 

Lärare i svenska skolan har i uppdrag att skapa samhällsmedborgare som oavsett ålder, förutsättningar 

och bakgrund ska fungera i en demokrati. Att läsa är en demokratisk nödvändighet, där läsning är ett av 

de verktyg som behövs för att delta i den moderna världen. Denna moderna värld och speciellt det 

svenska samhället kräver en stor läsförmåga hos alla medborgare. Varje medborgare behöver ha en 

språklig färdighet som tillåter individen att kunna analysera, tolka, kritisera, källgranska, snabbläsa och 

kunna läsa mängder länge och djupt. Detta är grundläggande förmågor som eleverna ska lära sig att 

behärska och ha tilltro till (Norberg, Ahlén, Körling 2003, s.13–14).  

 

Hur ska lärare kunna ge sina elever tiden till att läsa i en tid med brist på tid?  En av Sveriges ledamöter 

i svenska akademin beskriver att tekniken som människor, speciellt ungdomar, använder idag är en 

fördummingsprocess. En process som motstrider 1700-talets upplysningsidéer om att människan ska 

börja tänka själv för sig eget bästa genom att, exempelvis ta sig tiden till att läsa (Olsson 2015, s.15–17).  

Enligt en bred undersökning i USA har ungdomar inte mycket tid över till att läsa böcker på grund av att 

de prioriterar andra digitala medier. Undersökningen av ungdomar i åldern 8–18 visade att en majoritet 

av de tillfrågade spenderar en tredjedel av dagen, alltså ca 8,5 timmar om dagen åt andra digitala medier 

än läsning (Olsson 2015, s.11–12). 

 

Den svenska statens medieråds (2018) senaste rapport om svenska ungdomars medieanvändning pekar 

på liknande resultat. Att utifrån 2000 barn i åldern 9–12 svarar ca 56% att de läser böcker eller tidningar 

varje dag eller några gånger i veckan. Rapporten visar även att barnens digitala mediekonsumtion ökar 

för varje år och att antalet barn i 10 års ålder som svarar att de som läser varje dag har minskat från 

tidigare årets 36% till 16% år 2018.  Resultaten från Statens medieråd (2018) visar tydligt att många av 

barnen i Sverige prioriterar andra medier hemma före läsning av böcker. Samma rapport visar även att 

en dominerande 58% spenderar mindre än en timme av sin fritid till läsning av böcker.  Det är därmed 

relevant att undra om tiden för läsning på fritiden för dagens ungdomar, med all deras 

mediekonsumtion, finns tillgänglig. Annars kanske lärare är tvingade att förlita sig på läsning i 

klassrummet som de kan kontrollera för att barnen ska få tillräckligt med tid. 
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Kan lärare, föräldrar och samhället lita på att all text som ungdomar konsumerar via digitala medier kan 

komplettera tiden som försummas från läsning av den tryckta texten? 

Skolverket (2019a) publicerade en undersökning om hur läsförståelsen skiljer sig vid läsning av samma 

text digitalt som tryckt av både unga elever och vuxna studenter. Enligt forskningen tog det längre tid 

för de som läste den trycka texten än den digitala, men läsförståelsen ökade vid förstnämnda för alla 

testade grupper. De som läste texten digitalt hade därmed svårare att förstå textens kärna och kunde inte 

komma ihåg lika mycket av innehållet som de som läste det tryckta. Slutsatserna forskarna kunde göra 

var därmed att när man behöver förstå en text på ett djupare plan så är det bättre för människor att läsa i 

ett långsammare tempo. Skolverket (1999) påpekar i boken Glädjen i att läsa böcker att det inte går att 

gå förbi språket och tryckta böcker om man ska lyckas i dagens demokratiska samhälle (s.12–13).  

 

Lärare kan enligt Skolverket (2019b) ge eleverna läsläxor som hänger ihop med pågående undervisning 

för att ge dem mer tid. Denna lösning har däremot hamnat i en samhällsdebatt som splittrar dagens 

lärare. I en tidningsdebatt om läxor menar ena sidan att läxor skapar en mindre likvärdig skola eftersom 

förutsättningarna ser olika ut hemma (Expressen 2018). Den andra sidan av debatten menar att bra läxor 

är oumbärligt för undervisningen och att elever måste göra läxor för att lära sig tillräckligt. Författaren 

menar att bra läxor har tydlig anknytning till klassrummets undervisning och kommer alltså inte 

påverkas av hemmets kompetens eller elevens förutsättningar. Det måste dock ligga i elevens eget 

ansvar att göra läxorna. Fokus i debatten är att lärare anser att just mängdträning av bland annat läsning 

hemma ger framgång och även att lärare som ger exempelvis läsläxor skapar en mindre likvärdig skola 

för alla (Svenska dagbladet 2019).    

 

Körling (2003) förklarar att det är en kamp om tiden när det gäller läsning. För lärare och för barnen. 

Lärare ska hinna mycket för att hantera sitt jobb efter beskrivning. Om läsning sker i en stressad miljö 

får eleverna inte en positiv upplevelse som inte långsiktigt leder till en växande läslust. Hon menar dock 

att en positiv upplevelse kommer, bland annat, om eleverna får tiden till att läsa. Hon förklarar att tiden 

är lärarens värsta fiende och att ge eleverna tid till läsning i och utanför skolan är kritiskt viktigt för att 

knyta läsning till en långsiktig positiv upplevelse och läslust (Norberg, Ahlén, Körling 2003, s.15).   

 

Både vuxna som barn behöver bli motiverade för att göra något utmanande som leder till belöning. Ofta 

kan det handla om att göra enklare utmaningar som ger oss människor kortsiktig belöning. Exempel på 

kortsiktig belöning kan vara digitala medier som exempelvis spel. En bok är däremot ett media som 

kräver mer motivation för att slutföra, men leder till mer långsiktig belöning (Eftodi & Petterson 2005). 
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Jag har själv alltid upplevt det utmanade att börja, fortsätta och avsluta läsning av böcker. Speciellt 

böcker som tar tid att läsa och inte bygger upp intresset eller spänningen förrän längre in i bokens 

handling. Vilket förmodligen kommer ske en annan dag än den jag började läsa. För att börja läsningen 

och sen fortsätta läsa tills den sista sidan kräver att man är motiverad. Endast utifrån inspiration av min 

syster har jag fått en positiv motiverande anledning till att fortsätta läsa en bok från början till slut. Det 

saknades en läskultur i skolan, men lyckligtvis fanns den hemma.   

2 Syfte & frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka och få förståelse för hur fyra lärare på mellanstadiet arbetar för 

att ge sina elever den tid de behöver till läsning för att bli tillräckligt lässtarka för sin ålder. Denna studie 

undersöker även hur dessa fyra lärare resonerar gällande att ge deras elever läsläxor. Denna studie 

kommer även att synliggöra 62 elevers läsvanor och uppfattning om ifall de har auktoritet samt tar 

ansvar för sin egen läsning på fritiden. Denna studie kommer att fokusera på följande fyra 

frågeställningar: 

 

- Hur resonerar lärare på mellanstadiet om att ge läsläxor till eleverna på deras fritid?  

- Hur resonerar lärare på mellanstadiet om vad som krävs av dem och eleverna själva för att hitta 

tiden som de behöver för att bli tillräckligt lässtarka för sin ålder?  

- Vad svarar elever på mellanstadiet på frågor om deras läsvanor på fritiden? 

- Vad svarar elever på mellanstadiet på frågor om vem som har auktoritet över deras läsning på 

fritiden? 

2.1 Avgränsning 

Studien kommer att fokusera på mellanstadielärares uppfattning av sina elevers förhållande till läsning 

under sin fritid, bland annat hemma. Denna studie kommer däremot avgränsa sig mot att ta in 

information och analysera specifika elevers olika faktiska förutsättningar till läsning hemma eller 

generellt. Ett underliggande tema i denna studie är att undersöka ifall lärare upplever att de kan förlita 

sig på att sina elevers hem skapar anpassade förutsättningar för att varje tillhörande enskilt barn får 

tillräckligt med tid och möjlighet till att läsa. Denna studie utgår från hur de tillfrågade lärarna generellt 

ser på ämnet och tar avstånd från vilka förutsättningar som de uppfattar att sina elever har. Några lärare i 

intervjuerna använder sina elever eller klasser som exempel under intervjuerna, men går aldrig in på 

enskilda elever. Elevenkäten i denna studie är anonym och begär inga personliga uppgifter av barnen. 

Frågorna i elevenkäten innehåller endast frågor med ett antal förbestämda svar som de tillfrågade 
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eleverna hade att välja på. Denna studie samlar inte in någon information gällande de deltagande 

elevernas enskilda förutsättningar hemma, deras bakgrund eller hur och om de blivit diagnostiserade. 

Svenska skolans uppdrag (Skolverket 2015) är att oavsett förutsättningar ska alla elever få en rättvis och 

likvärdig utbildning av all personal som ska främja deras utveckling till fungerande samhällsmedborgare 

(Skolverket 2015, s.9). Därför är det inte heller relevant med elevens förutsättningar för denna studie, 

även om det såklart är något som ibland kan vara avgörande för varje elevs möjligheter att lyckas få tid 

till läsning och skolarbete.  

3 Bakgrund 

I detta avsnitt presenteras en debatt och en avhandling som ger en relevant bakgrund till denna studie. 

Debatten som presenteras i detta avsnitt fokuserar på två artiklar från Sveriges television som motsäger 

varandra gällande läxfria skolor i Sverige. Avhandlingen handlar om ett lärarperspektiv på läsförståelse 

som leder till en hänvisning till Skolverkets PIRLS undersökning som har fokus på läsläxor.   

3.1 Skoldebatt om läxfria skolor 

I inledningen av denna studie nämndes en samhällsdebatt om läxskam och den som följer nyheterna har 

förmodligen inte missat att flera svenska skolor har blivit läxfria. Att använda läxor är enligt Skolverket 

(2019b) inget krav och är upp till varje undervisande lärare ifall ska det vara en del av undervisningen. 

Läxan måste däremot enligt skolverket ha ett tydligt syfte, informera om uppföljning, vara relevant till 

undervisningen och följas upp i klassrummet. Fyra steg som innebär att lärare måste spendera tid till att 

förbereda läxan, ta undervisningstid för att förklara innebörden av den och följa upp den (Skolverket 

2019b).  

