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Sammanfattning 
Läsläxan är ett etablerat inslag i skolans verksamhet som innebär förväntningar på vårdnadshavarnas förmåga att stötta sina 
barn. Forskningen på området är dock mycket begränsad och den tidigare forskning som finns ger ingen samstämmig bild av 
läxans betydelse för lärande. Hypoteser har utformats med utgångspunkt i teorier och tidigare forskning om hur läsläxans 
utformning påverkar stöttningen i hemmet och elevernas skolresultat. Syftet med studien är att undersöka om en interaktiv 
läsläxa, som bygger på läsförståelsestrategier och som uppmuntrar kommunikation mellan vårdnadshavare och barn, utvecklar 
elevernas läsförståelse mer än en traditionell läsläxa. 
 
En experimentell design har använts och två klasser i årskurs 2 har fungerat som experimentgrupp och kontrollgrupp. 
Experimentgruppen manipulerades genom en interaktiv läsläxa samtidigt som kontrollgruppen fortsatte med sin ordinarie 
traditionella läsläxa. Experimentet pågick under en sexveckorsperiod och påbörjades och avslutades med ett test för att mäta 
elevernas läsförståelse. Fortsättningsvis undersöktes hur ofta läxan genomfördes i experimentgruppen och vårdnadshavarna 
fick därefter utvärdera den interaktiva läsläxan skriftligt. 
 
Resultatet indikerar en signifikant ökning i läsförståelse i båda grupperna från förtest till eftertest. Däremot visar resultatet att 
den interaktiva läsläxan inte lett till att experimentgruppen utvecklat sin läsförståelse mer än kontrollgruppen. Vårdnadshavarna 
uttrycker dock en positiv inställning till den interaktiva läsläxan och pekar på att den ökat engagemanget för läsning i hemmet. I 
experimentgruppen framkommer även att det finns ett svagt samband mellan mängden läxläsning och elevens läsförståelse. 
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1 Inledning 

“Skolans viktigaste uppgift är att lära barn att förstå vad de läser. Alla barn har rätt 

till detta eftersom barn växer upp till vuxna som förväntas förstå olika slags text” 

(Westlund, 2009, s.7). 

 

Westlunds (2009) värdering av läsförståelse delas av utbildningsminister Gustav Fridolin 

(2016, 21 september) som betonar att vikten av läsförståelse inte kan överdrivas. Den behövs 

för att förstå omvärlden, ta till sig samhällsinformation, kommunicera med andra, uttrycka 

ideér och åsikter, förstå andras perspektiv och för att vara en medskapare av meningsfulla 

sammanhang (Fridolin, 2016, 21 september; Westlund, 2009; Lundberg & Herrlin, 2005). Allt 

detta är viktiga förmågor hos en aktiv och kompetent samhällsmedborgare, vilket enligt 

läroplanen (Skolverket, 2011) är det som skolan tillsammans med hemmet ska utveckla elever 

till att bli. 

 

Att lära sig att behärska läsning på en nivå så förståelse kan uppnås kräver många timmars 

träning, enligt Lundberg och Herrlin (2005) så mycket som 5000 timmar. Men tiden till 

svenskundervisning i timplanen är endast en knapp tredjedel av detta, under en skoltid på nio 

år (SFS 2010:800). Hur kan vi då öka antalet aktiva lästimmar för eleverna? De första åren i 

skolan är en kritisk tid i barnets läsutveckling och en tid då barnet dagligen bör få tillfälle att 

läsa högt för en vuxen, menar läsforskaren Barbro Westlund (2009). Genom att använda 

läsläxa som ett komplement till skolans begränsade tid, skulle eleverna kunna få mer tid till 

att utveckla den egna läsningen i hemmet.  

 

Läxan är ett fenomen som är starkt rotat i den svenska skoltraditionen. Läxforskaren Ingrid 

Westlund (2004) konstaterar att trots det är forskningen om läxors påverkan på lärande 

kraftigt begränsad. Dessa faktorer i kombination, menar Skolverket (2014), resulterar i att 

vissa lärare använder läxor oreflekterat och med argumentet att “så har vi alltid gjort” men 

utan grund att det leder till lärande. Med tanke på att skolan enligt Skollagen (SFS 2010:800) 

ska baseras på vetenskap är detta ett stort problem. Den andra sidan av att läxan är ett så 

vedertaget fenomen, är att ”alla” tycks ha en åsikt om den, ofta grundat på egna erfarenheter 

från skolgången. Fridolin uttrycker i en debattartikel i DN (2016, 21 september) att bilden av 

läsläxan som tråkig och kravfylld behöver förändras för att inte döda elevers lust att lära. Att 
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få tid att läsa läxan tillsammans med en vuxen bör istället ses som något positivt och användas 

som en stund för vårdnadshavare att hjälpa sitt barns lärande. Än viktigare än att få läsläxan 

att fungera hemma är att veta att den har effekt på lärandet. En förhoppning med denna studie 

är att den ska bidra till förståelsen om läsläxans påverkan på såväl läsningen i hemmet som på 

elevernas ovärderliga läsförståelse. 

2 Syfte 

Syftet med denna kvantitativa forskningsstudie är att undersöka om elevers läsförståelse 

påverkas av interaktiva läsläxor som bygger på läsförståelsestrategier och som uppmuntrar 

kommunikation mellan vårdnadshavare och barn. Vi vill jämföra den interaktiva läsläxans 

påverkan på läsförståelsen i förhållande till en traditionell läsläxas, för elever i årskurs 2. 

Vidare hämtas information om elevernas läsfrekvens i syfte att kartlägga läsläxans genom-

förande. Resultatet kompletteras med en kvalitativ undersökning av vårdnadshavares 

uppfattning av den interaktiva läsläxan. 

2.1 Hypoteser 

Studiens kvantitativa ansats innebär en deduktiv utgångspunkt och resultatet är ämnat att 

pröva studiens hypoteser. Här listas de hypoteser som resultatet avser att besvara: 

 

• Användning av läsläxa leder till förbättrad läsförståelse. 

• Läsläxor som bygger på läsförståelsestrategier och som uppmuntrar kommunikation 

mellan vårdnadshavare och barn ökar läsförståelsen mer än traditionell läsläxa. 

• Läsläxor som bygger på läsförståelsestrategier och som uppmuntrar kommunikation 

mellan vårdnadshavare och barn leder till en positiv läxsituation i hemmet. 

• Frekvent läxläsning leder till förbättrad läsförståelse. 

  



  

 

6 

3 Bakgrund 

I detta avsnitt kommer en bakgrund till studiens ämnesinnehåll presenteras. De begrepp som 

vi anser vara centrala för studiens syfte definieras. Vidare följer en genomgång av tidigare 

forskning om hemmets stöttning för läsning samt en presentation av studiens teoretiska 

utgångspunkter. 

3.1 Centrala begrepp 

Nedan följer en redogörelse för de begrepp som anses centrala för denna studies syfte. För att 

ge läsaren en inblick i studiens sammanhang och precisera hur begreppen fortsättningsvis 

kommer användas i studien, beskrivs här begreppen läsning, läsförståelse, strategier vid 

läsning, läxa, läsläxa samt vårdnadshavare. 

3.1.1 Läsning 

Läsning är en avancerad kognitiv process som handlar om att skapa förståelse för en text 

genom att sammanväva ord till en meningsfull helhet (Elbro, 2004). Gough och Tunmers 

(1986) förklarar läsning som ett resultat av samverkan mellan avkodning och förståelse. Detta 

samband kallas för The Simple View of Reading och uttrycks med formeln: 

 

Läsning = avkodning x förståelse 

 

Denna formel bygger på att båda faktorerna är i balans så att produkten blir läsning. Om en av 

faktorerna inte utvecklats hos eleven blir produkten noll. En text går inte att avläsa utan 

avkodningsförmåga och innehållet går inte att uppfatta och förstå utan språkförståelse 

(Westlund, 2009; Elbro, 2004). Lundberg och Herrlin (2005) framhåller att ordavkodning och 

förståelse är grundpelarna i läsning och menar att dessa ständigt samspelar när läsaren 

konstruerar mening av text. Att kunna identifiera ord genom att koppla samman ljud och 

bokstav, det vill säga att avkoda, är en avgörande förutsättning för läsning men genom 

läsförståelsen kan tidiga läsare få hjälp av sammanhanget för att avkoda svåra ord. Samtidigt 

krävs, för en fullständig förståelse, att ordavkodningen går snabbt och utan större 

ansträngning så att detaljer i språket och ords betydelse kan uppfattas (Lundberg & Herrlin, 

2005). 
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3.1.2 Läsförståelse  

Läsförståelse är ett komplext begrepp och det finns ingen enkel definition. Bråten (2008a) 

använder definitionen “läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker 

skriven text och samspelar med den” (Bråten, 2008a, s.14). En definition som har många 

likheter med den som Snow (2002) gör “We define reading comprehension as the process of 

simultaneously extracting and constructing meaning through interaction and involvement with 

written language” (Snow, 2002, s.11). De här definitionerna lyfter fram ömsesidigheten som 

finns mellan läsaren och texten vid läsning. Läsförståelse kan då sägas ha två sidor, dels att 

utvinna mening i texten genom att tillvarata det av författaren uttryckta innehållet. Den andra 

sidan innebär att samtidigt kunna ge texten mening utifrån egna förkunskaper. Genuin 

läsförståelse kräver en aktiv interaktion mellan läsare och text där broar byggs mellan tidigare 

och nyinhämtad kunskap (Bråten, 2008a; Franzén, 1997). 

 

Westlund (2009) beskriver läsförståelse i ett bredare perspektiv genom att säga att 

“läsförståelse är en dynamisk och målorienterad process, som inkluderar färdigheter 

strategier, tidigare kunskap och motivation” (Westlund, 2009, s. 70). Ordet dynamisk i 

Westlunds (2009) definition hänvisar till att en läsares förståelse inte är konstant, texters 

skilda svårighetsgrad och uppbyggnad har betydelse för läsförståelsen. Förutom textens form 

påverkas läsförståelsen även av läsarens ordavkodningsförmåga, förkunskaper om textens 

innehåll, användning av förståelsestrategier, motivation för läsning och den sociokulturella 

kontexten (Westlund, 2009; Bråten, 2008b). Som tidigare nämnts utgör ordavkodning en av 

grundpelarna i läsning och är därför av stor betydelse för förståelsen av text. Studier visar 

dock att begränsningar i ordavkodningsförmågan kan kompenseras genom goda förkunskaper 

och effektiva förståelsestrategier för att ändå uppnå god läsförståelse (Bråten, 2008b). 