 

Sveriges television (2018a) gjorde ett reportage om en lärare som menar att skippa läxor leder till större 

jämlikhet. Konsekvensen av detta var att läraren fick tänka om med sin undervisning så att eleverna får 

tid till att göra allt skolarbete i skolan. Hon anser att om alla elever får möjligheten att göra skolarbetet 

under lärarens tillsyn så har alla rätt till samma likvärdiga hjälp. Argument för detta anser pedagogen är 

att föräldrar slipper konflikter hemma med sina barn. Hjälpen de får i skolan är likvärdig i jämförelse 

med föräldrar av olika utbildningsnivå. Ett annat argument enligt reportaget är även att läraren sparar tid 

eftersom processen med läxor försvinner.  

 

I följd av reportaget från Sveriges television om läxfria skolor så gjordes ännu ett reportage som visar 

motstånd mot idén att skippa läxor. Sveriges television (2018b) gjort ett till reportage med förre 
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utbildningsministern och partiledaren Jan Björklund som menar att läxfria skolor är fel. Han menar att 

läxor är viktiga för elever. Han säger, enligt SVT (2018b), att läxor ger elever mer tid till skolarbete och 

om det är bra läxor så är det inte beroende av hemmets förutsättningar ifall de blir gjorda. Han menar att 

en bra läxa är anpassad till undervisningen och är även anpassade till individerna i klassen, annars är de 

för svårt arbete för eleverna.  

3.2 Läsförståelse ur ett lärarperspektiv 

Läsning är viktigt av många anledningar och för lärare på mellanstadiet är läsförståelseförmågan en 

nyckel för att eleverna ska lyckas i skolan. Denna studie väljer därmed att fokusera på olika faktorer 

som påverkar lärarens förutsättningar att få sina elever att bli starka i läsförståelse. En faktor som är 

relevant för lärarens förutsättningar är bland annat tiden. I Eckerholms (2018) avhandling är fokuset på 

just läsförståelse utifrån ett antal lärarperspektiv i årskurserna 4–6 i den svenska skolan. Avhandlingens 

resultat visar att enligt de tillfrågade lärarna finns det flera faktorer som försvårar deras arbete med att 

ge alla elever förutsättningarna att lyckas i läsning. En av faktorerna som nämns är tiden. Det nämns 

även brist på personal, bibliotek, material och pengar.  

 

I resultatet nämner Eckerholm (2018) att en del lärare använder läsläxor för att ge eleverna tiden de 

behöver till läsning. I samband med läsläxan lägger lärarna ansvaret på eleverna att logga tiden de 

spenderat till läsning. Fokus är här även att eleverna ska få följa upp sin läsning som en del av 

undervisningen och själva ta ansvar. I Eckerholms (2018) resultat visar det även att andra lärare berättat 

att de använder läsläxor ibland, men att de är dåliga på att följa upp den och får därmed svårt att följa 

upp elevernas läsutveckling.  

 

Eckerholm (2018) hänvisar i början av sin avhandling till PIRLS undersökningar och pekar på att lärare 

i svenska ger läsläxa i ”betydligt mindre omfattning än andra nordiska länder och EU samt OECD”. Hon 

hänvisar alltså till Skolverkets (2017) PIRLS undersökningar som visar att ca 11% av svenska lärare ger 

läsläxa till eleverna mer än 3 gånger i veckan. I de tidigare nämnda länderna är det jämförelsevis ca 50% 

av lärarna i varje land som ger motsvarande lika många eller fler läsläxor i veckan (s.56). Samtidigt som 

lärare brottas med att hitta tiden till läsning så visar undersökningar att lärare i Sverige i mycket lägre 

andel ger eleverna läsläxor.  
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4 Teorianknytning  

Denna studie anknyter till tre teoretiska perspektiv som beskrivs i detta avsnitt av studien. De tre 

teoretiska perspektiven är det hermeneutiska perspektivet, sociokulturella perspektivet följt av 

motivationsteorin. Detta avsnitt anknyter denna studie till de teoretiska begreppen förförståelse, 

introspektion, socialt sammanhang, läskultur, avkoda och inre samt yttre motivation.  

4.1 Hermeneutiskt perspektiv 

Denna kvalitativa studie kommer att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv. Denna studie kommer att 

fokusera på att undersöka ett antal människors livsvärld om ett särskilt ämne. Det hermeneutiska 

perspektivet handlar om att utifrån min egen förförståelse om ämnet skapa ny förståelse genom att tolka, 

förstå och igen tolka hur andra människors livsvärld ser ut. Utifrån ny förståelse av varje människas 

livsvärld kan det skapas nya tolkningar av ett särskilt ämne. Vilket leder till en närmare förståelse av 

varje specifik individs förförståelse av ämnet och därmed en ökad egen förförståelse (Brinkkjaer, Høyen 

2013, s.73)   

 

Den hermeneutiska teorin bygger på att forskarens förförståelse och tolkning av ett ämne utmanas med 

ny kunskap. Tolkningarna bygger på att människor har och får förståelse för andra människor. Denna 

förståelse och tolkning av den andra människan bygger på introspektion, att man känner igen sig i 

situationen den befinner sig i och kan därmed förstå och få empati med deras känslor och upplevelse av 

ämnet och tolkar därefter (Thurén 2019, s.110–111). 

 

Vanligen nämns den hermeneutiska cirkeln för att förklara den hermeneutiska metoden inom forskning. 

Den bygger på att ju mer erfarenhet, eller förståelse, av ämnet innebär att fördomar leder till verklig 

förståelse (Thurén 2019, s.116). Min förförståelse eller fördomar av exempelvis hur lärare arbetar med 

läsläxor i undervisningen kommer i denna studie att utmanas av det empiriska arbetet. Det empiriska 

arbetet ger studien material som tolkas i studiens analysdel och diskuteras i slutdiskussionen.  

4.2 Sociokulturellt perspektiv 

Ett sociokulturellt perspektiv innebär att allt lärande sker utifrån sociala aktiviteter. Exempelvis att barn 

behöver delta i sociala och kulturella sammanhang där interaktioner sker mellan barn eller barn till 

vuxen. Utifrån interaktionerna som sker i dessa sociala aktiviteter kommer barnet att utvecklas med sitt 

lärande (Vygotsky 1978).      
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En teoretisk anknytning i denna studie kommer göras till det sociokulturella perspektivet vilket kommer 

kopplas till fenomenet läsläxor. Perspektivet utgår från samspel mellan människor. Ett samspel mellan 

individ och kollektivet, genom interaktion. Vilket leder till att exempelvis en grupp barn vägleds i sitt 

läsande av resten av gruppen och även en vuxen och för att bli starkare i sin egen läsning. Den vuxna 

kan vara förälder eller lärare som kommunicerar exempelvis olika direktiv för hur kollektivet, barnen 

ska tänka och förstå sin läsning. Lärandet förklaras att det kan ske som i en kultur eller ett socialt 

sammanhang där elever deltar och utvecklas tillsammans. Läsning är ett sammanhang som tillsammans 

med andra blir en typ av läskultur i skolan eller hemma. Om barn får vara delaktiga i denna typ av 

läskultur kommer spontana lästillfällen att ske där barn utvecklas i högre frekvens (Williams 2006, 

s.47–48).   

 

Att barn får vara del av en läskultur ska vara en självklarhet i skolan, men det är inte självklart hemma 

på grund av olika anledningar. En elev kan förvänta sig kommunikation om sin läsning med gruppen 

och lärare i skolan, men inte alltid hemma. Men för att kunskapen om läsning ska föras vidare från 

person A till B så måste ett samspel finnas som fungerar som ett socialt sammanhang och blir en 

läskultur, även hemma som i skolan. En läskultur som ibland måste skapas hemma med hjälp av en 

lärare med läsläxor (Säljö 2003, s.22).  

 

Inom det sociokulturella perspektivet är kommunikationen mellan en avsändare och en mottagare 

grundläggande för lärande. Säljö (2003) beskriver att kommunikation mellan individer kan vara en 

överföringsmetafor som även skapar lärande hos varandra. Den fungerar även att se ett samband med 

när lärare ger läxor. Den utgår från att en avsändare skapar ett meddelande genom tal, text eller bild som 

ska avkodas av en mottagare (Säljö 2003, s.24). Avsändarens förmåga att skapa ett anpassat meddelande 

som avsändaren kan tolka är viktigt för att få meddelandet, eller läxan ska kunna tolkas och utföras. 

Avsändaren förmedlar, alltså lär ut, kunskaper till exempelvis en elev som mottar, avkodar och lär in 

kunskap. Kunskapen lagras och hämtas som relevant kunskap från ett kunskapsförråd inom sig som kan 

tillämpas i verkligheten (Säljö 2003, s.25). Detta kan fungera som en liknelse till hur en lärares 

undervisning måste förmedlas till varje elev som förväntas kunna tillämpa detta på sin fritid. Det kan vid 

läsning handla om exempelvis förståelse av ord, bakgrund till berättelsen eller kanske bara att eleven vet 

vad de ska göra av läsningen. Detta genom att kunna avkoda läxan själv eller med stöd hemma. Detta så 

att eleven vet hur de ska kunna tillämpa sin kunskap och kunna läsa med tillräckligt lagrad kunskap i sitt 

kunskapsförråd (Säljö 2003, s.26).  
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4.3 Motivationsteori 

I denna studie är begreppet motivation relevant för hur lärare motiverar sina elever till att ta sig tid till 

läsning och faktiskt vill läsa. Vallerand (2012) använder en teori vid namn motivationsteorin. 

Motivationsteorin kan förklara att vi människor är inte enbart passiva mottagare till yttre och inre 

motiveringar. Vallerand (2012) menar däremot att vi människor är aktiva deltagare som söker 

interaktion, vilket hjälper oss att vilja att ta initiativ, tänka målinriktat och fortsätta att arbeta, även om 

det blir svårt eller tufft. Vi människor söker alltså både inre och yttre motivation. Den inre motivationen 

leder till en mer njutbar, djupare och långsiktig stimulans enligt Vallerand (2012). Han menar att det 

leder till en inre vilja att utföra något för sin egen skull. Den yttre motivationen kommer exempelvis från 

att uppnå mål som leder till belöning eller undvikande av negativ feedback. Den yttre motivationen är 

beroende av någon annans uppmärksamhet och handlar om en yttre vilja att göra något för någon annans 

skull (Vallerand 2012 s,42–43). 

 

Att läsa kan vara ett tungt arbete om barnet, precis som en vuxen, saknar motivationen. Att läsa något 

för någon annans skull blir ett ytligt motiverat arbete som inte alls ger samma effekt som tänkt. Men 

läsning som sker med en inre motivation till innehållet påverkar utvecklingen av läsförståelsen mycket 

mer eftersom det är starkt kopplat till mängden tid personen spenderar på att läsa och den inre viljan att 

förstå det lästa (Guthrie, Hoa, Wigfield, Tonks och Perencevich 2006, s.91). 
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5 Tidigare forskning 

Detta avsnitt presenterar relevant tidigare forskning som kan anknytas till denna studie. Den tidigare 

forskningen fokuserar på teman som är relevant för hur lärare resonerar om att använda sina elevers 

fritid till att läsa och även elevers egna tankar om läxor. Utifrån den tidigare forskningen i detta avsnitt 

diskuteras begrepp som problembaserat lärande, självstyrt lärande, lärarkontroll, omgivningen, tiden, 

inställning, föräldraengagemang, lärarens auktoritet och personligt engagemang. Detta är begrepp som 

beskrivs och förklaras utförligt i detta avsnitt och kommer att användas i studiens analys och 

slutdiskussion.  

5.1 Relevant tidigare forskning 

Långsiktigt tänkande, eget ansvar och självständighet i lärande är i fokus för Charlotte Siléns (2000) 

avhandling vid namn ”Mellan kaos och kosmos: om eget ansvar och självständighet i lärande”. 

Avhandlingen är fokuserad på problembaserat lärande och har som metod att fokusera på studenters 

erfarenhetsperspektiv. (Silen 2000, s.67). Precis som att universitetsstudenter ska kunna tänka 

långsiktigt, ta eget ansvar och visa självständighet i sitt lärande är det något som elever i mellanstadiet 

ska träna på. Enligt Skolverket (2015) betonas det att den svenska grundskolans uppdrag är att 

tillsammans med hemmet främja elevers utveckling till ansvarskännande individer. Ansvarskännande 

individer som tar ansvar för sin långsiktiga utbildning genom bland annat språkfrämjande arbete.  

 

Problembaserad lärande (PBL) beskrivs av Silen (2000) som att genom självstyrt lärande sker 

självstyrt insamlande av information. Det självstyrda insamlandet kan exempelvis vara läsning på 

fritiden. Läsningen som skett under fritiden kan i klassrummet diskuteras mellan eleverna självständigt, 

men väglett av en lärare. Det framgår att självstyrt lärande är ett sätt att lära och även ett mål inom varje 

utbildning som varje student ska klara av. Det påpekas dock att varje människa har med sig erfarenheter 

som påverkar motivationen till att hantera ett självstyrt lärande (Silen 2000, s.34).  

 

Silén (2000) använder sig även av ett kontinuum med fokus på lärarkontroll i undervisningssituationer. 

Detta gäller utifrån en formell typ av utbildning där det kan betraktas som så att varken eleven eller 

läraren kan kontrollera hur undervisningen kommer fungera för den andre. Lärarens undervisning och 

dess innehållet är oftast inget som eleven kan kontrollera menar Silen (2000). Även läraren saknar 

kontroll över vad och hur elever lär sig av undervisningen utanför skolan. Kontinuumet betraktas som så 

att i klassrummet, vid undervisning har läraren hög lärarkontroll, medan eleven har låg. Hemma och 

utanför klassrummet sker självständiga studier där eleven har hög lärarkontroll och läraren låg 
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lärarkontroll. När eleven har hög lärarkontroll har eleven totalt inflytande över sina studier (Silén 2000, 

s.203–204).  

 

Sandström (2002) gör en intressant och relevant forskning vid namn ”Läsutveckling I Ett 

Helhetsperspektiv: Fjorton Barns Läsutveckling under Första Och Andra Skolåret”. Hon beskriver i sin 

problemformulering att endast en förklaring till varför en elev har skriv eller lässvårigheter inte oftast 

räcker till. Att endast en diagnos som dyslexi, lärarens eller elevens arbetsmetoder, annat modersmål 

eller kulturella skillnader inte ensamt kan vara förklaringen till svårigheterna med läsning. Utan att 

människan är komplex, och våra svårigheter lika så. Andra förklaringar, menar hon, är människans 

omgivning. Människans omgivning kan vara avgörande för elevens förutsättningar att tackla 

lässvårigheter (Sandström 2002, s.5).  

 

Ingrid Westlund (2004) har i sin bok Läxberättelser – läxor som tid och uppgift gjort en hermeneutisk 

studie för att få förståelse för de upplevelser elever har av läxor. Alltså det arbete som sker av eleverna 

utanför skolans timplan. Syftet med studien var att få förståelse för hur eleverna upplever att tiden som 

spenderas till läxor påverkar deras fritid. Studien innefattar empiriskt material av 129 uppsatser från 

elever i årskurs 6 och 8 i svensk skola (Westlund 2004, s.7–9). 

 

Westlund (2004) definierar vad läxor kan vara utifrån sitt empiriska material från eleverna och uttrycker 

sig som följande: ”Läxor är en svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och 

tid, arbete och fritid, skola och hem, individ och kollektiv” (Westlund 2004, s.78). Westlund (2004) 

förklarar att eleverna i hennes studie säger att läxor kostar tid. Att utifrån det empiriska materialet i 

hennes studie uttrycker elever att tiden som behöver prioriteras till läxor på fritiden kostar tid från annat 

roligt och även det sociala livet. Detta anser eleverna leder till bland annat stress, mindre motivation 

vilket skapar mindre lärande och förlorad ungdom (s.46–47). 

 

I analysen lyfter Westlund (2004) upp några elever som inte anser att tiden för att göra läxor är ett 

problem. De elever menar att det handlar om att en själv som individ måste ha rätt inställning till 

skolarbete och planera samt disponera tiden rätt. Ibland kan brist på tid vara nyttigt för att få saker gjort, 

om man bara ser till att göra det. Författaren påpekar att ett antal elevsvar visar hur viktigt det är att som 

elev kunna se långsiktigt och planera sina studier för att man själv som ett individuellt projekt ska 

utvecklas. Att detta kommer utifrån viljan och förmågan att planera sina läxor med rätt inställning 

(Westlund 2004, s.53). 
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Det är även relevant i denna studie att ha i åtanke några lärares avsikter med läxor. Westlund (2004) 

förklarar att enligt hennes empiriska forskning om ämnet berättar de tillfrågade lärarna att läxor främjar 

utvecklingen av ansvarstagande hos elever och är även en typ av signalering till föräldrar om skolans 

kvalité. Men enligt Westlund (2004) visar det sig att lärare som involverar föräldrar leder till ett 

föräldraengagemang som ökar förutsättningarna för att barnen lyckas med studierna. Westlund lyfter en 

rapport från skolverket som visar att ju mer effektiva lärare är på att använda sin tid för att syftesförklara 

läxor för både elever och föräldrar, desto mer tid och kraft ger eleverna åt uppgiften på sin fritid 

(Westlund 2004, s.32–33).   

 

Ifall elever prioriterar läsläxan på sin fritid, är även en fråga om lärarens auktoritet. Detta har Hultqvists 

(2011) pedagogiska studie om lärarnas förändrade yrkesvillkor undersökt. Denna pedagogiska studie 

utgår från 21 lärare med decennier av erfarenhet av att arbeta på svenska högstadieskolor. Studien 

fokuserar på hur lärarna uppfattar att villkoren för dem har förändrats (Hultqvist 2011, s.1). Studien 

innefattar en historisk förklaring av hur lärare i det svenska samhället har ersatt kyrkan och prästernas 

arbete att företräda en auktoritär och ledande roll inom barnens uppfostran där varje elev förväntades 

lyda under alla omständigheter. Detta förekom för att lärarna ansågs fortsätta arbetet med att uppfostra 

och osjälviskt, för nationens skull skapa dugliga samhällsmedborgare (Hultqvists 2011, s.212).  

Utifrån studiens empiriska material diskuterar Hultqvists (2011) att dagens moderna demokratiska 

samhälle kan leda till att lärare innehar en mindre legitimerad auktoritär roll för sina elever. Att ”en 

skola som med hjälp av professionella socialiserar eleverna till fria och självständiga subjekt” istället för 

lydande och underkastade samhällsmedborgare (Hultqvist 2011, s.212). Hultqvist (2011) menar att den 

svenska skolan är till för att socialisera individer och ge förmågan att hantera sitt eget liv och frihet, 

vilket innebär att lärarens auktoritet minskar. Utifrån denna förändrade yrkesroll och en lärares 

förändrade yrkesvillkor ändras läraruppdraget samtidigt som det ger eleven som individ större eget 

ansvar för sin egen utveckling inom exempelvis läsning.  

  

Hultqvist (2011) menar att svenska skolan är i modern tid istället baserad på demokratiska värden som 

exempelvis ”en skola för alla”, ”Skolan ska vara likvärdig” och ”samma möjligheter oavsett skola”. 

Detta menar Hultqvist (2011) att lärarna han intervjuat uppfattar att det innebär att det går ifrån det 

faktum att eleverna ska lyda under alla omständigheter till att pedagoger förväntas uppmuntra och 

motivera de som inte lyckas ta ett eget ansvar inom studier (s.212). Men för att hantera det faktum att 

ingen människa är den andra lik svarar de tillfrågade att de vet att alla elever inte har samma chans att 

lyckas. De intervjuade menade att det ofta förekom att de hänvisade till omständigheter utanför skolan 
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för att förklara varför eleverna inte lyckades. Omständigheter utanför skolan som de tillfrågade hänvisar 

till som ”skiftande begåvningar, olika förutsättningar, bakgrunder och så vidare” (Hultqvists 2011, 

s.212).  Enligt Hultqvist (2011) är det i dagens demokratiska samhälle en del av lärarens uppdrag att 

visa mer personligt engagemang för att lyckas med att uppmuntra och motivera eleverna till arbete. Hon 

menar även att betyg och tillsägelser inte ger lärarna samma auktoritet över dem som tidigare. Detta 

eftersom dagens samhälle tvingar lärare att förändras (Hultqvist 2011, s.212).               
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6 Metod & material  

Detta avsnitt beskriver vilka metoder som används för insamlandet av empiriskt material.  Denna studie 

består i huvudsak av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Även en kvantitativ metod i form av en 

internetenkät används i denna studie för att komplettera den kvalitativa metoden. Först beskrivs en 

sammanställning av forskningsetiska regler som denna studie följer. Detta avsnitt kommer 

huvudsakligen att redovisa genomförandet av både den kvalitativa och kvantitativa metoden. 

Avslutningsvis innehåller detta avsnitt en beskrivning av studiens pilotförsök av både det kvalitativa och 

kvantitativa materialet och även en redogörelse av undersökningens urval av deltagande respondenter 

och elever.  