 

Westlund (2009), Bråten (2008b) och Franzén (1997) lyfter alla fram förförståelsens 

avgörande betydelse för läsförståelse, då det är förförståelsen som gör det möjligt att tolka, 

fylla i luckor och dra slutsatser om texten. Tidiga läsare har ibland svårigheter att aktivera 

sina förkunskaper vid läsning och Bråten (2008b) framhäver att elever bör undervisas hur 

relevanta förkunskaper kan underlätta förståelsen av text. Författaren föreslår att detta kan 

göras genom att eleverna lär sig ställa frågor om texten, vilket kan fungera som en förståelse-

strategi för läsning (Bråten, 2008b). Nedan kommer ytterligare strategier för läsförståelse 

presenteras. 
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3.1.2.1 Strategier vid läsning 

Westlund (2009) och Bråten (2008b) använder två skilda begrepp för de mentala verktyg som 

läsare tar hjälp av för att förstå text. Bråten (2008b) kallar det läsförståelsestrategier medan 

Westlund (2009) benämner det som lässtrategier. Lässtrategier är ändå det begrepp som båda 

författarna använder vid förklaring av de undervisningsmodeller som på senare år blivit 

populära för att lära ut strategianvändning vid läsning (Westlund, 2009; Bråten, 2008a). 

Begreppen lässtrategier och läsförståelsestrategier förefaller således användas synonymt i 

litteraturen.  Läsförståelsestrategier kommer vidare vara den huvudsakliga benämningen i 

denna studie.  

 

Genom att studera goda läsare har forskare kommit fram till lämpliga strategier för att öka 

förståelsen av text (Westlund, 2009; Bråten, 2008b). Det som utmärker goda läsare är 

framförallt deras flexibilitet vid läsning och den aktiva anpassning av läsförståelsestrategier 

som görs beroende på texten. De läsförståelsestrategier som flera författare (Westlund, 2009; 

Bråten, 2008b; Elbro, 2004) uppmanar att använda för att öka förståelsen är till exempel att 

(1) före läsning förutspå vad texten kommer handla om genom att studera bilder och rubriker 

och att (2) under läsning ställa frågor om textens innehåll. Dessa två strategier hjälper läsaren 

att aktivera sina förkunskaper vilket även underlättar (3) skapandet av inre bilder och förmåga 

att (4) läsa mellan raderna (göra inferenser). Läsaren behöver även ha (5) strategier för att 

klargöra otydligheter och förstå innebörden i svåra ord. Efter läsning används strategierna att 

(6) sammanfatta och återberätta texten för att ge läsaren en helhetsförståelse av texten 

(Westlund, 2009; Bråten, 2008b; Elbro, 2004). 

 

Utifrån forskning om läsförståelse har undervisningsmetoder och så kallade multistrategi-

program utvecklats (Andreassen, 2008). Tanken med dessa program är att lägga grunden för 

elevernas medvetna utveckling av läsförståelse genom användning av explicit läsförståelse-

undervisning. Multistrategiprogrammen baseras på Vygotskijs teori, genom att läraren 

modellerar användningen av förståelsestrategier, vilket eleverna imiterar och med stöttning 

från läraren använder för att själva förstå text.  Efter hand avtar stöttningen och det slutgilitga 

målet är att eleven ska bli medveten om sin förståelse och kunna generalisera strategi-

användningen till olika texter (Westlund, 2009). 
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3.1.3 Läxa 

Westlund (2004, s. 78) beskriver läxor som en ”svårfångad hybrid” och syftar på dess 

komplexitet och svårigheten att finna en definition. Den rad av definitioner som finns av 

begreppet läxa, har ett flertal gemensamma drag. Nationalencyklopedin beskriver läxa som en 

synonym till hemuppgift, vilket förklaras: “(skol)uppgift som skall utföras i hemmet” 

(Nationalencyklopedin, 2017-04-21). Hellsten (1997) utvecklar med att läxa även kan 

innefatta frivilliga skoluppgifter samt uppgifter som utförs innanför skolans väggar. 

Skolverket (2014) använder istället en svensk översättning av läxforskaren Coopers (1989) 

definition av den engelska motsvarigheten, homework: “Tasks assigned to students by school 

teachers that are meant to be carried out during non-school hours” (Cooper, 1989, s. 7), vilket 

är en definition som stämmer överens med både Nationalencyklopedins och Hellstens 

beskrivningar. Denna sistnämnda definition är den som åsyftas då ordet läxa används i 

studien. 

 

Läxors vara eller icke vara är en aspekt som har skiftat i skolans läroplaner genom åren. I 

läroplanen från 1962 (Skolöverstyrelsen, 1962) beskrivs läxan som viktig för elevernas 

“arbetsfostran” för att befästa kunskaper och färdigheter. Men Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 

1962) och Lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) tar ändå avstånd från läxor genom att betona att 

merparten av skolarbetet ska genomföras under skoltid. I läroplanen från 1969 (Skol-

överstyrelsen, 1969) poängteras att om läxor ändå ges bör de vara frivilliga i största möjliga 

mån. Läroplanen från 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980) har setts som den då läxan återinförs i 

och med uttrycket ”Hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt” (Skol-

överstyrelsen, 1980 s. 50). Där regleras vad syftet med läxan är men inte mer specifikt om hur 

läxorna utformas (Hellsten, 1997). Från och med läroplanen 1994 (Utbildningsdepartementet, 

1994) nämns inte längre läxor och all reglering av hemuppgifter togs bort. Hellsten (1997) 

betonar att läxor blivit ett fenomen som ingår i undervisningen men som inte berörs i 

lärarutbildning, styrdokument eller läromedel. 

 

Avsaknaden av reglering har lett till att Skolverket utarbetat ett stödmaterial (Skolverket, 

2014). Detta för att hjälpa lärare och rektorer att finna en gemensam grund för hur läxor 

används och utformas för att leda till lärande. I materialet framhävs att genom historien har 

läxor ansetts vara en naturlig del av skolans verksamhet, en uppfattning som dagens lärare 

inte alltid delar (Skolverket, 2014). Skolverket (2014) lyfter även fram att lärare ibland ger 
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läxor oreflekterat och utan att veta med säkerhet att det leder till kunskapsutveckling. Detta 

kan tolkas som problematiskt då undervisningen i skolan ska ha som syfte och mål att 

motivera eleverna att inhämta och utveckla kunskaper (Skolverket, 2011), således bör detta 

även gälla läxor. 

3.1.3.1 Läsläxa 

Läxa är, som nämnt ovan, ett begrepp utan någon entydig definition. När begreppet läsläxa 

ska definieras blir det allt svårare att finna en heltäckande beskrivning. Ordet läsläxa är en 

sammansättning av ordet läsa och läxa. Vi väljer i denna studie att utgå från begreppet läxa 

som Cooper (1989) benämner som en uppgift från skolan som ska utföras utanför skoltid, 

men det krävs vissa tillägg. Läsläxa kan förstås som en underkategori till läxan som kan 

innefatta en mängd uppgifter inom olika skolämnen. Läs-delen i ordet för med sig att den 

aktivitet som ska utföras hemma berör läsning och, i detta fall, specifikt högläsning av 

skönlitterär text i syfte att öva läsförmågan. I fortsättningen då begreppet läsläxa används i 

denna studie, syftar det på en läxa från skolan i form av en text som ska utföras utanför 

skolans väggar genom läsning för någon annan minst en gång per vecka. 

 

I denna studie används även begreppet interaktiv läsläxa. Ordet interaktiv är besläktat med 

ordet interaktion som handlar om ömsesidigt samspel mellan individer (Nationalency-

klopedin, 2017-05-29). Begreppet interaktiv läsläxa åsyftar i denna studie läsläxor som 

uppmuntrar interaktion mellan vuxen och barn i läxsituationen och som innehåller uppgifter 

som bygger på läsförståelsestrategier. 

3.1.4 Vårdnadshavare  

I den nuvarande läroplanen (Skolverket, 2011) används både begreppet vårdnadshavare och 

föräldrar. Vårdnadshavare används framförallt i de sammanhang som handlar om samverkan 

mellan hem och skola, i övrigt är föräldrar det vanligast förekommande begreppet i läro-

planen. Föräldrar är ett begrepp som ofta syftar på barnets biologiska band (Schiratzki, 1997), 

medan vårdnadshavare är en bredare begrepp som hänvisar till de vuxna som ansvarar för 

barnets omvårdnad (SFS 1949:381). Vårdnadshavare beskrivs i Nationalencyklopedin (2017-

04-20) som “förälder eller av domstol särskilt förordnad person som har att utöva den rättsliga 

vårdnaden om ett barn”. För att inte exkludera elever som har annat än en förälder som 
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vårdnadshavare, väljer vi att i denna studie uteslutande använda begreppet vårdnadshavare 

för de vuxna som finns i elevens hemmiljö. 

3.2 Tidigare forskning 

En sammanställning av tidigare forskning, om hur vuxna i hemmet kan hjälpa barn utvecklas 

inom läsning, visar att läsuppgiftens utformning tillsammans med hur stöttningen går till 

påverkar elevernas läsutveckling (Thorsson Norrby & Hedlund, 2016). Studier där elever fått 

i läxa att regelbundet läsa hemma och där de vuxna instruerats att följa upp och samtala med 

barnet om den lästa texten, visar på att detta leder till förbättringar inom flera delar av 

läsförmågan (Pagan & Sénéchal, 2014; Sim, Berthelsen, Walker, Nicholson & Fielding-

Barnsley, 2014; Bailey, Silvern, Brabham & Ross, 2004; Hindin & Paratore, 2007). Det 

sociala samspelet mellan barn och vuxen vid läxläsning betonas i Baileys m.fl. (2004) studie 

där läsläxor som uppmanade till interaktion användes. Detta resulterade i en tydlig förbättring 

i elevernas förmåga att göra inferenser (vilket är en del av en god läsförståelse). Dessutom 

ledde användningen av sådana läsläxor till ett ökat engagemang från vårdnadshavare vid 

läxläsning och att mer än dubbelt så lång tid lades på läxan (Bailey m.fl., 2004). Även i 

Pagans och Sénéchals (2014) studie visade sig vårdnadshavarnas aktiva deltagande i barnets 

läsning leda till ökat engagemang, utöver förbättringar i barnets läsflyt och läsförståelse. I 

studien fick vårdnadshavarna träning i att fungera som modeller vid läsning och fick lära sig 

hur de kunde modellera olika läsförståelsestrategier för att stötta sina barns läsning. Detta 

resulterade i ökat läsflyt och läsförståelse i jämförelse med elever som inte fått denna 

stöttning från vårdnadshavarna (Pagan & Sénéchal, 2014). 