6.1 Forskningsetiska regler  

Denna studie följer de forskningsetiska regler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som 

Vetenskapsrådet (2002) bestämt. De har bestämt att all forskning ska innefatta ett grundläggande 

individsskyddskrav, vilket kan konkretiseras till fyra huvudkrav. De går under namnen 

informationskravet, samtyckteskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskare måste informera deltagare av studien syftet med studien och 

innebörden av den. Samtyckteskravet kräver att deltagarna är frivilliga att delta och bestämma om sitt 

deltagande i studien. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas personliga information ska förvaras 

och frånhållas från obehöriga. Nyttjandekravet innefattar att allt insamlat material för denna 

forskningsstudie får endast användas i forskningsändamål och inte spridas eller användas i annat syfte 

(Vetenskapsrådet 2002).  

6.2 Kvalitativa intervjuer 

Denna studie bygger huvudsakligen på en kvalitativ metod. För att samla in empiriskt material för att 

besvara de kvalitativa forskningsfrågorna kommer den kvalitativa metoden intervju att användas. 

Intervju är användbart i denna studie för att skapa en förståelse för hur lärare tänker om ämnet. Den 

kvalitativa metoden intervju är ett verktyg för att få insikt i det här fallet lärarens livsvärld. (Dalen 2015, 

s.15). En intervjuguide skapades inför intervjuerna. Intervjuguiden innehåller viktiga frågor som ska få 

respondenterna att dela med sig av deras livsvärld inom ämnet för denna studie. Människor är komplexa 

och uppfattar, tänker och svarar på förstås olika sätt och det finns såklart inte något konkret korrekt eller 

sant svar på intervjufrågor. 
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Respondenternas svar på frågor i intervjun kommer att innefatta objektiva sanningar utifrån deras egna 

uppfattningar av läraryrkets uppdrag gällande elevers läsförmågor och läsläxor med mera. En svaghet 

med att använda intervju som metod är att intervjuer ibland behöver kompletteras med en annan 

kvalitativ metod i form av observation eller liknande. Detta för att stärka respondentens validitet i sina 

utsagor. Detta förekommer dock inte i denna studie.  Intervjuns styrka kommer däremot leda till svar 

som kommer kunna leda till en diskussion i analysen som är relevant till mina forskningsfrågor gällande 

just dessa verksamma lärare som arbetar på olika skolor inom Stockholms län (Arhne & Svensson 2015, 

s.53). En kvalitativ observation om mötet och interaktion mellan lärare och elever om läxor är inte med i 

denna studie, utan kompletteras av kvantitativa elevenkäter om deras läsvanor på fritiden.   

 

Denna kvalitativa undersökning bygger på hermeneutisk metod. Det förklaras i teoridelen för denna 

studie att hermeneutisk teori bygger på att forskarens förförståelse och tolkning av ett ämne utmanas 

med ny kunskap eller verklig förståelse genom exempelvis intervjuer. Min erfarenhet av hur lärare på 

mellanstadiet resonerar gällande ämnet kommer genom dessa intervjuer ifrågasättas och leda till nya 

erfarenheter. Dessa erfarenheter utökar min förståelse av ämnet och kan i studiens analysdel tolkas och 

avslutningsvis skapa ny förståelse om hur lärare faktiskt resonerar om ämnet. 

 

Det genomfördes fyra intervjuer med lärare på mellanstadiet i ämnet svenska i denna studies kvalitativa 

undersökning. Varje intervju varade ca 10–15 minuter och utgår från bifogade intervjuguiden, fast med 

några tillagda relevanta frågor som tillkom vid intervjutillfället. De tillagda frågorna berör ämnen som 

läxskam och följdfrågor på deras svar kopplat till syftet med deras undervisning. De intervjuade blev i 

början informerade av syftet med studien och innebörden av den, därav informationskravet. Alla 

respondenter var frivilliga och medvetna om att de bestämde över sitt eget deltagande, därav 

samtyckteskravet.  

 

Alla fyra respondenter är legitimerade lärare som undervisar årskurs fyra eller fem i svenska på skolor i 

Stockholm stad. Alla fyra respondenter är i början av sin karriär som lärare och är utbildade mot en 

modern version av läroplanen för grundskolan 2011. För att skydda respondenternas anonymitet i denna 

studie kommer de endast att nämnas i texten som respondent 1–4.  
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För att enklare skilja respondenterna åt och förenkla textens flyt kommer de kategoriseras efter 

arbetande kommun, kön och antal undervisande år. Respondenternas kommer benämnas och skiljas åt 

som följande: 

 

- Respondent 1 – Sundbybergs kommun – Kvinna – En termin som legitimerad lärare 

- Respondent 2 – Upplands bro kommun -Kvinna – 1 år som legitimerad lärare  

- Respondent 3 – Stockholm stad södra – Kvinna – 3 år som legitimerad lärare 

- Respondent 4 – Stockholm stad västra – Man – 1 år som legitimerad lärare 

 

Personlig information om de deltagande respondenterna kommer att vara konfidentiellt, som enligt 

konfidentialitetskravet. Det insamlade materialet från intervjuer kommer endast att nyttjas för denna 

forskningsstudie, som enligt nyttjandekravet.  

6.3 Kvantitativa enkäter 

När man arbetar med att undersöka ett ämne som berör barn så är det av relevans att faktiskt fråga barn 

om deras upplevelse av ämnet. Denna studie berör läsning på fritiden för barn på mellanstadiet och 

deras upplevelse i sin egen läsning. Därför är det av relevans att tillägga en kompletterande kvantitativ 

enkätstudie med frivilliga elever från varje enskild intervjuad respondents klass. Denna kvantitativa 

metod används för att besvara de kvantitativa forskningsfrågorna i denna studie och komplettera 

studiens kvalitativa studie. Enkätundersökning är tillräckligt bred för att få kunskap om hur ett stort 

antal elever i fyra olika skolorna tänker om sina egna läsvanor och tiden de spenderar till läsning på sin 

fritid (Eliasson 2018, s.28) Den bifogade elevenkäten består av 7 frågor som berör ämnet och innehåller 

ca fyra redan färdigbestämda svarsalternativ per fråga för eleverna att välja på.  

 

Elevenkäten är egentligen en internetenkät från ”Google form”, som är utskriven i pappersformat som 

de tillfrågade eleverna enklare kan svara på. Resultatet av denna kvantitativa studie omfattar 62 svar 

från frivilliga elever i årskurserna 4 och 5 från fyra olika skolor i Stockholmsområdet. Resultatet från 

eleverna samlades in i pappersformat, men fördes in i ”Google form” för att enklare sammanställa det.  

Eleverna blev informerade om syftet med studie och vad deras medverkan innebär, därav 

informationskravet. De blev både informerade muntligt och tydligt skrivet i enkäten att deltagande i 

denna studie är anonymt, frivilligt och att själva bestämmer om de vill delta eller inte, därav 

samtyckteskravet.  
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Information om vilka klasser och skolor som eleverna tillhör behandlas konfidentiellt, enligt 

konfidentialitetskravet. Nyttjandet av det insamlade materialet kommer endast att använda i 

forskningssyfte, som enligt nyttjandekravet.  

6.4 Pilotförsök & urval 

Denna empiriska undersökning skedde tidigt i studien och behovet av ett pilotförsök för intervjun och 

elevenkäten var nödvändig för att säkerhetsställa kvalitén. Dalen (2015) påpekar att en provintervju är 

ett krav i en studie för att dels testa frågorna i sin intervjuguide, sin utrustning och även testa sitt eget 

beteende i intervjusituationen. Utifrån hur provintervjun fungerar så kan frågorna behöva korrigeras för 

att säkerhetsställa kvalitén och ens eget beteende i intervjusituationen kan behöva justeras för att skapa 

en mer naturlig situation för respondenten (Dalen 2015, s.40).  

 

Denna studie baseras på ämnesdidaktiska forskarfrågor för årskurs 4–6 i svenska grundskolor med fokus 

på elevers läsning på fritiden. I skolan är läsning ofta kopplad till ämnet svenska och därför är det 

passande att fokusera på det ämnet även i denna studie. Även om läsläxor kan förekomma i andra 

ämnen. Därför kommer denna studie innefatta fyra kvalitativa intervjuer med lärare i ämnet svenska på 

mellanstadiet. Fyra intervjuer med lärare förväntas ge svar på studiens forskningsfrågor och leda till en 

mättnad av ämnet och även skapa ökad förståelse som kan hjälpa processen att tolka och få ny 

förförståelse (Arhne & Svensson, Eriksson, Zetterquist 2018, s.42).  
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7 Analys & resultat 

I detta avsnitt presenteras både resultatet av denna studie utifrån det empiriska materialet som samlats in 

genom de kvalitativa intervjuerna och de kompletterande kvantitativa elevenkäterna. Utifrån resultatet 

av detta empiriska material kommer det att analyseras. Resultatet och analysen är sammanknutna för att 

enklare kunna sammanställa och kommentera materialet.   

 

Resultatet från den empiriska undersökningen har tematiserats in i fyra övergripande delar som är 

kopplade till studiens teoretiska anknytning och tidigare forskning. De fyra övergripande tematiserade 

delar är ansvar, omgivning, vad som krävs och läxskam. Analysen av detta empiriska materialet ska ge 

underlag för att kunna besvara studiens fyra forskningsfrågor i avsnittet slutsatser.   

7.1 Ansvar 

I varje intervju har varje respondent berört temat ansvar i koppling till läxor och läsning. Respondent 3 

menar att det är ”inte riktigt hennes mandat” att tvinga sina elever till läsning hemma. Respondent 3 

betonar att elevers läsning hemma är inget som hon kan ansvara för, men ser det gärna som hennes 

uppgift att motivera dem till att finna läsning som en naturlig del av deras vardag. Respondent 3 visar att 

fokus i undervisningen är att eleverna av egen fri vilja ska börja ta ansvar för sin egen läsning på 

fritiden. Respondent 3 betonar även att all läsning som sker till vardags är viktigt för elevernas 

läsutveckling.  