 

I kontrast till detta visar annan forskning att stor mängd stöttning kan ha omärkbar eller 

negativ inverkan på elevers läsning (Hartas, 2012; Law, 2008; Silinskas, Kiuru, Aunola, 

Lerkkanen & Nurmi, 2015; Hattie, 2012). Hattie har studerat läxans effekt på elevers 

generella lärande och menar att läxan, i förhållande till andra påverkansfaktorer, har en låg 

effekt. Dock tilläggs att läxans utformning och vårdnadshavarnas hjälp kan påverka effekten 

av läxan. Laws (2008) studie visade att ju mer de vuxna i hemmet deltog vid genomförandet 

av läxor, desto sämre presterade eleverna i läsning. Jämfört med Law (2008) visar Hartas 

(2012) ett mindre negativt resultat men i studien kunde heller inget påtagligt samband påvisas, 

mellan hemmets stöttning vid läsning och barnets språkliga nivå. Varken Law (2008) eller 

Hartas (2012) uttrycker i sina studier hur stöttningen och hjälpen från vårdnadshavarna går 
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till. Inte heller Silinskas m.fl. (2015) utvecklar detta ämne men väger i studien in 

vårdnadshavarnas känslomässiga band som en faktor i hjälpens påverkan på elevens 

prestation. Av studien framkom att vårdnadshavare som uttryckte en låg tillit till att barnet 

genomför sina läxor självständigt påverkade barnets prestation negativt. Dessutom visade 

studien att hög grad av hjälp och övervakning i läxsituationen, i kombination med låg tillit, 

försämrade barnets läsresultat kraftigt (Silinskas m.fl., 2015).  

3.3 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie grundar sig i tanken att barn kan utveckla sin läsförståelse i samspel med andra, 

vilket har sin utgångspunkt i Vygotskijs teorier inom det sociokulturella perspektivet. Enligt 

det sociokulturella perspektivet sker lärande aldrig i ett vakuum. Istället ses lärande som en 

process som uppstår i det kulturella och sociala samspelet mellan individer (Westlund, 2009; 

Säljö, 2005). I Vygotskijs teori har språket en avgörande plats eftersom det anses vara vårt 

viktigaste redskap för kommunikation och tänkande, samt att det fungerar som länken mellan 

omvärlden och den enskilda individen (Säljö, 2005). Människor är alltid i sökande efter ny 

kunskap. I interaktion med omgivningen kombineras våra tidigare erfarenheter med andra 

individers bidrag och på så sätt erövras ny förståelse av världen (Säljö, 2005). Avståndet 

mellan det individen tidigare kan och den nya kunskap som inhämtas med hjälp av andra, 

kallar Vygotskij för Den proximala utvecklingszonen (ZPD). En elev som befinner sig inom 

den proximala utvecklingszonen behöver stöttning av en mer kompetent andre. Denne kan 

vara en lärare, en familjemedlem, en kamrat eller någon annan som är mer kunnig än 

individen själv. Successivt minskar stöttningen tills dess att eleven klarar uppgiften på egen 

hand (Säljö, 2005; Westlund, 2009). Denna användning av stödstrukturer kallas av Vygotskij 

för scaffolding och är en av Vygotskijs teorier som haft inflytande på lärares undervisning 

(Westlund, 2009). Imitation är en av delarna inom scaffolding som används som redskap i 

inlärningsprocessen, eleven imiterar den mer kunniges beteende och lär sig på så sätt om 

kulturen och språkets användning (Westlund, 2009). 

 

Likt Vygotskij utgår Piaget från att individen själv söker och konstruerar kunskap i 

interaktion med den omgivande miljön (Westlund, 2009; Arfwedson, 1992). Men där 

Vygotskij menar att kunskapsmässiga gränser kan överstigas med hjälp av andra menar Piaget 

att barnet behöver nå ett bestämt stadie för att kunna utveckla sin kunskap (Arfwedson, 1992). 

Det stadie där de flesta elever i årskurs 2 bör befinna sig, enlig Piagets ungefärliga ålders-
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indelning, kallas det konkret-operationella stadiet. I detta stadie förfinas barnets mentala 

processer gradvis och förmågan att analysera och generalisera utvecklas. Ett mer abstrakt 

förståelse av världen är dock ännu inte uppnådd. Detta sker enligt stadieteorin först i det 

formellt operationella stadiet, från 11 år och uppåt. Ett barn i detta stadie utvecklar sitt 

hypotetiska och logiska tänkande för att till slut kunna föra vetenskapliga resonemang. Att 

lära en elev något som den ännu inte är mogen för är enligt Piagets teori således tämligen 

fruktlöst (Arfwedson, 1992). 

4 Metod 

I följande avsnitt beskrivs denna studies utformning. I detalj skildras hur urval av deltagare 

gjorts, hur studien genomförts samt det material som använts i processen. Därefter följer en 

redogörelse för hur den insamlade data analyserats, kvantitativt och kvalitativt. Avsnittet 

avslutas med en bedömning av studiens tillförlitlighet och trovärdighet samt en beskrivning 

av de etiska överväganden som gjorts under hela undersökningsprocessen. 

4.1 Kvantitativ forskningsstrategi 

Bryman (2011) beskriver att kvantitativ forskning handlar om siffermässig insamling av data 

och har en deduktiv utgångspunkt. Teori deduceras till hypoteser som sedan prövas genom 

empirisk undersökning (Bryman, 2011). Utifrån teorin att samspelet har betydelse för läs-

förståelse och läxsituation, har i denna studie fyra hypoteser utformats. (1) Användning av 

läsläxa leder till förbättrad läsförståelse, (2) läsläxor som bygger på läsförståelsestrategier och 

som uppmuntrar kommunikation mellan vårdnadshavare och barn ökar läsförståelsen mer än 

traditionell läsläxa och (3) leder till en positiv läxsituation i hemmet, (4) frekvent läxläsning 

leder till förbättrad läsförståelse. Dessa hypoteser prövas genom experiment. 

 

Kvantitativ forskning sägs, enligt Bryman (2011), ha ett förklarande fokus och en vilja att 

påvisa kausala samband och mätning får här en avgörande betydelse. Genom mätning blir det 

möjligt att upptäcka samband mellan variabler och analys kan i viss mån sedan ge slutsatser 

om orsak och verkan (Bryman, 2011). Detta beskrivs av Borg och Westerlund (2012) som den 

kvantitativa forskningens främsta mål. 
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4.1.1 Forskningsdesign 

Forskningsdesign är den struktur utifrån vilken insamling och analys av data sker. Valet av 

forskningsdesign är beroende av hur aspekter som generaliserbarheten, möjligheten att se 

kausala samband, förståelsen av beteenden och bedömning över tid; värderas (Bryman, 2011). 

Inom kvantitativ forskning är, som tidigare nämnt, kausaliteten av intresse och den experi-

mentella designen är då mycket användbar (Borg & Westerlund, 2012). 

 

Experimentell design kännetecknas av att man försöker “kontrollera och manipulera ett 

specifikt drag, som kallas för variabel, och mäta varje förändring som inträffar till följd av att 

ett yttre stimulus appliceras.” (David & Sutton, 2016, s.177). Den variabel som manipuleras 

kallas för oberoende variabel och utgörs, i denna studie, av den form av läsläxa som eleverna 

får. Den variabel som läsläxan förmodas ha en påverkan på är elevernas läsförståelse, vilket 

här fungerar som den beroende variabeln (Bryman, 2011; Borg & Westerlund, 2012). Före 

och efter den experimentella manipuleringen mäts den beroende variabeln för att möjliggöra 

analys av den oberoende variabelns påverkan (se 4.3 Genomförande för beskrivning av 

mätning av elevernas läsförståelse). Borg & Westerlund (2012) menar att experiment således 

går ut på att utreda om den oberoende variabeln påverkar den beroende variabeln. 

 

Ytterligare ett typiskt drag hos den experimentella designen är att deltagarna delas in i 

experimentgrupp och kontrollgrupp. Deltagarna i experimentgruppen utsätts för manipulering 

under experimentet medan kontrollgruppen inte gör det. Syftet med denna uppdelning är 

enligt Bryman (2011) att fastställa att det är den oberoende variabeln, och inte någon annan 

faktor, som lett till effekter på den beroende variabeln. För att uppnå en hög intern validitet, 

det vill säga en säkerhet att det är just den oberoende som svarar för variationer i den 

beroende variabeln, bör gruppindelning ske slumpmässigt. I detta avseende uppfyller denna 

studie inte kraven som ställs på en experimentell design. Den kan istället beskrivas ha en icke-

ekvivalent kontrollgruppsdesign. Detta beskrivs av David och Sutton (2016) som en typ av 

kvasiexperiment där experimentet genomförs i linje med klassiska experiment men där 

experimentgrupp och kontrollgrupp utgörs av grupper som deltagarna tillhör naturligt. I den 

aktuella studien utgörs experiment- och kontrollgrupp av elever i redan befintliga klasser och 

ett slumpmässigt urval har därför inte gjorts (se 4.2 Urval). Under studien får experiment-

gruppen del av den oberoende variabeln i form av en interaktiv läsläxa medan kontroll-

gruppen möter den ordinarie läsläxan. 
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4.2 Urval 

Urval är den del i forskningsprocessen där val av lämpliga deltagare till undersökningen sker. 

David och Sutton (2016) presenterar en mängd olika urvalstekniker och förklarar att valet av 

urvalsteknik formas bl.a. av forskningsfrågans karaktär, metodval och den data som ska 

inhämtas. I denna studie har ett selektivt urval och ett bekvämlighetsurval gjorts. David och 

Sutton (2016) beskriver selektivt urval som en urvalsteknik som bygger på forskarens 

uppfattning om vilka personer och grupper som är lämpligast för studiens syfte. 

Bekvämlighetsurval handlar om att respondenter väljs för att de finns tillgängliga för 

forskaren (Bryman, 2011). Studien genomfördes i två klasser i årskurs 2. Valet att genomföra 

studien i årskurs 2 gjordes utifrån ett selektivt urval då deltagarna ansågs lämpliga eftersom 

elever i den åldern generellt har uppnått ett läsflyt som gör det möjligt att mäta läsförståelsen. 

Elever i den skola där lärarutbildningens slutpraktik genomfördes, valdes som deltagare i 

studien. Detta möjliggjorde ett gott samarbete med båda klasserna och berörda vårdnads-

havare och ledde till att undersökningarna kunde genomföras i elevernas välkända skol- och 

hemmiljö. 

 

I samråd med de ordinarie klasslärarna fattades beslutet att experimentgrupp och kontroll-

grupp inte skulle formas genom slumpmässigt urval. Användningen av en variation av 

läxmaterial inom en klass riskerade att påverka det sociala klimatet i klassen alltför mycket, 

ansåg klasslärarna. Att klassernas undervisningspraktik upplevdes ha en hög samstämmighet 

medförde att ett icke-slumpmässigt urval inte bedömdes ha inverkan på studiens resultat. 

Därför togs det gemensamma beslutet att välja en klass till experimentgrupp och den andra till 

kontrollgrupp. I och med elevernas medverkan i studien krävdes samtycke från vårdnads-

havare (se vidare 4.6 Etiska överväganden). Insamling av underskrivna samtyckesblanketter 

resulterade i experimentgruppen i 15 godkännanden av 20 möjliga och i kontrollgruppen i 15 

godkännanden av 19 möjliga. Obesvarade och nekande blanketter räknades som bortfall och 

dessa elever berördes inte av studien. 

4.3 Genomförande 

När eleverna fördelats i experimentgrupp och kontrollgrupp, påbörjades undersöknings-

processen. För att ta reda på studiens utgångsläge genomfördes ett standardiserat förtest av 

elevernas läsförståelse. Förtestet utgjordes av ett tidigare Nationellt prov för årskurs 3 i 

svenska (se 4.3.1 Testmaterial). Testet genomfördes vid samma tillfälle i experimentgruppen 
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och kontrollgruppen och föranleddes av samma instruktioner. Vid testet fick eleverna 50 

minuter på sig att läsa en kortare skönlitterär text, för att sedan besvara frågor om texten. 

 

Därefter påbörjades interventionen, vilken innebar att, under en period av sex veckor 

tilldelades båda grupperna varje vecka en ny läsläxa som motsvarade ett kapitel i klassens 

läsebok. Kontrollgruppen har fortsatt med den ordinarie läsläxan och inte fått några ytterligare 

instruktioner om genomförandet. Sedan läsårsstart i årskurs 2 har klassernas läsläxa inneburit 

att läsa ett kapitel i läseboken högt för någon i hemmiljön, gärna flera gånger under veckan.  I 

experimentgruppens läsläxa har den ordinarie läsläxan utvecklats med uppgifter, med 

anknytning till det lästa kapitlet, att göra tillsammans med vårdnadshavare (se 4.3.2 

Läxmaterial). Ett läsprotokoll medföljde experimentgruppens läsläxa varje vecka, där 

familjen antecknade hur ofta kapitlet lästs och vilka uppgifter som utförts (se bilaga 3). I 

samband med den sista läsläxan gavs också möjlighet att utvärdera arbetssättet och uppskatta 

elevernas utveckling. Efter interventionens slut genomfördes ett eftertest, identiskt med det 

tidigare förtestet, i experiment- och kontrollgruppen. 

4.3.1 Testmaterial 

Vid studiens start var tanken att läsförståelsetestet DLS (Diagnostiskt läs- och skrivprov) för 

årskurs 2 skulle fungera som förtest. Testet genomfördes i båda grupper men vid resultat-

sammanställning upptäcktes att en majoritet av eleverna i båda grupper uppnått alla rätt eller 

endast enstaka fel. I och med detta “toppresultat” på förtestet skulle det inte vara möjligt att 

mäta en eventuell positiv utveckling vid ett eftertest. Fenomenet kallas takeffekt och innebär 

att resultatfördelningen inom gruppen är kraftigt förskjuten till höga poäng 1  (Borg & 

Westerlund, 2012). Innan vi fick fram ett utvecklingsbart resultat krävdes att tre olika test 

genomfördes: DLS årskurs 2, DLS årskurs 3 samt Nationella prov årskurs 3. 

 

Det test som i slutänden kom att användas för att fastställa elevernas kunskaper var ett 

tidigare Nationellt prov i svenska för årskurs 3. Testet utgörs av delprov B från Nationella 

proven i svenska från år 2011. Sekretessen för detta prov upphörde 2014-06-30. Delprovet är 

uppbyggt av en skönlitterär, elevnära text och ett svarshäfte med 18 frågor om texten. En 

omarbetad och förkortad version av Ingelin Angerborns bok Önskestjärnan utgör texten i 

                                                 

1 Ett alltför svårt test hade istället kunnat innebära en golveffekt där majoriteten fått mycket låga poäng vilket inte 

heller gett en bild av kunskapsnivån (Borg & Westerlund, 2012). 
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delprovet. Den fyra sidor långa texten, i stort typsnitt, kompletteras med bilder av Pia 

Alfredsson (se bilaga 1). Elevens läsförståelse av texten testas i 17 frågor med fyra 

svarsalternativ (A-D) på varje fråga (se bilaga 2). Frågorna i testet är av olika karaktär och 

testar elevernas läsförståelse på olika nivå. Nio frågor är så kallade lokaliseringsfrågor där 

svaret går att finna direkt i texten medan resterande åtta frågor kräver tolkning och integrering 

av information i texten för att besvaras. Elevernas svar på frågorna ger 0-1 poäng, vilket gör 

det möjligt att bedöma elevernas resultat kvantitativt. I fråga 18 uppmanas eleven att samman-

fatta texten. Denna fråga ansågs obrukbar och exkluderades eftersom den kräver en kvalitativ 

bedömning. 

4.3.2 Läxmaterial 

En ständig strävan i studiens genomförande har varit att begränsa dess inverkan på 

verksamheten genom att efterlikna den ordinarie undervisningen så långt som möjligt. Därför 

har kontrollgruppen vidhållit årskursens läxrutiner som innebär att läsa ett kapitel i klassens 

gemensamma läsebok varje vecka. Av samma anledning har den ordinarie läseboken även 

utgjort grunden vid utformning av experimentgruppens interaktiva läsläxa. Den bok som i 

klasserna använts för läsläxa sedan läsårsstart i årskurs 2 är Diamantjakten, skriven av Mats 

Wänblad. Boken finns i två svårighetsnivåer, en A-bok med mindre text samt en B-bok som 

följer samma berättelse men på en högre språklig nivå (Felth Sjölund, 2012). Fördelningen av 

böcker inom klassen beror på respektive elevs läsförmåga och både A och B-boken före-

kommer i kontrollgruppen samt i experimentgruppen. Oavsett bok har eleverna i experiment-

gruppen fått samma tillägg till läsläxan och utformningen av den interaktiva läsläxan har 

anpassats så att typen av bok inte har betydelse vid läxans genomförande. 

 

Syftet med den interaktiva läsläxan till experimentgruppen var att uppmuntra till 

kommunikation mellan vårdnadshavare och barn om det lästa. För att åstadkomma sådant 

samspel i hemmet ville vi genom denna läxa ge familjerna frågor att samtala om. Experiment-

gruppens läxmaterial utformades som tillägg till elevernas läsning av kapitlet. Tillägget inne-

fattar uppgifter med syfte att fördjupa elevernas förståelse av texten. Vår vision med det inter-

aktiva läxmaterialet var att uppgifterna skulle uppmuntra användningen av läsförståelse-

strategier. Med inspiration från frågor och samtalsämnen i Diamantjaktens lärarhandledning 

(Felth Sjölund, 2012) har vi formulerat frågor och uppgifter till det aktuella kapitlet i 

läseboken. Målet har varit att skapa en variation av uppgiftstyper som uppmuntrar eleverna att 
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sammanfatta, förutspå, göra inferenser, reflektera, utnyttja sina erfarenheter och dra slutsatser 

från det lästa. Andreassen (2008) beskriver hur elevers läsförståelse kan utvecklas genom 

användning av frågor som utmanar elevens förkunskaper och som uppmuntrar till reflektion 

både om textinnehåll och sig själv. Detta motiverar vårt val av frågor både om textens 

innehåll men även frågor om elevens egna tankar om händelser i texten. 

 

Läsläxan till experimentgruppen innehöll varje vecka tydliga anvisningar om vilket kapitel 

som skulle läsas samt 7–9 uppgifter med koppling till kapitlet. För att göra vårdnadshavarna 

medvetna om deras betydelse för elevernas läsutveckling, fick de tillsammans med läsläxan 

en vägledning i hur läxan med fördel kan genomföras. Ett läsprotokoll utformades för att göra 

det möjligt för oss att följa arbetets gång och möjliggöra en senare sammanställning som 

speglar det arbete som gjorts av familjerna i hemmet (se bilaga 3). Protokollet utgjordes av en 

tabell där familjen enkelt kunde fylla i vilka dagar läsläxan gjorts, om kapitlet lästs eller inte 

och vilka av uppgifterna som de samtalat om. Under tabellen fanns det även möjlighet att 

kommentera hur läsläxan fungerat och att ge feedback till oss. Protokollet medföljde hem med 

läxuppgifterna varje vecka.   

 

För att få ett kvalitativt inslag i studien skickades ett utvärderingsformulär med den sista 

läsläxan till experimentgruppen. I det gavs vårdnadshavarna möjlighet att beskriva hur de 

upplevt det så kallade läxprojektet. De fick besvara fem öppna frågor om de förändringar de 

upplevt under perioden i elevens läsning och läsläxans genomförande hemma samt om 

synpunkter på sättet den genomfördes (bilaga 4). David och Sutton (2016) beskriver att öppna 

frågor ger svar beskrivna med undersökningspersonens egna ord. Svaren begränsas därmed 

inte i samma utsträckning av forskarens formuleringar som om svarsalternativ används. 

Svaren kunde därför ge oss en bild av deltagarnas uppfattning och åsikter om läxprojektet. 

4.4 Reliabilitet och validitet 

Bryman (2011) uttrycker att det finns olika kriterier att följa vid samhällsvetenskapliga 

undersökningar, två av kriterierna handlar om studiens reliabilitet och validitet. Reliabilitet 

innefattar studiens tillförlitlighet och kan delas in i intern och extern reliabilitet. Validitet 

berör om undersökningen mätt det den var utsatt att mäta. 
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4.4.1 Reliabilitet  

En studie med hög extern reliabilitet, innebär att den skulle uppvisa samma resultat om den 

genomfördes på nytt (Bryman, 2011). Vår studie innehåller standardiserade för- och eftertest 

samt tydliga riktlinjer vad det gäller instruktioner till experimentgruppens läsläxa. Denna 

genomskinlighet gör det möjligt att upprepa test och läsläxa på samma sätt för experiment-

gruppen vid en upprepning av studien. Det som däremot skulle kunna bidra till en skillnad i 

resultatet vid en ytterligare studie är att kontrollgruppen har den ordinarie läsläxan, som de 

fått genomföra med fria händer utom vår kontroll.  Eftersom kontrollgruppen inte fått några 

instruktioner eller riktlinjer har vi inte haft kontroll över läsläxans genomförande. Detta 

medför att kontrollgruppen i en ny studie kan komma att, på ett annorlunda sätt, hanterar tiden 

som läggs på läsläxan samt vilken typ av spontan stöttning vårdnadshavare ger. En sådan 

förändring skulle kunna ge ett annorlunda resultat, vilket innebär en sänkt extern reliabilitet. 

 

Borg och Westerlund (2012) uttrycker att intern reliabilitet är en beräkning av huruvida ett 

mätinstruments alla delar mäter samma variabel. Vår studie beräknas ha en hög intern 

reliabilitet då för- och eftertestet utgörs av ett Nationellt prov som fungerar som mät-

instrument i studien. Detta är ett standardiserat prov, utarbetat på statlig nivå för att mäta 

läsförståelse och alla frågor i testet är då utformade för att mäta detta. 

4.4.2 Validitet 

Syftet i studien var att undersöka elevernas läsförståelse och för detta användes ett äldre 

Nationellt prov i läsförståelse. Eftersom provet är standardiserat och noga testat har det en 

hög validitet och prövar det som det är ämnat att pröva. 