 

Respondent 4 betonar även han att vardagsläsning av exempelvis skyltar och annat som elever möter i 

vardagen är viktigt. Om en elev i mellanstadiet läser, förstår och kan använda sig av texter de möter i 

vardagen är de hyfsat lässtarka anser respondent 4. Men det huvudsakliga ansvaret för läsningen är 

lärarens, förklarade respondent 4. Detta för att han anser att hans elevernas omgivning utanför skoltid är 

inte likvärdiga. Vilket kan kopplats till Sandström (2002, s.5) som också påpekar att omgivningen ibland 

kan vara anledningen till att elever har lässvårigheter. Därför menar respondent 4 att det är upp till 

läraren att ansvara att eleven läser, om inte speciella behov krävs. Detta är dock något som respondent 2 

ifrågasätter. Hon menar att läxor ska vara anpassade så att alla elever ska kunna göra arbetet hemma på 

egen hand. Detta innebär att läxan inte nödvändigtvis kräver att en förälder sitter bredvid eleven för att 

den ska bli gjord och förstådd. Respondent 2 påpekar även att en elev i årskurs fyra inte brukar läsa högt 

för sin mamma och pappa hemma, utan de läser ofta själva tyst. Ansvaret för inlärning hemma bör 

därmed ligga på eleven själv, menar respondent 2. Gällande ansvar menar respondent 2 även att varje 
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elev behöver lära sig avkoda det man hör och läser både hemma och i skolan själva för att utveckla både 

läs och hörförståelse. (Säljö 2003, s.22–23).  

Respondent 1 håller med om att läsning hemma är jätteviktigt och uppmuntrar ofta hemmen till mer 

läsning. Hon förklarar som lärare även i andra ämnen att elever med svårigheter stöter på problem i alla 

ämnen när läsningen brister. Därför, markerar hon, är det av ytterst viktigt att eleven själv förstår och tar 

ansvar för sin egen läsning i och utanför skolan. Det innebär att målet för respondenterna är att få 

eleverna att hantera ett självstyrt lärande som enligt Silen (2000, s.34) handlar om att de ska vara 

motiverade att läsa hemma och diskutera läsning i skolan.   

 

Alla respondenter håller med om att det inte är lärarens ansvar att tvinga eleverna till läsning på fritiden. 

Förutom respondent 4 som inte förväntar sig att eleverna läser hemma alls. Respondent 1,2 och 3 anser 

att lärarens ansvar är att genom uppmuntran, inspiration och motivation få elever att vilja läsa på 

fritiden. Respondent 3 uppmanade även förhoppningar om att eleverna ska uppleva läsning som en 

naturlig del av vardagen. Alla respondenter förutom respondent 4, ger dock läsläxor ibland för att de ska 

träna på exempelvis ordförråd eller läsförståelse. Deras arbete att stärka elevens inre vilja som enligt 

motivationsteorin kanske inte alltid lyckas och målet med läxan stärks endast av en yttre motivation 

eller ingen alls (Guthrie, Hoa, Wigfield, Tonks och Perencevich 2006, s.91). Detta kan ses ur ett 

helhetsperspektiv och kan förklaras att förutom olika svårigheter och förutsättningar så är elevens 

omgivning avgörande för hur väl de kan ta ansvar för sina egna studier och utveckling (Sandström 2002, 

s.5).  
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I studiens kvantitativa undersökning är resultaten från de två första frågorna i elevenkäten relevanta för 

att analysera temat ansvar och begreppen omgivning, socialt sammanhang, lärarkontroll, personligt 

engagemang och inre och yttre vilja hos de tillfrågade eleverna i studien. Se följande resultat ifrån de 

två första frågorna från elevenkäten i diagram 1 och 2.  

 

 Diagram 1  

*Notera att det är 62 tillfrågade elever i de följande diagrammen och resultatet visar antalet elever som kryssat i förvalda 

alternativ i elevenkäten. Diagrammen är inte tänkta att jämföras. 

 

Diagram 2 

*Notera att det är 62 tillfrågade elever i de följande diagrammen och resultatet visar antalet elever som kryssat i förvalda 

alternativ i elevenkäten. Diagrammen är inte tänkta att jämföras. 
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Båda frågorna i Diagram 1 och 2 låter eleverna uttrycka ett eget ansvar för sin läsning och ifall 

läsningen sker som inre, yttre eller utifrån ingen vilja hemma. Eget ansvar och inre vilja går hand i hand 

för att utvecklas inom bland annat läsning.  

 

Diagram 1 visar ett resultat där en stor majoritet av eleverna från alla inblandade skolor anser att de läser 

för sin egen skull och en mindre andel säger för föräldrarnas skull. Diagram 2 visar ett mer blandat svar. 

Resultatet tyder dock att de flesta av eleverna anser att de själva bestämmer att de ska läsa hemma. Både 

svarskategorierna ”föräldrar” och ”blandat” delar 17 svar. Detta kan innebära att ibland bestämmer de 

själva, föräldrar eller någon annan att de ska läsa. Det kan innebära att barnet är en del av ett socialt 

sammanhang där flera tar ansvar för att läsning sker, inte bara de själva, föräldrar eller läraren. Vilket 

kan vara väldigt avgörande enligt det sociokulturella perspektivet (Williams 2006, 47–48) 

 

Ifall en majoritet av de tillfrågade elever då anser att de läser för sin egen skull och själva bestämmer att 

de ska läsa hemma. Behöver då lärare ge eleverna läsläxa utöver vanlig undervisning i skolan? 

Elevernas svar visar alltså att barnen har, som Silen (2000, s.34) menar är lärarkontroll över sina studier 

och är inte i lika stort behov av kontroll av lärare under sin fritid. Men de som saknar den inre viljan och 

läser för någon annans skull är i större behov av att lärare eller föräldrar som kontrollerar deras läsning 

hemma, genom läsläxor och uppföljning av dem (Guthrie, Hoa, Wigfield, Tonks och Perencevich 2006, 

91). Det kan därmed kopplas ihop med respondenternas redogörelse för hur de arbetar med att få sina 

elever att själva ta ansvar för sin läsning. De arbetar med att uppmuntra och motivera eleverna. 

Förmodligen tänker nog inte barnen att de tar ansvar när de läser. Barnen vill kanske bara ha en lustfylld 

stund när de läser. Men som respondent 3 berättade så är enligt henne hemmet och barnen själva 

ansvariga för att fortsätta läsa hemma och få läslust på fritiden. Sen finns de som resultatet visar i 

Diagram 2 föräldrar/kompisar som bestämmer och är anledningen till att de läser, vilket kan tyda på en 

yttre eller ingen alls egen vilja till att utföra aktiviteten. Det kan knytas till vad respondent 2 nämnde ”att 

det finns så mycket elever kan få ut av läsning”. Hon påpekar även att visa elever med lässvårigheter 

skulle behöva jobba med fantasin, ordförråd eller att börja öppna boken hemma. Vilket är något 

respondent 2 menar är något många elever har tid med hemma, men prioriteras bort för exempelvis 

dator och tv spelande.   

 

Resultatet från Diagram 2 visar även svar på frågan om ifall lärarens auktoritet mot elever utanför 

skolan. Det vore mindre effektivt om en majoritet av de tillfrågade eleverna på mellanstadiet drevs av en 

yttre motivation från en lärare som inte påverkar hemmets sociala sammanhang. Resultaten visar 
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däremot att 0 av 62 elever svarade att en lärare bestämmer att de ska läsa hemma. Det kanske går hand i 

hand med att de tillfrågade elevernas lärare, alltså respondenterna i denna studie, visar en avsikt att inte 

tvinga sina elever till läsning på fritiden. Elevernas lärare har istället valt att fokusera på uppmuntran 

och motivation. Resultatet visar även gällande lärarens auktoritet, att respondenterna har en mindre 

auktoritär roll hemma hos eleverna. Ett resultat som stämmer överens med Hultqvists (2011, s.212) 

studie om att detta är vanligt förekommande i dagens samhälle.  

 

Enligt resultatet från elevenkäterna svarade 17 av 62 elever svarskategorin ”blandat”, vilket kan bland 

annat innebära att de anser att lärare bestämmer ibland att ska läsa hemma. Samtidigt som varje 

respondent nämnde att de ibland skickar hem läxor. Samtidigt som detta kan innebära att lärarens 

auktoritet hemma hos eleverna kan saknas, så tyder resultatet från Diagram 1 att lärarens mål att 

motivera och uppmuntra har lyckats för majoriteten. Genom att visa personligt engagemang har 

respondenterna lyckats för i alla fall majoriteten av eleverna att få eleverna att ta större ansvar för sina 

egna studier, eftersom de läser för sin egen skull med en inre vilja. Detta stämmer även det överens med 

Hultqvists (2011, s212) studie om hur lärarens roll förändrats med dagens samhälle.  

7.2 Omgivning 

Inom detta avsnitt om elevernas omgivning kommer det interkulturella perspektivet in i denna studie. 

Elevers hemkultur och skol/klasskultur kan skilja sig när det kommer till läsning, vilket kan innebära 

svårigheter för vissa när det gäller läsläxor menar respondenterna. Alla respondenterna nämner att vissa 

hemkulturer är exempelvis väldigt stöttande och andra mindre stöttande till när de skickar hem läsläxor. 

Respondent 1 påpekade exempelvis att hon har många elever med blandade språkbakgrund och att bland 

annat just där fanns det elever med behov av att läsa hemma, men saknar stöttning hemma. Respondent 

1 fortsatte och berättade att, som andra respondenter, att det är viktigt att läsläxor inte är i behov av 

stöttningen hemifrån och kan avkodas av eleven själv (Säljö 2003, s.24).   

 

Denna studie kan här anknytas till det sociokulturella perspektivets teorianknytning med fokus på 

samarbetet mellan det kollektiva och läraren för att uppnå lärande. Ifall hemmet inte kan bistå med att 

hjälpa sina barn att utveckla språket så blir skolklassen tillsammans med lärarna ansvariga att förmedla 

kunskap till varandra. Eleverna delar även ansvaret att förmedla kunskap sinsemellan varandra om 

exempelvis det de läst och avkodat från läsningen. Lärare som avsändare måste kunna förmedla läsläxor 

till den mottagande eleven på en anpassad nivå, så att det går att avkoda den lästa texten och kunna 

studera hemma oavsett förutsättningar (Säljö 2003, s.23–26). 
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Respondent 4 påpekade även han att hemkulturen hos föräldrarna till eleverna ofta innebär att tiden inte 

räcker till för läsläxor. Han har därmed satt som sin grundfilosofi att elever inte ska arbeta med läxor 

hemma och att mängden timmar eleverna spenderar i skolan räcker. Det kan alltså betraktas som att 

respondent 4 hanterar elevers utbildning med hög lärarkontroll för sig själv och låg lärarkontroll för 

eleverna (Silen 2000, s.203–204). Eftersom läraren upplever att det saknas en läskultur och ett läsande 

socialt sammanhang i varje elevs omgivning hemma (Williams 2006, s.47–48). Det blir därmed desto 

viktigare att detta finns i klassrummet till respondent 4. Han nämner att de behandlar ofta många olika 

texter i klassen och att läsning sker dagligen i undervisningen för att skapa en lärande och stöttande 

omgivning för eleverna i klassen (Sandström 2002, s5).  