 

Borg och Westerlund (2012) hävdar att när undersökningens validitet ska avgöras, är intern 

och extern validitet två huvudsakliga utgångspunkter. Intern validitet handlar om att avgöra 

säkerheten i samband mellan variabler. Studiens interna validitet höjs av att den bygger på en 

experimentgrupp och en kontrollgrupp, vilket möjliggör uteslutning av gemensamma 

faktorers påverkan. Det som påverkar den interna validiteten negativt är att uppdelningen i 

experiment- och kontrollgrupp inte var slumpmässig. Gruppindelning gjordes med hänsyn till 

eleverna på skolan samt för att inte störa den ordinarie undervisning allt för mycket. 
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Extern validitet innefattar generaliserbarheten (Bryman, 2011). Eftersom urvalet i denna 

studie inte är representativt för allmänheten kan resultatet inte generaliseras till fler än de som 

ingått i studien och den externa validiteten är således låg. Den huvudsakliga anledningen till 

att vårt urval inte betraktas som representativt är att det gjorts genom ett bekvämlighetsurval 

och därför inte är slumpmässigt. Dessutom är antalet deltagare för få och kan inte sägas 

spegla Sveriges andraklassare. 

 

Enligt Bryman (2011) är en hög ekologisk validitet att föredra inom samhällsvetenskapliga 

experiment. Med ekologisk validitet menas hur väl studiens undersökning är kopplad till 

elevernas vardagliga miljö (Bryman, 2011). Studien har en hög ekologisk validitet i och med 

att den genomfördes i en välkänd miljö för eleverna, det vill säga deras ordinarie klassrum 

och hemmiljö. Detta valdes för att minimera att situationen skulle kännas stressande och 

konstlad för eleverna. 

4.5 Databearbetning 

Studiens data analyseras kvantitativt genom statistisk analys samt kvalitativt genom tematisk 

analys. Nedan beskrivs i detalj hur dessa två analyser genomförts. 

4.5.1 Statistisk analys 

Christoffersen och Johannessen (2015) menar att kvantitativ analys kännetecknas av att data 

analyseras statistiskt, det vill säga att siffermässig data sammanställs och används för att 

beskriva resultat. Testerna som ligger till grund till detta analysarbete är det för- och eftertest 

som genomfördes innan och efter interventionen. Resultatet av dessa sammanställdes i ett 

excel-dokument och fördes sedan in i statistikprogrammet SPSS 24 (Statistical Package for 

the Social Sciences, Version 24) för fortsatt bearbetning. Data har analyserats genom en 2x2 

mixed ANOVA, vilken används för att jämföra två eller fler grupper och undersöka statistisk 

signifikans. Att ANOVAn är 2x2 innebär att det finns två oberoende variabler med vardera 

två nivåer (se figur 1) (Borg & Westerlund, 2012). I denna analys fungerar grupp 

(experimentgrupp, kontrollgrupp) och tillfälle (förtest, eftertest) som oberoende variabler och 

läsförståelse som beroende variabel. En ANOVA med mixed design gör att jämförelser kan 

göras både inom en grupp (gruppens resultat vid förtest jämfört med eftertest, illustrerad som 

inomgruppsjämförelse i figur 1) men även grupper emellan (resultat på testerna för 

experimentgrupp jämfört med kontrollgrupp, illustrerad som mellangruppsjämförelse i figur 
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1). Dessutom kan interaktionseffekt av grupp x tillfälle undersökas, det vill säga en jämförelse 

av förändring över tid i förhållande till grupptillhörighet (Borg & Westerlund, 2012). 

 

 

Figur 1: Mixed Anova 2x2 – Grupp (experimentgrupp och kontrollgrupp) och tillfälle (förtest 

och eftertest) som oberoende variabler. Jämförs genom inomgrupps- och 

mellangruppsjämförelse. 

 

I denna studie undersöks om experimentgruppen förbättrat sig mer än kontrollgruppen från 

förtest till eftertest till följd av läsläxan samt om resultatet är statistiskt signifikant. Statistisk 

signifikans används för att avgöra hur sannolikt det är att skillnader inte beror på en slump, 

vilket påverkar huruvida resultatet kan generaliseras till fler än de som ingick i experimentet. 

Den högsta acceptabla statistiska signifikansnivån är enligt Bryman (2011) p < 0.05, vilket 

innebär att det är mindre än 5% sannolikhet att en skillnad kan urskiljas trots att ingen 

skillnad finns hos allmänheten. I SPSS gjordes, genom mixed ANOVA, tester av statistisk 

signifikans för grupp respektive tillfälle samt för grupp x tillfälle vilket gav huvudeffekt samt 

interaktionseffekt. 

 

Utifrån experimentgruppens läsprotokoll har en genomsnittlig läsfrekvens per elev och vecka 

beräknats. Antalet gånger läsläxan utförts, antingen om eleven läst eller utfört en uppgift, 

dividerades med antalet veckor för att få fram medelvärdet på läsning per vecka. Läs-

frekvensen fördes sedan in som en variabel i SPSS och en korrelationsanalys genomfördes för 

att undersöka om det finns ett samband mellan den genomsnittliga läsningen per vecka och 

 

 Oberoende 
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Oberoende variabel 1: 

Grupp 

Experimentgrupp 

Utökad läsläxa 

 

Elev 1  

Elev         Medelvärde 

Elev             poäng  

Elev 15  

  

 

Elev 1  

Elev            Medelvärde 

Elev                poäng  

Elev 15  

 

Kontrollgrupp 

Ordinarie läsläxa 

 

Elev 16 

Elev         Medelvärde 

Elev             poäng 

Elev 30  

 

 

Elev 16 

Elev           Medelvärde 

Elev               poäng  

Elev 30 

Inomgruppsjämförelse 

Mellangruppsjämförelse 



  

 

22 

elevens läsutveckling. Korrelationen beräknades med Pearsons produktmomentkorrelations-

koefficient, även kallat “Pearsons r” (r). Pearsons r är ett mått på graden av samvariation som 

finns mellan två variabler. r = 1 innebär en perfekt positiv korrelation, alltså att en ökning av 

en variabel alltid leder till en ökning av den andra variabeln. Om r = 0 finns däremot ingen 

korrelation variablerna emellan (Borg & Westerlund, 2012). I detta sammanhang bör dock 

förtydligas att en korrelation mellan två variabler inte är detsamma som att det finns ett 

orsakssamband. Det kan finnas ytterligare, bakomliggande variabler som påverkar båda 

variablerna och får dem att korrelera utan att den ena variabeln kan sägas orsaka den andra 

(Borg & Westerlund, 2012).  

4.5.2 Tematisk analys 

Bearbetningen av data från de kvalitativa svaren på utvärderingen kan beskrivas som en 

tematisk innehållsanalys. I analysarbetet har fokus legat på vad som uttrycks och på att söka 

mönster och samband i materialet. Berg (2001) beskriver en process för analys av kvalitativa 

data där textmaterial ges koder som fungerar som etiketter på innehållet, vilka sedan kategori-

seras under mer övergripande teman utifrån gemensamma mönster. Efter dessa första steg, då 

materialet konkretiseras, fortsätter analysarbetet med djupare analys av sammanhang och 

beskrivning av resultatet (Berg, 2001). 

 

Det kvalitativa analysarbetet i denna studie har följt Bergs (2001) process. Kodningen av 

respondenternas svar gjordes till en början med utgångspunkt i respektive frågeställning i 

utvärderingen. Meningsinnehållet komprimerades och fördes in i ett Excel-dokument 

organiserat efter varje fråga. Koderna färgkodades utifrån om innehållet bedömdes beskriva 

en positiv, negativ eller neutral åsikt i frågan. När hela materialet kodats påbörjades arbetet 

med att kategorisera koderna utifrån gemensamma drag. En första kategorisering resulterade i 

uppdelning av positiva, negativa och neutrala koder. En vidare granskning av mönster 

koderna emellan, ledde till identifieringen av tre teman utifrån kodernas kontext. Positiva, 

negativa och neutrala koder samlades nu istället under respektive tema utifrån om de rörde 

samtalen under läxläsning, projektets påverkan eller läsläxans utformning. Under rubriken 

5.2 Kvalitativt - resultat av utvärdering i studiens resultat beskrivs respondenternas svar med 

utgångspunkt i respektive tema. 
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4.6 Etiska överväganden 

En av de viktigaste aspekter att ta hänsyn till inom forskning är att förhålla sig till en god 

forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). Det kan göras genom att följa fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

 

Samtyckeskravet innefattar vikten av att undersökningsdeltagarna i en studie ges möjlighet att 

ge sitt samtycke till att medverka i studien. När deltagarna, som i detta fall, är under 15 år ger 

istället vårdnadshavarna informerat samtycke å barnets vägnar. Med detta som utgångspunkt 

skickades ett informationsbrev ut till vårdnadshavarna med information om studiens syfte, 

tillvägagångssätt och konfidentialitetsförsäkran (se bilaga 5). I brevet gavs möjlighet att 

skriftligen godkänna vårdnadshavares och barns medverkan i studien med vetskap om möjlig-

heten att neka eller avbryta deltagandet. Genom att deltagarna i brevet informerades om deras 

delaktighet och uppgift i studien samt om rätten till att avvika eller avsluta sin medverkan när 

som helst under studiens gång, uppnåddes informationskravet. Den konfidentialitetsförsäkran 

som skickades ut i brevet till vårdnadshavare och barn, handlar om att deltagare i studien ges 

största anonymitet och en försäkran att ingen obehörig ska kunna ta del utav information som 

samlats in i och med studien (Vetenskapsrådet, 2011). Inga namn kommer nämnas i studien, 

detta för att ge eleverna största anonymitet och för att undvika att utomstående ska kunna 

räkna ut vem eller vilka som deltagit i studien. Det fjärde huvudkravet är nyttjandekravet som 

innebär att allt material som används är enbart för studiens syfte. Materialet, såsom för- och 

eftertest, förvaras oåtkomligt för obehöriga och kommer efter avslutad studie att 

oskadliggöras. 

5 Resultat  

I följande avsnitt redovisas det resultat som framkommit ur analys av det empiriska 

materialet. Resultatet struktureras i en kvantitativ och en kvalitativ del och under respektive 

rubrik används resultatet för att besvara studiens hypoteser. Det kvantitativa resultatet av 

datainsamlingen presenteras med hjälp av beskrivande statistik genom tabeller och figurer och 

sammanställs för att verifiera eller falsifiera hypoteserna: (1) Användning av läsläxa leder till 

förbättrad läsförståelse, (2) läsläxor som bygger på läsförståelsestrategier och som 

uppmuntrar kommunikation mellan vårdnadshavare och barn ökar läsförståelsen mer än 

traditionell läsläxa, (4) frekvent läxläsning leder till förbättrad läsförståelse. I det kvalitativa 

resultatet, baserat på utvärderingen till vårdnadshavarna i experimentgruppen, besvaras 
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hypotesen (3) läsläxor som bygger på läsförståelsestrategier och som uppmuntrar 

kommunikation mellan vårdnadshavare och barn leder till en positiv läxsituation i hemmet. 

Resultatet i denna del är strukturerat utifrån de teman som framkommit i analysarbetet och 

tydliggörs genom kursivering av centrala ord. 

5.1 Kvantitativt – resultat av datainsamling 

I tabell 1 presenteras medelvärde samt standardavvikelse för experimentgrupp och kontroll-

grupp från för- respektive eftertest. Av tabellen går att utläsa att experimentgruppens medel-

värde ökat från 13.73 till 15.33 poäng, en ökning med 1.60 poäng. Kontrollgruppen hade en 

ökning med 1.07 poäng från 13.00 till 14.07. I tabellen går även att utläsa standardavvikelsen 

för respektive grupp. Standardavvikelsen är ett mått på spridningen av poäng inom gruppen, 

snittet av hur mycket varje individs poäng skiljer sig från gruppens medelvärde (Bryman, 

2011). På förtestet har kontrollgruppen en större spridning än experimentgruppen (3.02 

jämfört med 1.79) vilket säger oss att eleverna i kontrollgruppen är mer ojämna i sina resultat. 

Till eftertestet har standardavvikelsen sjunkit för båda grupperna, experimentgruppen från 

1.79 till 1.35 och kontrollgruppen från 3.02 till 2.63. Efter interventionen har eleverna i 

respektive grupp alltså blivit mer jämna i sin kunskap. 

 

 Grupp Medelvärde Standardavvikelse Antal 

Förtest Experimentgrupp 13,73 1,79 15 

 Kontrollgrupp 13,00 3,02 15 

 Totalt 13,37 2,47 30 

Eftertest Experimentgrupp 15,33 1,35 15 

 Kontrollgrupp 14,07 2,63 15 

 Totalt  14,70 2,15 30 

 

Tabell 1: Vardera grupps, samt det totala, medelvärdet på för- respektive eftertest, där 

maxpoängen utgörs av 17 poäng. I tabellen går även att utläsa standardavvikelsen, som 

innebär spridningsmåttet ifrån medelvärdet, för vardera grupp och tillfälle.  

 

Figur 2 visualiserar de skillnader som finns mellan experimentgrupp och kontrollgrupp. Av 

figuren framgår att experimentgruppen hade något högre förkunskaper än kontrollgruppen, en 

skillnad på 0.73 poäng. Fortsättningsvis kan vi se att skillnaderna mellan grupperna ökar till 

eftertestet och experimentgruppen har då i genomsnitt 1.26 poäng mer än kontrollgruppen.  
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Figur 2: Graferna visar medelvärdet av kontroll- och experimentgruppens resultat vid för- 

respektive eftertest. Maxpoängen på testet var 17 poäng. 

 

En mixed ANOVA genomfördes för att undersöka om det fanns någon signifikant effekt av 

läsinterventionen. Resultatet visade på en signifikant huvudeffekt över tid för båda grupperna 

tillsammans (F (1, 28) = 7.30, p = .01). Detta betyder att grupperna som helhet har utvecklat 

sin läsförståelse över tid. Resultatet går alltså i linje med hypotesen att användningen av 

läsläxa leder till förbättrad läsförståelse. Dock visade resultatet att det inte fanns någon 

skillnad mellan grupperna (F (1, 28) = 2.18, p = .15). Det finns alltså ingen statistisk 

signifikans i att experimentgruppen skulle ha förbättrat sig mer än kontrollgruppen. Vi kan 

inte med säkerhet säga att detta inte beror på slumpen. 

 

I mixed ANOVA görs även en jämförelse mellan grupperna i kombination med förändringen 

över tid, vilket kan ge svar på om det är interventionen (gruppernas olika läsläxor) som leder 

till utveckling från för- till eftertest. Resultatet visade inte någon signifikant interaktionseffekt 

av grupp över tid (F (1, 28) = .29, p = .59), vilket betyder att det inte fanns någon skillnad 

mellan grupperna i läsförståelse över tid. Hypotesen att den interaktiva läsläxan ökar läs-

förståelsen mer än en traditionell läxa kan därmed inte bekräftas av resultatet.  
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När vi istället ska undersöka ett eventuellt samband mellan läsfrekvensen och utvecklingen av 

läsförståelsen, undersöks detta enbart i experimentgruppen. Genom korrelationsanalys under-

söktes om ett samband kunde urskiljas mellan, i vilken utsträckning experimentgruppen 

genomförde läsläxan hemma (beräknad som läsfrekvens utifrån protokoll) och deras 

förändring i läsförståelse mellan förtest och eftertest. Resultatet visade på ett svagt positivt 

samband mellan hur många gånger eleverna läser i veckan och förbättring i läsförståelse (r = 

.22, n = 15, p = .44). Detta innebär att mer läxläsning sammanfaller med större 

resultatförbättring från förtest till eftertest. Trots att resultatet inte är signifikant indikerar det 

att frekvent läxläsning leder till förbättrad läsförståelse. Detta samband visualiseras med en 

graf i figur 3 nedan, där varje elev i experimentgruppen motsvarar en punkt. 

 

Figur 3: Sambandet mellan experimentgruppens genomsnittliga läsning per vecka 

och resultatförändringen från förtest till eftertest. Grafen visar korrelationens riktning och 

styrka. Varje enskild prick motsvarar en elev i experimentgruppen. 

5.2 Kvalitativt – resultat av utvärdering 

Av utvärderingen framkom att familjerna i experimentgruppen i stor utsträckning var positiva 

till det genomförda läxprojektet och upplevde att det haft inverkan på hur läsläxan genomförts 

hemma. Flera familjer uttryckte att läxprojektet bidragit till ökat engagemang hos både barn 

och vårdnadshavare. En deltagare beskrev också att genom den vuxnes ökade engagemang 
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blev även barnet mer engagerad i läsningen. Vårdnadshavarnas ökade engagemang uttryckte 

sig även i hur de på eget initiativ utökat uppgifterna i läxan med ytterligare frågor och 

diskussioner kring koppling mellan texten och barnets vardag. Arbetssättet tycks även ha 

inspirerat vårdnadshavarna till att använda frågor och diskussion även vid den egna 

högläsningen för barnet och vid läsning av andra texter. En vårdnadshavare skriver: 

“Förhoppningsvis kan vi hitta på egna tankar om texten framöver, tack!”. 

 

En positiv skillnad som projektet, enligt familjerna, bidragit med är att de fått tillfälle att 

samtala om det lästa. I detta samtal får barnet uppmärksamhet och den vuxne får insyn i 

barnets läsförmåga och förståelse av texten.  En vårdnadshavare beskriver det såhär: “Bra att 

få en liten samtalsstund efter läsning, vi vuxna ger barnen uppmärksamhet och de får tänka 

till”. Samtalen beskrivs till och med som det bästa med läsläxan i projektet, “Det mest 

positiva är att vi har pratat mycket om texten, haft en bra dialog”. Som svar på frågan om hur 

samtalen varit mellan vårdnadshavare och barn, skriver majoriteten av deltagarna att det 

fungerat bra och att de upplevt barn och vuxna som jämlika. Vårdnadshavares uppfattning är 

även att samtalen utifrån frågorna leder till att barnen utvecklar sin förståelse, lär sig 

reflektera och drar paralleller till verkligheten. 

 

På frågan “Ser ni några förändringar i barnets läsning från läxprojektets start till nu?” 

uttrycker vårdnadshavarna att de förändringar som de uppmärksammat framförallt berör 

barnets läsflyt. Ett flertal deltagare framhäver att förändringen är svår att urskilja eller att de 

inte kan se någon skillnad i barnets läsförmåga. Här ger vårdnadshavarna dock något 

motstridiga svar. Samtidigt som de på frågan svarar nekande, tillägger några beskrivningar 

om barnets ökade motivation till läsning och intresse för att diskutera texten. Denna iakttagna 

motstridighet är intressant och anledningen diskuteras vidare under 6.1.3 Vårdnadshavarnas 

positivitet jämtemot den interaktiva läsläxan. Vårdnadshavarna uttrycker utöver detta att 

läxprojektet framförallt påverkat hur ofta läsläxan genomförts. Omkring hälften av deltagarna 

uttrycker att de under perioden läst läxan oftare än innan läxprojektet. Dessutom lades mer tid 

på läxläsningen i och med diskussionerna som läsläxan uppmuntrade till. 

 

Läsläxans upplägg i form av upprepad läsning och uppgifter om texten, upplevdes av några 

deltagare som negativt. Att läsa samma text flera gånger och upprepa frågorna vid varje 

lästillfälle ansågs tjatigt och befarades sänka motivationen. Endast en deltagare uttryckte dock 
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att de hade föredragit en läsläxa utan uppgifter. I övrigt var responsen på den interaktiva 

läsläxans utformning positiv. Frågorna och uppgifterna bedömdes som givande med bra 

balans mellan frågor på olika nivå. En vårdnadshavare uttryckte sin uppskattning över att 

barnets svar inte behövde värderas vilket ledde till mer givande samtal. I jämförelse med en 

läsläxa utan uppgifter till texten beskrivs denna som roligare samt mer intressant och 

spännande och något som flera deltagare önskar fortsätta med i framtiden. Detta tyder på att 

den interaktiva läsläxan leder till en positiv läxsituation i hemmet. 

6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultat och metod utifrån teorier samt tidigare forskning. 

Avslutningsvis beskrivs de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat samt tidigare 

forskning och förslag till vidare forskning framförs. 

6.1 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen följer en reflektion om resultatet och möjliga förklaringar till detta med 

grund i tidigare forskning. Förutom den forskning som presenterats i bakgrunden tillkommer 

här ytterligare uttalanden som kan jämföras med det resultat som framkommit i studien. 

Avsnittet är strukturerat utifrån de huvudsakliga resultaten av studien med anknytning till dess 

hypoteser. 

6.1.1 Den interaktiva läsläxans uteblivna effekt 

Studiens resultat visar att den interaktiva läsläxan inte leder till en större förbättring av 

läsförståelsen i förhållande till den traditionella läsläxan. Detta resultat går emot det som 

Bailey m.fl. (2004) presenterar i sin studie där läsläxor, som uppmuntrar samspel i läx-

situationen, visade sig ha en starkt positiv effekt på elevernas läsförståelse. Hur kan det 

komma sig att Baileys m.fl. (2004) resultat skiljer sig så mycket från vårt trots att studiernas 

undersökningsområde är så pass lika? En svaghet i denna studie, som kan vara av betydelse, 

är undersökningsperiodens längd och upplägg. Baileys m.fl (2004) studie gjordes under en 

period på åtta veckor, vilket inte skiljer sig mycket från denna studies sex veckor. Däremot 

var interventionen i Baileys m.fl. (2004) studie mer intensiv genom att eleverna skulle läsa 15 

minuter varje dag. Möjligt är att läsning under endast 6 veckor och inte varje dag, som i denna 

studie, inte varit nog med tid för att utveckla en förbättrad läsförståelse och att detta är 

anledningen till skillnader i resultatet i studierna. Pagans och Sénéchals (2014) studie liknar 



  

 

29 

på flera sätt vår samt Baileys m.fl. (2004) studie innehållandes upprepad läsning samt instruk-

tioner om vårdnadshavarnas stöttning. Pagan och Sénéchal (2014) presenterar ett resultat där 

studiens genomförande lett till förbättrad läsförståelse men även ett förbättrat läsflyt och 

ordförråd jämfört med kontrollgrupp. Vår studies för- och eftertest utformades för att 

undersöka förändringar specifikt gällande läsförståelse. Mätningar av andra delar av elevernas 

läsförmåga, såsom läsflyt och ordförråd, hade eventuellt kunnat visa andra effekter av den 

interaktiva läsläxan i vår studie, vilket kunde gett ett resultat i linje med Pagans och Sénéchals 

(2014).   