 

Respondent 2 och 3 arbetar båda mycket med att eleverna får en god relation till böcker och läsning i 

allmänhet samtidigt som de båda påpekar att läsning hemma inte förekommer nästan alls hos deras 

elever. Det är alltså relevant i deras klassrum att ha en läskultur i skolan tillsammans, där eleverna 

uttrycker sig och socialt diskuterar sin läsning (Säljö 2003, s.22). Det nämns av respondent 2 hur hennes 

elever lever sig in i läsningen av sina två gemensamma böcker som de läser och arbetar med ofta. 

Respondent 2, precis som de andra tre respondenterna nämner att fokus på läsning på mellanstadiet 

handlar om att förstå sin läsning. Hon förklarar att hennes elever visar det genom att i hennes 

undervisning frågar de varandra läsförståelsefrågor utifrån det dem läst. Respondent 4 påpekar att ett 

mål i undervisningen är att eleverna ska kunna knäcka läsförståelsekoden genom att i klassrummet vara 

avsändare av kunskap till både det kollektiva klassrummet och till läraren för att visa sin egen förmåga 

att avkoda och speciellt hjälpa andra att avkoda (Säljö 2003, s.24).  

 

För att kompletta denna analys av elevers omgivning kommer denna studie att analysera resultatet av 

vad eleverna svarat i elevenkätens tredje, fjärde och femte fråga. Resultatet av de frågorna kommer att 

presenteras i Diagram 3,4 och 5. De frågor som valts ut från enkäten i detta avsnitt fokuserar på ifall 

eleverna läser på fritiden, vad de läser och antalet tillfällen. Denna del kommer analyseras utifrån 

begreppet tid.  
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Diagram 3 

*Notera att det är 62 tillfrågade elever i de följande diagrammen och resultatet visar antalet elever som kryssat i förvalda 

alternativ i elevenkäten. Diagrammen är inte tänkta att jämföras. 

 

I Diagram 3 märks det att eleverna blev förvirrade när svarskategorin ”ibland” fanns tillgänglig för dem. 

En stor majoritet på 44 stycken svarade egentligen både ja och nej, när de valde svarskategorin ”ibland”. 

Fokus med denna fråga är egentligen att reda på ifall läsning på fritiden förekommer, vilket svaret 

”ibland” svarar på. Att svara ”ibland” betyder ju faktiskt ja det förekommer, de läser på fritiden, men 

kanske inte tillräckligt ofta för att de ska känna sig manade att svara ja i enkäten. Resultatet visar att 

läsning förekommer för en stor majoritet av de tillfrågade eleverna i denna studie.  

 

 

Diagram 4 

*Notera att det är 62 tillfrågade elever i de följande diagrammen och resultatet visar antalet elever som kryssat i förvalda 

alternativ i elevenkäten. Diagrammen är inte tänkta att jämföras. 
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I Diagram 4 presenteras ett resultat om vad eleverna faktiskt läser på sin fritid och kan även tydliggöra 

antalet som inte läser hemma utifrån kategorin ”ibland” i Diagram 3. Både i Diagram 3 och Diagram 4 

är antalet som svarar ”nej” och ”jag läser inte hemma” under tio svar. Resultatet visar även att en 

majoritet på 45 av 62 svarade att de läser böcker på sin fritid, med endast ett fåtal som svarar andra 

medier.  

 

 

Diagram 5 

*Notera att det är 62 tillfrågade elever i de följande diagrammen och resultatet visar antalet elever som kryssat i förvalda 

alternativ i elevenkäten. Diagrammen är inte tänkta att jämföras. 

 

I Diagram 5 klargörs det igen att antalet elever som svarar att de inte läser hemma kan kompletteras med 

resultatet att antalet som läser 0 gånger i veckan är 5 stycken elever. En majoritet på 34 stycken svarade 

1–2 tillfällen i veckan, vilket visar att läsning hemma förekommer. Däremot är 1–2 tillfällen i veckan 

minimalt antal tillfällen. 23 stycken tillfrågade elever svarade 3–7 tillfällen i veckan och det visar att 

läsning är en mer naturligt förekommande fritidsaktivitet hos en mindre andel elever.  

 

Svaren från Diagram 3,4 och 5 ger ett sammanhängande resultat att läsning hemma förekommer och att 

de flesta tillfrågade elever läser under sin fritid. Detta resultat motsäger respondenternas utsagor om att 

de uppfattar att sina elever inte läser hemma. Lärare och elever kan ha olika uppfattningar om vilken tid 

som krävs att man lägger ner på läsning för att bli tillräckligt lässtark för sin ålder. En majoritet svarade 

att de spenderar 1–2 gånger i veckan åt läsning på fritiden och det visar hur läsning prioriteras hemma 

för eleverna. Respondenterna 1–3 uttrycker sig att de vill motivera och inspirera sina elever till att själva 

plocka upp boken på fritiden och läsa mer och prioritera läsning före andra aktiviteter. Läxor kostar 

däremot tid från allt det roliga och sociala livet enligt Westlunds (2004) tidigare nämnda forskning. 
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Respondent 3 nämner att det är viktigt att eleverna lever ett lustfyllt liv, eftersom det finns mycket mer i 

livet än läsning. Respondent 2 nämner däremot att ”man som lärare kan önska att eleverna läser sig blåa 

på fritiden”.    

7.3 Vad krävs av lärare och elever? 

En av forskningsfrågorna i denna studie fokuserar på vad de tillfrågade lärarna anser krävs av dem och 

eleverna själva för att hitta tiden de behöver för att bli tillräckligt lässtarka. Denna fråga kunde tolkas 

fritt av respondenterna gällande vad som innebär med ”krävs” och ”tillräckligt lässtarka för sin ålder”. 

Det har tidigare nämnts att alla respondenter utom respondent 4 har nämnt att det krävs av dem att 

motivera, inspirera och uppmuntra eleverna till läsning. Det är alltså en återkommande uppfattning hos 

helt skilda lärare på olika skolor.  

 

Respondent 4 påpekar att det krävs av läraren att hjälpa eleverna att lyckas knäcka läsförståelsekoden. 

Detta genom att låta dem sitta och jobba med en sida i boken en längre stund för att verkligen få dem att 

förstå innehållet. Det märks alltså av alla respondenter, även respondent 4, att det är inget omöjligt 

arbete för lärare att få sina elever att bli tillräckligt lässtarka för sin ålder. Det kräver dock att de blir 

tillräckligt motiverade. Ifall eleverna har, som enligt motivationsteorin, en inre vilja att lära sig, 

utvecklas och som respondent 3 och respondent 2 båda menar, att eleverna måste fortsätta läsa för sin 

egen skull och inte sluta (Vallerand 2012, s.42–43). Alla fyra respondenter menar att det krävs att 

eleverna själva måste inse att de måste fortsätta utmana sig själv med läsning av olika texter på passande 

nivåer för att bli lässtarka. Respondent 1 samt 3 förklarade att det krävs av dem både att uppmuntra samt 

motivera till läsning, men även att de styr eleven till rätt läsning som är både utmanande och rolig. 

Respondent 3 påpekar även att tråkig läsning dödar, vilket skapar en dålig relation till läsning. Detta kan 

påverka en elev till att enligt motivationsteorin uppleva en yttre eller ingen vilja alls att läsa, om de blir 

tvingade till att läsa något de inte gillar eller som passar deras nivå (Vallerand 2012, s.42–43). Även 

respondent 4 nämnde att ”de kan få läxor om de själva är intresserade och vill”, vilket tyder på att 

respondenterna anser att om inte viljan hos eleverna finns så blir läxan menlös.  

 

För denna analys om vad som krävs är det även relevant att koppla den kvantitativa undersökningen till 

ämnet. I elevenkätens sjätte och sjunde fråga får denna studie ett resultat på ifall de tillfrågade eleverna 

gillar att läsa och ifall de skulle vilja läsa mer på sin fritid än de redan gör idag. Resultatet redovisas i 

Diagram 6 och 7. Denna del kommer diskutera begreppen inre vilja och socialt sammanhang. 
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Diagram 6 

*Notera att det är 62 tillfrågade elever i de följande diagrammen och resultatet visar antalet elever som kryssat i förvalda 

alternativ i elevenkäten. Diagrammen är inte tänkta att jämföras. 

 

Resultatet från Diagram 6 visar att endast 2 av 62 svarade ”nej” på frågan om de gillar att läsa. Flest 

tillfrågad elever svarade visserligen ”ibland”, vilket kan tolkas som att de tycker läsning är kul ibland 

och ibland inte. Den inre viljan att läsa finns hos barnen som resultat visar tydligt, men flera faktorer 

spelar in. Respondent 3 nämner att läsning måste vara kul och att de måste förstå den, men inte vara för 

svår eller enkel. Respondent 1 påpekar att läsning måste även vara anpassat till elevens intresse. 

Respondent 2 diskuterar hur läsning kan behöva vara något som barnen lever sig in i. Flera faktorer som 

krävs från läraren för att hjälpa elever att bli motiverad till att fortsätta läsa och bli lässtarka för sin 

ålder.  

  

-8

2

12

22

32

42

52

62

Ja Nej Ibland

Gillar du att läsa?

Gillar du att läsa?



27 

 

 

Diagram 7 

*Notera att det är 62 tillfrågade elever i de följande diagrammen och resultatet visar antalet elever som kryssat i förvalda 

alternativ i elevenkäten. Diagrammen är inte tänkta att jämföras. 

 

Det märks dock av en oklarhet eller osäkerhet hos eleverna i resultatet som presenteras i Diagram 7 om 

att prioritera mer tid till läsning än de redan gör. I Diagram 5 svarade en stor majoritet att de läser vid 1–

2 tillfällen på sin fritid i veckan. Diagram 7 blir som en kompletterande fråga till Diagram 5 om de 

skulle vilja läsa mer på sin fritid. Diagram 7 domineras av svar som ”kanske” och ”vet ej”, följt av strax 

över tio stycken som sagt ”ja” och ”nej”. Det kan vara att de som uttrycker en osäkerhet upplever att det 

beror på bokens nivå/ämne, syftet med läsningen och/eller det sociala sammanhanget när barnet läser. 