 

Syftet med uppgifterna i den interaktiva läsläxan till experimentgruppen var att de skulle 

bidra till användning av de läsförståelsestrategier som behövs för god läsförståelse. Trots 

detta visar resultatanalysen att experimentgruppens läsförståelse inte förbättrats märkbart mer 

än kontrollgruppens. Med tanke på den forskning som finns om strategiernas betydelse för 

läsförståelsen (Westlund, 2009; Bråten, 2008b; Elbro, 2004), hur kan detta förklaras? 

Eleverna i denna studie har genom uppgifterna i den interaktiva läsläxa fått använda sig utav 

läsförståelsestrategierna på den aktuella texten, men möjligtvis inte fått inblick i hur 

strategierna kan bidra till förståelsen av andra texter. Eleverna har inte fått någon explicit 

undervisning såsom beskrivs i multistrategiprogrammen som används för att få eleverna att 

bli medvetna om sin strategianvändning vid läsförståelse (Andreassen, 2008). Detta kan ha 

lett till experimentgruppens begränsade resultatförbättring, i och med att eleven inte 

generaliserat läsförståelsen till läsning vid eftertestet. Elevens förståelse av den aktuella texten 

kan således ha förbättrats men det har inte fått eleven att internalisera strategianvändningen. 

Det metakognitiva tänkandet som krävs i en fullt utvecklad läsförståelse, det vill säga att 

förstå sin egen förståelse, kan utifrån Piagets stadieteori ses som alltför avancerat i årskurs 2. 

Att kunna resonera på en så abstrakt nivå och exempelvis kunna använda läsförståelse-

strategier som innebär hypotetiska förutsägelser om vad som ska hända i texten, innefattas i 

det högsta stadiet i Piagets teori. Denna nivå uppnår människor enlig Piaget normalt inte 

förrän vid 11 års ålder eller senare, om ens alls. Att eleverna i studien inte utvecklat sin 

läsförståelse tillräckligt för att kunna generalisera kunskapen till att användas på eftertestet, är 

ur Piagets perspektiv kanske inte så anmärkningsvärt. 
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6.1.2 Experiment- och kontrollgruppens gemensamma förbättring 

Utifrån Vygotskijs teori om det sociala samspelets betydelse för lärande, fanns en förväntan 

att en läsläxa, där vårdnadshavare och barn tillsammans genomför läxuppgifter och samtalar 

om det lästa, skulle förbättra läsförståelsen. Figur 2 (s. 24) visar visserligen att experiment-

gruppen förbättrat sin läsförståelse över tiden de haft den interaktiva läsläxan. Att det är till 

följd av uppgifterna till läsläxan och samspelet med vårdnadshavare som läsförståelsen för-

bättrats kan dock inte styrkas med tanke på att kontrollgruppen visar en liknande förbättring. 

Resultatet av huvudeffekten visar nämligen att experimentgrupp och kontrollgrupp båda 

förbättrats över tid, från förtest till eftertest, och att effekten dessutom är statistiskt signifikant. 

Förklaringen till detta kan diskuteras. Kan det vara det gemensamma hos grupperna, den 

upprepade läsningen, som ledde till att läsförståelsen utvecklades? Eller har kontrollgruppen 

fått något extra, utanför vår kontroll, som lett till att de utvecklats i samma utsträckning? 

 

National Reading Panel (NRP) (2000) presenterar i en stor metastudie att upprepad läsning, 

det vill säga läsning av samma text ett flertal gånger, har en positiv inverkan på läsförståelsen. 

Det faktum att alla elever från båda grupper i vår studie, i och med läsläxan, gavs upprepade 

tillfällen att läsa högt hemma kan således ha varit det som påverkade elevernas läsförståelse 

positivt. En alternativ förklaring som går i linje med Vygotskijs teori är att experiment-

gruppens möjlighet till samspel med vårdnadshavare, i och med den interaktiva läsläxan, var 

av betydelse för deras läsförståelseutveckling, men att även kontrollgruppen fått detta bidrag. 

Vid experimentets start instruerades kontrollgruppen endast att fortsätta med den ordinarie 

läsläxan, som innebär att läsa kapitlet högt, men hur läxan sedan genomfördes har inte över-

vakats. Möjligheten finns att vårdnadshavarna i kontrollgruppen, självmant och utan vår 

vetskap, fört samtal med barnen om det lästa eller på annat sätt stöttat eleverna att utveckla 

sin läsförståelse. 

6.1.3 Vårdnadshavarnas positivitet jämtemot den interaktiva läsläxan 

Som tidigare nämnts visar resultatet i studien inte någon förbättring som kan hänföras till den 

interaktiva läsläxan. Detta är ett faktum som kan ses som förvånande, då majoriteten av 

vårdnadshavarna uttrycker att de uppmärksammat en rad olika förbättringar i och med den 

interaktiva läsläxans genomförande. I resultatet av experimentgruppens utvärdering fram-

kommer att läsläxan med anpassade uppgifter och läsprotokoll lett till att läsläxan har utförts 

oftare och mer ordentligt än tidigare. Detta går i linje med Bailey m.fl. (2004), vars studie 
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visade att vid användning av läsläxor som uppmuntrar interaktion, mer än fördubblades tiden 

som vårdnadshavare lade på läxläsningen. 

 

I media är läxor ett väl debatterat ämne där en del menar att läxan har en negativ effekt på 

familjekänslan då det leder till konflikter och tar upp barnens fritid (Alm, 2014). Resultatet av 

denna studie motsäger i viss mån Alms (2014) argument genom att vårdnadshavarna uttrycker 

att läsläxan bidragit till en trevlig familjestund mellan vårdnadshavare och barn. En majoritet 

av vårdnadshavarna uttrycker en positiv inställning till läsläxan och önskar fortsätta med 

denna. Framförallt framhävs uppskattning för samtalen som läsläxan möjliggjort och den tid 

den vuxne fått med sitt barn. Denna typ av interaktiv läsläxa kan alltså anses vara positiv även 

om den inte kunnat påvisa något samband med förbättring i läsförståelse. 

 

Hattie (2012) är en av de forskare som framhäver läxans begränsade effekt på lärande men 

uttrycker samtidigt att vårdnadshavares hjälp vid läxsituationer kan påverka elevernas lärande 

positivt. Enligt läroplanen (Skolverket, 2011) ska skolan tillsammans med hemmet “skapa de 

bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande” (Skolverket, 

2011, s. 16). I sammanställning av tidigare forskning har det framkommit att genom väl-

planerade läsläxor kan skolan ge vårdnadshavarna verktyg för att stötta barnen på bästa sätt 

(Thorsson Norrby & Hedlund, 2016). Av det kvalitativa resultatet i denna studie framkommer 

att vårdnadshavarna inspirerats av arbetssättet i läsläxan. De beskriver hur de själva 

konstruerat liknande frågor och vill fortsätta samtala om texter tillsammans med sina barn. Ur 

vårdnadshavarnas svar kan också uttolkas att de vuxna uppskattar att se barnens lärande och 

ökade intresse för läsläxan. Det ökade engagemanget hos barnen, som vårdnadshavarna upp-

märksammat, kan tolkas komma av att de vuxna visar ett större intresse för elevernas lärande 

och förmedlar att läsläxan är rolig och viktig. Pomerantz, Wang och Ng (2005) styrker tolk-

ningen genom sin studie som visar att vårdnadshavares positiva inställning vid lärsituationen 

har en inverkan på barnets engagemang, motivation och senare även på skolprestation.  

 

Ett intressant resultat i utvärderingen är vårdnadshavarnas svar på om de sett någon 

förändring i barnets läsning under projektet. De påstår att de inte sett någon utveckling i 

läsningen men svarar samtidigt att barnets motivation och intresse ökat. Detta kan tolkas som 

att vårdnadshavarna vill uppfatta förändring i barnets verbala läsning och den tekniska sidan 

av läsning, vilken är lättast att höra. Förändringar som sker inom eleven och berör inställning 
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och mentala funktioner är svårare att uppfatta och räknas kanske inte in i begreppet läsning av 

vårdnadshavarna. Lundberg och Herrlin (2005) lyfter dock att motivationen och lusten att läsa 

är minst lika viktig för läsningen som dess tekniska sida. Läsning är en ömsesidig process, en 

elev som inte kommer igång med sin läsning tappar lätt motivationen men så länge barnet har 

ett intresse att fortsätta kämpa kommer läsutvecklingen successivt fortsätta. Kanske behöver 

detta förmedlas till vårdnadshavare så att läsintresset börjar värdesättas och hemmet kan bidra 

till att motivationen hålls levande. Om syftet i denna studie hade varit att undersöka om 

läsintresset ökat med hjälp utav läsläxan hade vi möjligtvis kunnat utläsa ett mer positivt 

resultat, än vad vi nu fick i studien. Detta med tanke på att läsintresset är en av de delar i 

läsutvecklingen som vårdnadshavare uttryckt har ökat hos eleven. 

 

Trots det begränsade kvantitativa resultatet av läsläxan förmedlas från hemmet en positiv 

effekt av den interaktiva läsläxan. Vi tolkar att denna läsläxa har underlättat för vårdnads-

havare i läxsituationen, då den innehåller tydliga riktlinjer hur läxan ska genomföras. Genom 

att läsläxan är utformad med tydliga instruktioner, får vårdnadshavare hjälp i hur de ska 

kunna hjälpa och vägleda barnen. Detta kan hänvisas till skillnader i resultat från tidigare 

forskning. Bailey m.fl. (2004), Hindin och Paratore (2007), Sim m.fl. (2014) samt Pagan och 

Sénéchal (2014) som, som en del av interventionen i sina studier, gett anvisningar och/eller 

utbildning till vårdnadshavare om hur läxan ska genomföras påvisar positiva resultat i läsning. 

Detta medan studier som fokuserat på hur mycket vårdnadshavarna hjälpt istället för hur 

stöttningen gått till inte kan visa att stöttningen påverkat läsförståelsen positivt (Hartas, 2012; 

Law, 2008; Silinskas m.fl. 2015). Läsläxans utformning tycks således ha betydelse för 

elevernas läsutveckling och utifrån vårt resultat även för vårdnadshavarnas inställning. Att de 

vuxna utrustats med vägledning kan tänkas vara det som gjort att de utvecklat ett större 

engagemang för läsläxan. De behöver inte lägga energi på att skapa en metod för stöttningen 

vid läsning utan kan fokusera på samtalet och tiden tillsammans med sitt barn. Läxsituationen 

kan på detta sätt bli en stund då vårdnadshavare och barn får tillfälle att lära tillsammans 

istället för ett tråkigt måste. Bilden som cirkulerar om läxan, som något jobbigt som innebär 

tjafs, måste förändras menar utbildningsminister Gustav Fridolin (2016, 21 september). 

Genom en välutformad läsläxa kan både vårdnadshavare och barn bli mer engagerade och 

motiverade att genomföra läsläxan och se det som givande istället för tidskrävande, menings-

fullt istället för meningslöst. 
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6.1.4 Sambandet mellan läsfrekvens och läsförståelse 

Utifrån undersökning av sambandet mellan läsfrekvens hos experimentgruppen och utveck-

ling från för- till eftertest framkom att det finns en svag korrelation men att denna inte är 

statistiskt signifikant. Sambandet mellan hur många gånger eleven läst läxan och hens 

resultatförändring på läsförståelsetestet är alltså begränsat. Pedagogikforskaren Peter Walls 

kommentar i en artikel av Frida Grönholm (2015, 26 november) får oss dock att fundera över 

om ett sådant resultat hade varit önskvärt. Wall menar att resultat som visar att mängden 

läxläsning påverkar prestationen inte egentligen ger en bild av läxans effekt. Wall baserar sitt 

uttalande på Gustafssons (2013) studie som visar att elever som har svårt för läsning behöver 

lägga mer tid på läxan och öva mer vilket ger ett samband mellan mycket läxläsning och låg 

prestation. Detta skulle även kunna vara fallet i denna studie, om de elever som inte förbättrat 

sig mycket i läsförståelse också är de med vårdnadshavare som tillsammans med barnet gjort 

läsläxan många gånger för att stötta läsningen lite extra. En tendens för detta går att utläsa i 

vårt resultat. Majoriteten av de elever som på förtestet hade en poäng under medel, genom-

förde även läsläxan hemma oftare än genomsnittet. På motsvarande sätt visar det sig också att 

elever med höga poäng på förtestet läser läxan mer sällan än snittet. I båda fallen finns även 

elever som visar en motsatt tendens. Som exempel kan tas en elev som på både för- och efter-

test har höga poäng men som ändå har en hög läsfrekvens. En förklaring till detta går kanske 

att finna i läsintresset. Eleven har kommit långt i sin läsutveckling och har en god förståelse, 

vilket har väckt lusten till läsning och det är viljan att läsa snarare än behovet som får eleven 

att göra läsläxan ofta. En annan orsak kan vara att eleven har engagerade vårdnadshavare som 

hemma arbetat mycket med att stötta elevens förståelse och samtalat om texter, något som 

fortsatt under projektet. Tack vare stöttning hemma är elevens läsförmåga hög vilket visar sig 

i bra resultat på läsförståelsetest. Denna tolkning kan styrkas av Sénéchals och LeFevres 

(2002) studie som visat att vårdnadshavares tidiga stöttning av barnets läsning, bidrar till 

barnets läsutveckling. 

6.2 Metoddiskussion 

En av de huvudsakliga anledningarna till att experiment används som metod är i allmänhet för 

att erhålla kontroll över samtliga variabler (Borg & Westerlund, 2012). Denna studies svaghet 

kan i detta avseende sägas vara att full kontroll inte uppnåtts när det gäller kontrollgruppens 

genomförande av läsläxan. Experimentgruppen har tilldelats en läsläxa utformad för experi-

mentet och tydliga instruktioner har förmedlats, vilket inneburit en hög kontroll av genom-
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förandet. Läsprotokollet till experimentgruppen har dessutom möjliggjort ytterligare insyn i 

hur variabeln verkat. Kontrollgruppen däremot fick endast instruktion om att fortsätta med 

den ordinarie läsläxan utan utförligare instruktion. På grund av detta har vi inte kontrollerat 

om kontrollgruppen tillförts andra variabler som kan ha påverkat resultatet. Denna bristande 

kontroll har dock varit nödvändig för att möta verklighetens förutsättningar och för att värna 

om barnens och familjernas bästa. I detta avseende har vår roll som lärare fått överhanden 

genom att inte uppmana vårdnadshavare att undvika samspel med barnen vid läsning, även 

om det hade lett till ökad kontroll. Av samma anledning fattades beslutet att inte använda en 

grupp helt utan läsläxa som alternativ kontrollgrupp. En sådan grupp hade möjliggjort 

undersökning av läsläxans generella effekt och kunnat leda till ett tydligare resultat av 

läsläxans betydelse. Men att ta bort en så inarbetad del av elevernas vardag samt riskera ett 

försämrat lärande hos eleverna vore inte etiskt försvarbart och hade gått emot vårt 

yrkesmässiga uppdrag. 

 

En begränsning i studien är dess sänkta interna validitet till följd av att indelningen i 

experiment- och kontrollgrupp inte skett slumpmässigt. Uppdelningen utifrån ordinarie klass-

uppdelning gjordes med hänsyn till elevernas välmående och till förmån för klimatet i 

klassen. I och med att inget randomiserat urval gjorts finns det risk att redan befintliga 

skillnader mellan grupperna har påverkat resultatet (Bryman, 2011). Utifrån tabell 1 på sidan 

24 går att ana att så nog varit fallet i denna studie. Experimentgruppen visar från start högre 

resultat än kontrollgruppen vilket tyder på skillnader i förkunskaper. Genom en slumpmässig 

indelning, med en blandning av elever från båda klasser, hade klasstillhörighetens betydelse 

för förkunskaper kunnat uteslutas.  

 

Anna Eva Hallin (2015, 13 oktober) lyfter fram svårigheterna med att mäta läsförståelse i och 

med dess komplexitet. De Nationella proven som i denna studie använts för att mäta elevernas 

läsförståelse är visserligen väl utformade på statlig nivå för att testa just detta och har 

genomgått noggrann granskning. Det går dock inte att utesluta att det finns delar av elevernas 

läsförståelse som inte mäts i testet och andra faktorer i elevernas läsförmåga kan ha påverkat 

elevernas resultat. Ordavkodning och läsförståelse är exempelvis nära sammanlänkat 

(Lundberg & Herrlin, 2005) och en elev med svag avkodningsförmåga kan ha hämmats av 

detta i sin förståelse av texten och i genomförandet av testet. Ett bristande faktum i och med 

användningen av Nationella provet vid både för- och eftertest är att eleverna redan genomfört 
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testet en gång tidigare. Detta kan ha påverkat hur eleven svarat vid andra tillfället när testet 

genomfördes. Vår teori om detta är att eleverna känner igen text och frågor från det första 

testtillfället och minns hur de svarat sist, alternativt att de tack vare att de fått ytterligare ett 

tillfälle att läsa texten i testet har ökat sin förståelse av denna. Precis som framställts i tidigare 

forskning att upprepad läsning leder till goda resultat inom läsförståelse, så kan det vara en 

möjlig förklaring till resultatförbättringen som skett i båda grupperna. Detta, snarare än inter-

ventionen med läsläxa, kan således vara orsaken till den generella förbättringen i läsförståelse. 

Detta hade eventuellt kunnat undvikas om vi istället valt olika test vid för- och eftertest. Då 

hade studiens interna reliabilitet dock minskat, eftersom vi inte med säkerhet kunnat veta att 

båda testerna mätte läsförståelse på samma sätt. 

6.3 Slutsatser och förslag till vidare forskning 

Genom bekräftandet av hypotesen att användningen av läsläxa leder till förbättrad 

läsförståelse kan en slutsats dras om att läsläxa i någon form har en positiv effekt på 

utvecklingen av läsförståelse. Studien är dock inte tillräckligt omfattande för att avgöra vilken 

utformning av läsläxan som är bäst lämpad för denna utveckling. Vidare forskning behövs för 

att avgöra vad i läsläxan som ger detta positiva resultat. Utifrån denna studies resultat har 

tilläggen i den interaktiva läsläxan inte visat någon påverkan på läsförståelsen. Läsläxor som 

bygger på läsförståelsestrategier och som uppmuntrar kommunikation kan alltså inte sägas 

öka läsförståelsen mer än traditionell läsläxa. Tidsperioden för studien och antalet deltagare 

har dock varit begränsat och det vore därför intressant att genomföra en mer omfattande 

studie med större, oberoende grupper under längre tid. Utifrån det kvalitativa materialet 

framkommer att vårdnadshavare är positivt inställda till den interaktiva läsläxan och att den 

uppfattas som roligare och ger ett ökat engagemang. Slutsatsen som vi drar av detta är att en 

interaktiv läsläxa påverkar läxläsningen i hemmet positivt. 

 

Under studiens gång har tankar väckts om hur läsläxan i sig påverkar elevernas läsning. En 

ytterligare studie med en kontrollgrupp utan någon läsläxa skulle kunna bidra med ökad 

inblick i detta. I studien framkom indikationer på att andra delar av elevens läsning, såsom 

läsflyt och läsintresse, kan ha påverkats av den interaktiva läsläxan. Utifrån detta vore en 

undersökning av andra delar än läsförståelsen intressant att genomföra. En studie av mer 

kvalitativ karaktär med intervju eller observation av vårdnadshavare om deras stöttning, 

skulle kunna ge inblick i vad som händer i hemmet vid läxläsning. 
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Bilaga 1 – Exempel från texthäfte Nationella provet 
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Bilaga 2 – Exempel från svarshäfte Nationella provet 
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Bilaga 3 – Läsprotokoll  
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Bilaga 4 – Utvärderingsformulär 
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Bilaga 5 – Informationsbrev till vårdnadshavare med samtyckesblankett 
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Bilaga 6 – Självvärdering 

Utifrån erfarenheter från tidigare examensarbete var vi väl medvetna om varandras styrkor 

och svagheter i skrivprocessen och om våra förväntningar på varandra. Tack vare detta har 

samarbetet fortskridit friktionsfritt och i motgångar har vi tillsammans funnit lösningar och 

stöttat varandra. Båda parter har varit delaktiga under hela arbetsprocessen, testmaterial 

valdes gemensamt och läxmaterial utformades tillsammans. Analys av data i programmet 

SPSS genomfördes på en av datorerna men med hjälp av litteratur och internetsökning har vi 

arbetat för att båda ska erhålla en förståelse för programmet, dess funktioner samt analys-

resultatet. Författandet av arbetet har skett i ett dokument i Google-drive, vilket gjort det 

möjligt för oss båda att delta i skrivandet från varsin dator. Vi har dock suttit tillsammans och 

skrivit under hela arbetsprocessen för att kunna diskutera och gemensamt bearbeta samtliga 

delar i arbetet. Ingen av oss kan sägas ha lagt ner mer tid eller engagemang än den andre utan 

det slutgiltiga examensarbetet är helt och hållet en gemensam produktion. 
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