Ett socialt sammanhang som Säljö (2003, s.22) menar är viktigt för eleven att delta i hemma för att 

känna att läsningen har ett positivt syfte. Det är viktiga faktorer som kan exempelvis påverkas av ifall 

klassen läser samma bok. Ifall föräldrar eller vänner uppmärksammar ens läsning eller om lärare eller 

någon hemma har tydliggjort syftet med läsning. Flera elever svarar ”ja” till att läsa mer. Många 

tillfrågade elever svarar ”nej”. Men definitivt flest av de tillfrågade är osäkra om de vill prioritera 

läsning mer än det gör idag och svarade ”kanske”. Det krävs att eleven själva vill fortsätta läsa mer och 

inte sluta med åren.  
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7.4 Läxskam 

Varje tillfrågad respondent blev i intervjutillfället informerade om läxskam och fick därefter chansen att 

resonera runt debatten. Denna debatt var inte känt för alla respondenter, men ämnet hade de alla stött på 

tidigare. Respondent 4 var tydlig med vilken sida av debatten han valt och påpekade att ämnet har delat 

upp lärare i två läger. Fast respondent 4 menar även att man inte ska behöva skämmas oavsett vilken 

sida man väljer. Tidigare nämndes i denna analys att respondent 4 är emot läxor och vill att alla studier 

ska ske i skolan. Detta innebär då hög lärarkontroll av vad eleverna lär sig genom att inte använda sig 

av läxor (Silen 2000). Respondent 3 nämner att hon är utbildad till lärare under en period där läxor 

ifrågasattes kraftigt och erkänner att hon tagit sida i debatten. Respondent 3 menar att enligt hennes 

uppfattning är läxor och speciellt läsläxor ”inte så himla bra”, för just hennes elever och är inget hon vill 

tvinga dem till. Detta eftersom om de inte vill så saknas den inre viljan att utföra den på ett lärorikt sätt 

ändå. Respondent 3 uttrycker även att kanske hon är en som läxskammar mot de som fortfarande 

använder läxor. Att skämmas över sitt arbetssätt är en jobbig känsla, men respondent 1 påpekar att det är 

inget som lärare ska behöva skämmas över. Men både respondent 2 och 4 nämner att de fått utstå 

jobbiga mail från föräldrar både när de väljer att inte skicka hem läxor med barnen och när de skickar 

med läxor hem. En påtryckning som påverkar deras beslut att skicka hem exempelvis läsläxor. Detta är 

beslut som dessa lärare gör för att kontrollera sin undervisningssituation och ha vad Silen (2002) kallar 

hög lärarkontroll. Detta innebär att ibland kan ett föräldraengagemang som Westlunds (2004) studie 

diskuterade, vara påfrestande för undervisande lärare och påverka deras beslut att ge läsläxor.    

 

Respondenterna är dock delade i hur elevernas fritid ska spenderas. Respondent 3 och 4 är väldigt 

bestämda med att de vid intervjutillfället inte längre använder läsläxor för att utveckla deras elevers 

lästyrka. De anser att eleverna tillsammans med föräldrar ansvarar själva för vad de gör på sin fritid. 

Respondenterna 1 och 2 vill försöka få in läxor på elevernas fritid. De upplever dock vid 

utvecklingssamtal att tiden inte räcker till för läsning enligt både elever och föräldrar. Enligt Westlunds 

(2004) studie menar många elever även där att tiden inte räcker till för läxor och att det kostar tid från 

deras liv utan skolan. Respondent 2 påpekar dock att hennes läxor inte behöver ta mer än 20 minuter per 

dag, vilket är tid de borde tillgängligt enligt henne. Detta visar att hon upplever att hennes elever inte har 

rätt inställning till skolarbetet hemma för att kunna planera samt disponera tiden rätt. Enligt Westlund 

(2004) studie visar det att elever med rätt inställning har enklare att prioritera tiden. Men det visar även 

att ett bristande föräldraengagemang kan vara en anledning till att elever får sämre förutsättningar att bli 

ansvarstagande elever. 
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Respondent 3 påpekar även hon att man ”kan ha en kvart om dagen till sitt barn” och menar att föräldrar 

borde kunna lägga tid för exempelvis läsning med sitt barn.     

 

Detta avsnitts sista del innefattar ett viktigt budskap från respondent 3. Ett budskap som är relevant för 

ämnet läxskam. Respondent 3 avslutade svaret på frågan om läxskam med att säga att ”vi lärare känner 

våra elever och för att vi ska överleva denna professionen så måste man lita på oss att vi gör vårt bästa 

för våra klasser”. Respondent 3 menar att oavsett om lärare ger läxor eller inte så bör omgivningen lita 

på deras förmåga att ta didaktiska beslut, utan att skämmas. Utan att bli påverkad av en omgivning som 

saknar antingen samma lärarkompetens eller kunskap om sina specifika elevers behov av att tid.   

8 Slutdiskussion, slutsatser och vidare forskning 

I detta avslutande avsnitt ingår studiens slutdiskussion, slutsatser och sist vidare forskning. De är 

utformade för att diskutera analysdelen och besvara studiens fyra forskningsfrågor.  I analys och 

resultatavsnittet av denna studie har följande teman kopplats till hur de tillfrågade lärarna resonerade 

runt ämnena ansvar, omgivning, vad som krävs av lärare och elever och slutligen läxskam. Elevernas 

svar på elevenkäten har kompletterat analysen. Utifrån analysen och resultatet av det empiriska 

materialet och därmed dessa teman så kan en diskussion om hur min egen förståelse av ämnet gått från 

tidigare förståelse och fördomar till nya tolkningar och slutligen ny förståelse av ämnet. Detta avsnitt 

kommer även att kopplas till studiens teoretiska anknytningar och tidigare forskning av ämnet.  

8.1 Slutdiskussion 

Min egen förförståelse av ämnet att finna tid till läsning är självklart baserat på min egen skolgång i den 

svenska skolan på 90 och 00 talet. Under den skolgången var läxor och specifikt läsläxor en självklarhet 

för lärarens arbetssätt och undervisning. Detta var samtidigt som ny teknik och andra medier mer och 

mer började konkurrera med ens tid. Ingrid Westlunds (2004) studie som visade att elever upplevde att 

läxor kostar tid från ens fritid är något som känns väldigt bekant med den tiden och även nu idag år 

2019. Tid som man hellre hade velat spendera på mer roligare aktiviteter. Min förförståelse och tidigare 

tolkning av ämnet bygger därmed på introspektion och utifrån hermeneutiskt perspektiv och studiens 

empiriska arbete kan en ny förståelse skapas. Utifrån det empiriska resultatet av denna studie så 

konkurrerar läsning om tiden hos elever idag med andra aktiviteter. I denna konkurrens tvingas lärare ta 

till nya metoder och didaktiska beslut för att se till att eleverna får tiden de behöver för att bli tillräckligt 

läskunniga för sin ålder.     
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Resultatet från intervjuerna med respondenterna i denna studie pekar dock på att alla dessa fyra lärare 

resonerade om hur medvetna de är om att läsläxor hemma är lönlöst om inte eleven själv har en inre 

vilja att plocka upp boken och själv motivera sig till läsning. Respondenterna menar att få sina elevers 

klasskompisar att delta som en inspirationskälla till varandra hjälper eleverna att få en egen personlig 

positiv upplevelse till läsning. Genom att skapa en läskultur i sina klassen och ett socialt sammanhang 

där läsning är en positiv upplevelse, menar respondenterna att det kommer att leda till att läsläxor inte 

behövs. Ifall eleverna är motiverade och ser läsning som en positiv upplevelse där de själva läser på 

fritiden på eget bevåg och för sin egen skull. Hur respondenterna ska lyckas se till att alla elever får 

tiden till att bli tillräckligt lässtarka framgår inte, men enkätundersökningen visade att en majoritet av 

eleverna svarade att de läser för sin egen skull, vilket visar på inre vilja. En mindre andel av eleverna 

svarade att de läser för förälder eller kompisar och visar därmed att deras motivation förmodligen 

påverkas av en yttre vilja.  

 

Tyvärr lyckas inte alltid lärare att motivera alla och den mindre andelen kan enligt motivationsteorin 

innebära att dessa elever får en mindre framgångsrik effekt i sin läsutveckling. Den dominerande delen 

av elever som svarar att de läser för sin egen skull kommer, om det stämmer och fortsätter vara så, 

förmodligen få en positiv effekt i sin läsutveckling som långsiktigt kan hantera framtida studier i skolan 

(Vallerand 2012). 

 

Något även alla fyra respondenter resonerade likadant om var att de kunde enkelt se behovet av de 

specifika elever som behövde läsa mer på fritiden. De ansåg att som lärare kunde de märka av att dessa 

elevers läsförmågor inte ligger i nivå med undervisningen. Utifrån detta behov svarade respektive 

respondent om att läsläxor kan fungera som ett verktyg som lärare kan använda för att komma ikapp, 

knäcka läskoden eller fylla kunskapsluckor på olika sätt. Respondenterna resonerar alltså att eleverna 

som är i nivå med undervisningen inte ständigt behöver läsläxor och de som ligger efter behöver 

läsläxor för att komma ikapp. Vilket även visar vilket behov av kontroll lärare har av sin 

undervisningssituation. Lärare visar ett behov att ha hög lärarkontroll av elevernas undervisning. Det 

menade Silen (2000) att lärare tar kontroll över elevernas inlärning, istället för att låta eleverna själva ta 

ansvaret. Det ger lärarna möjlighet att kontrollera hur mycket de läser och faktiskt förstår av sin läsning 

Respondent 4 nämner exempelvis att ”man vet inte om de läser hemma åtta minuter eller åtta timmar”.  
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Respondenternas behov av kontroll av elevernas undervisning visar även att de inte kan lita på att varje 

hem har förutsättningar eller faktiskt tar ansvar för sitt barns studier hemma. Att ge varje elev en rättvis 

utbildning oavsett deras förutsättningar är en av skolans viktigaste uppdrag. Genom att låta all eller 

nästan all undervisning ske i skolan kan lärare se till att utbildningen blir likvärdig och om eleven har en 

inre vilja att läsa så kan hen själv, oavsett föräldrars intresse, bakgrund eller förutsättningar ta ansvar för 

sina egna studier. Om eleven själv får bestämma över sina studier på sin fritid och lärare ger likvärdiga 

förutsättningar i sin undervisning så skulle det kunna kallas en rättvis utbildning.   

 

Borde lärare skämmas om de inkräktar på elevers fritid? Ett av skolans och därmed lärares uppdrag är 

att förbereda eleverna för att bli samhällsmedborgare som bland annat kan antingen fungera på ett arbete 

eller akademisk vuxenskola. En av de faktorer som skiljer heltidsstudier på exempelvis ett universitet 

och självständigt heltidsarbete på ett företag som vuxen är att studier oftast inte är schemalagt som ett 

arbete är. Ett arbete är begränsat till att man behöver ansvara och prestera under specifika arbetstimmar. 

Universitetsstudier i hel fart innebär minst/ca 40 timmars som, förutom lektioner, är timmar man själv 

ansvarar för att studera utan att något säger åt en. Är läxor ett verktyg som fostrar ansvarstagande elever 

som en dag kan hantera arbete och studier i vuxen ålder? Respondent 4, som nämnt i analysen, anser att 

till läxor leder till självständigt ansvarstagande medborgare är en ”konstig motivering”. Men han menar 

dock att det finns två tydliga läger bland lärare i Sverige. Oavsett om lärare kan skapa en mindre 

likvärdig skola med läxor eller främjar vissa elever med att fostra de till mer ansvarstagande än andra så 

menar alla respondenter att man inte ska skämmas. 

 

Respondent 3 har rätt i att samhället, föräldrar, elever får lita på att lärare vet vad de gör och att de vill 

sitt bästa för alla sina elever. Ibland kan lärare förlita sig på att ett problembaserat lärande är rätt sätt att 

utforma sina sin undervisning eftersom utbildade pedagoger förväntas lära sig sina elever att ta ansvar i 

den mån de klarar av det. Ett problembaserat lärande som innebär att eleverna utför ett självstyrt 

lärande där lärare fungerar som handledare medan de själva diskuterar, problematiserar och tar ansvar 

för att utveckla sitt lärande (Silen 2000). Ibland har lärare några elever som är beroende av att någon 

ansvarar och kontrollerar deras lärande i punkt och pricka åt dem, för att deras utveckling ska gå framåt. 

Alla människor är olika, komplexa och kräver individuella anpassningar av varje lärare där ibland 

läsläxor fyller en eller flera funktioner.  
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8.2 Slutsatser 

De tillfrågade lärarna på mellanstadiet resonerade att det är deras ansvar att kontrollera att varje enskild 

elev får den tiden de behöver till läsning för att bli tillräckligt lässtark för sin ålder. Utifrån resultatet och 

analysen av denna studie går det att dra slutsatser om att de tillfrågade lärarna saknar förtroende till att 

varje elevs hem kan ansvara för att hjälpa deras barn få den tiden de behöver hemma. Det stämmer 

överens med Silens (2000) begrepp lärarkontroll. Respondenterna upplever att många elevers hem 

verkar sakna ett socialt sammanhang där en läskultur finns. Om inte barnen får vara delaktiga i en 

läskultur hemma blir lärande och tid för läsning mindre troligt ett faktum (Williams 2006). 

Respondenterna tvingas därför att ha hög lärarkontroll av elevernas lärande och ha ett socialt 

sammanhang och läskultur i klassrummet som kompenserar tiden hemma. En slutsats är därmed att 

respondenterna i denna studie resonerar att de undviker att ge läsläxor till sina nuvarande elever. 

Respondenterna upplever inte att de får stöd av föräldrar eleverna för att hitta tiden till läsning hemma 

som barnen behöver.    

 

Det går att dra slutsats från det empiriska arbetet att de tillfrågade pedagogerna anser att det krävs av 

lärare att få elever att uppleva en inre vilja att läsa på fritiden genom att uppmuntra och motivera. Enligt 

motivationsteorin är den elev som har en inre vilja att läsa en bok mer troligt att prioritera läsning före 

andra aktiviteter (Vallerand 2012). Ifall lärarna inte upplever att föräldrar kan ta ansvar för att hjälpa 

barnen att hitta tid till läsning, så är det upp till barnen själva att plocka upp boken hemma och läsa 

genom självstyrt lärande (Silén 2000). Resonemanget och resultatet från elevenkäten går även hand i 

hand med det faktum att Hultqvists (2011) tidigare forskningen visade att lärare får en minskad 

legitimerad auktoritet hemma hos elever. Forskningen visade att genom personligt engagemang från 

lärare genom just uppmuntran och motivation kommer hjälpa eleverna ta större ansvar för sina studier 

mer än tillsägelser och betygsättning (Hultqvist (2011). 

 

Utifrån resultatet av den kvantitativa elevenkäten kan denna studie redovisa slutsatser om de tillfrågade 

elevernas läsvanor och vem de anser har auktoritet över deras läsning på fritiden. En slutsats är att 

respondenternas arbete med att uppmuntra och inspirera eleverna har lett till att många av de tillfrågade 

eleverna visar en positiv inställning till läsning. Enligt Westlund (2004) är elever med rätt inställning till 

skolarbete eller exempelvis läsning kan tänka långsiktigt och planera samt disponera tiden mer effektivt.    

Resultatet visade att en majoritet av de tillfrågade eleverna bestämmer själva att de ska läsa hemma och 

att de läser för sin egen skull. Däremot svarade även en majoritet av de tillfrågade eleverna att de läser 

endast 1–2 gånger i veckan. Vilket är ett resultat som visar ett samband med att alla respondenterna i 
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denna studie ansåg att nästan ingen av deras elever läste tillräckligt hemma. Alla respondenterna 

menade att det hade varit önskvärt med ett större föräldraengagemang för att öka förutsättningarna för 

eleverna att lyckas med sina studier (Westlund 2004). Även om resultatet visar att många av de 

tillfrågade eleverna har den inre viljan, positiv inställning och auktoritet över sin egen läsning så 

behöver barn i ålder för mellanstadiet stöd hemifrån för att hitta tillräckligt med tid för läsning. Tyvärr 

så är sällan endast en förklaring ensamt anledningen till varför elever får lässvårigheter. Utan ibland kan 

det vara som Sandström (2002) menar, elevens omgivning som är avgörande.        

 

Denna studie visar tydligt att lärare i den svenska skolan står i två läger gällande läxskam. Utifrån 

respondenternas utsagor kan man dra slutsatsen om att de har alla använt sig av läsläxor i sin 

undervisning och har idag olika syn på dess funktion. Respondenterna menar att läsläxor kräver 

motivation och vilja och är menlösa utan det. Studien kan dra slutsatser om att några av respondenterna 

menar att bra läxor som eleverna kan göra själva är lösningen. Medan andra respondenter menar att man 

bör undvika läxor för att undvika en mindre likvärdig skola. Ifall lärare upplever att de har elever som 

kan hantera läsläxor genom självstyrt lärande och utan behov av att deras föräldrar hjälper borde utan 

problem kunna använda läsläxor, om det ens behövs (Silen 2000).  Men att läsläxor är upp till varje 

ansvarig lärare att besluta om ifall det ska vara en del av undervisningen.   

8.3 Vidare forskning 

I denna studie har det huvudsakliga fokuset legat på hur lärare resonerar gällande att använda elevers 

fritid till läsning och vad som krävs för att de ska bli tillräckligt lässtarka för sin ålder. Det har 

diskuterats i samband med frågeställningar rörande en mängd elevers läsvanor på fritiden och vem som 

har auktoriteten över deras läsning. Detta har lett in till att undersöka elevers vilja, ansvar och 

omgivning. I en vidare forskning av ämnet så vore det väldigt intressant att undersöka vad elever mer 

djupgående skulle säga om ämnet i förslagsvis fokusgrupper. Detta för att exempelvis får mer 

djupgående förståelse om vad de tänker om läsläxor och att spendera tid av sin fritid till läsning. Det 

vore även intressant att gå in på varför eleverna prioriterar läsning på sin fritid som de gör. Kanske 

eleverna upplever att de verkligen behöver vuxna som driver på de att läsa hemma och de menar att 

ansvaret inte kan ligga hos de själva att ta ansvaret alla gånger. Beroende på elever, föräldrar och 

omgivningen så kanske fokusgrupperna visar att attityden till läsning hemma är så dålig att det är högst 

relevant för berörda lärare att fundera på om de måste ha all undervisning i sitt klassrum.   

 



34 

 

Det skulle även vara väldigt intressant att undersöka och intervjua föräldrar till barn på mellanstadiet för 

att få en insyn på deras upplevelse av läsläxor och varför de spendera mer eller mindre tid för att stötta 

sina barn i läsningen. Ifall föräldrarna upplever att läxläxor är nödvändigt eller ifall det är skolan och 

lärarens ansvar att utveckla barnets läsförmåga.  Detta för att få en bredare bild av hur situationen hos de 

som egentligen förväntas ansvara hemma ligger till. Kanske viljan och intresset hos många föräldrar att 

ta ansvar för sina barns studier finns, men det saknas kommunikation och samarbete från lärarens håll 

med dem.  
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Bilagor  

Bilaga 1 Intervjuguide  

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

 

• Informera respondenten om studiens syfte. 

• Informera respondenten om etiska ställningstagande. Nämn att de anonyma i denna studie, med mera.  

• Fråga om respondenten godkänner att bli inspelad. 

 

Intervjufrågor 

 

1. Arbetande kommun? 

2. Antal år som undervisande lärare i svenska på mellanstadiet? 

 

3. Vad upplever du krävs från en elev på mellanstadiet för att de ska bli tillräckligt lässtarka för sin ålder? 

 

4. Vad upplever du krävs från en lärare på mellanstadiet för att eleverna ska bli tillräckligt lässtarka för sin ålder? 

 

5. Hur ser du på att använda elevers tid efter skolan till att utveckla deras läsförmåga?  

 

6. Hur tänker du gällande att sätta en tidsgräns på hur mycket eleverna bör läsa per dag? Exempelvis 5 minuter per 

dag.  

 

7. Är det svårt att bedöma elevers behov av läsning utanför skoltid? 

 

8. Något ni vill tillägga? 

 

Tack för er tid! 
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Bilaga 2 – Elevenkät – Kopierat från ”Google sheets” 

Frågor till dig! 

Tack för din hjälp! :D 

Läs frågan ordentligt innan du svarar. Fråga vuxen om du behöver hjälp. 

Detta är frivilligt, alltså inget måste. Vill du avsluta eller inte delta så är det bara att säga till 

närsomhelst.   

 

Gillar du att läsa? 

Ja 

Nej  

Ibland  

 

Läser du på din fritid? 

Ja 

Nej 

Ibland 

 

Vad läser du oftast på din fritid? 

Böcker  

Serietidningar 

Nyhetstidningar 

Annat 

Jag läser inte hemma 

 

Vem bestämmer att du ska läsa hemma? 

Förälder/Någon hemma 

Lärare 

Jag själv 

Blandat 

Jag läser inte hemma 
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Vid hur många tillfällen läser du i veckan på din fritid? 

0 Tillfällen 

1–2 Tillfällen 

3–5 Tillfällen 

5–7 Tillfällen  

 

Skulle du vilja läsa mer på din fritid än du gör idag? 

Ja 

Nej 

Kanske 

Vet ej 

 

För vems skull läser du? 

Min egen 

Lärarens 

Förälder 

Kompisar 

 

 


