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1 Inledning				

Ett liv i dagens samhälle kräver i allt högre grad en god läs- och skrivkunnighet. Inom arbetslivet 

får skriftspråket en allt större betydelse och för att anses vara en god samhällsmedborgare förutsätts 

en förmåga att tillgodogöra sig information. I den nuvarande läroplanens värdegrund (Skolverket, 

2011) står att skolans uppdrag är att förmedla kunskap för att utveckla elever till kunniga individer 

och medborgare. Enligt kursplanen i svenska har språket en viktig roll i identitetsutvecklingen och 

förståelsen av världen omkring sig. Läsforskaren Ingvar Lundberg anser till och med att “Skolans 

viktigaste uppgift är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda texter.” (Lundberg & 

Herrlin, 2005, s. 4). 

 
Läsning innebär förmågan att avkoda ord samt förståelse av budskapet. För att uppnå en god 

läsförmåga krävs mycket övning och tid (Lundberg, 1984; Lundberg & Herrlin, 2005; Taube, 2007; 

Westlund, 2009). Enligt Lundberg och Herrlin (2005) krävs minst 5000 timmars övning för att bli 

en god läsare. I Skollagen (SFS 2010:800) finns timplan för grundskolan, där står fastställt att varje 

elev ska få 6785 undervisningstimmar under sin nioåriga skolgång. Utav dessa ska 1490 timmar 

innehålla undervisning i Svenska (eller Svenska som andraspråk). Med detta underlag i åtanke, hur 

ska elever kunna utvecklas till goda läsare inom ramen för skolans svenskundervisning? 

 
Skolans nuvarande läroplan (Skolverket, 2011) säger att skolan tillsammans med vårdnadshavare 

har ansvar för att ge bästa möjliga förutsättningar för eleverna att inhämta och utveckla kunskaper. 

Dessutom är skolans uppdrag att skapa en livslång lust att lära hos eleverna vilket kräver 

engagemang även utanför skolans väggar. Westlund (2009) menar att just föräldrars förväntningar 

har betydelse för elevers vilja att lära. 

 
I likhet med de antaganden som framfördes i den tidigare redogörelsen om skolans timplan, betonar 

även Lundberg och Herrlin (2005) att skolans tid inte räcker till för att utveckla elevernas 

läsförmåga. Författarna menar att det krävs att mycket tid läggs på läsning utanför skolan. Detta kan 

ses som ett argument för betydelsen av stöttning i hemmet för att utveckla goda läsare. 

 
Eftersom läsutvecklingen har en central roll i undervisningen i de tidiga åldrarna, där mycket tid 

behövs för färdighetsträning, vill vi skapa en grund att stå på för kontakten mellan skola och hem 

inom läsning. Vi känner ett behov av att, inför vår kommande yrkesroll, utveckla en förtrogenhet 

om på vilket sätt vårdnadshavare kan involveras i elevernas läsutveckling. 
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2 Syfte	och	frågeställningar	

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vilken påverkan stöttning i hemmet har på elevers 

läsutveckling. Studien utgår ifrån forskning om elever i förskoleklass till och med årskurs 6.  

 
Studien utgår ifrån följande frågeställning: 

På vilka sätt kan hemmet fungera stöttande för elevers läsutveckling? 

Hur utvecklas elevers läsförmåga genom stöttning från hemmet?  
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3 Bakgrund	

Följande avsnitt syftar till att beskriva centrala begrepp samt teoretiska utgångspunkter som 

kommer innefattas i denna litteraturstudie.  

3.1 Språklig	medvetenhet	

Språklig medvetenhet innebär att barnet har en förståelse för språkets uppbyggnad och funktion. 

Utvecklingen av barnets språkliga medvetenhet sker enligt Hagtvet (2004) genom samtal om hur 

språket kan delas upp i meningar, ord och språkljud. Svensson (1998) menar vidare att språklig 

medvetenhet handlar om att det finns en brygga mellan talat och skrivet språk. Språklig 

medvetenenhet kan delas in i fem delar: 

 

Fonologisk medvetenhet handlar om att barnet förstår sambandet mellan bokstav och ljud och kan 

koppla samman olika ljud till ett ord. Morfologisk medvetenhet är när barnet har en förmåga att 

kunna dela upp ord i betydelsebärande enheter och förstå att morfem kan sammanfogas till nya ord. 

Syntaktisk medvetenhet innebär att barnet har kunskap om språkets olika satser, att kunna bilda 

meningar på korrekt sätt.  Semantisk medvetenhet betyder att barnen utvecklar en förståelse för 

ordens innebörd och mening. Pragmatisk medvetenhet innebär hur språket används, att barnet kan 

använda språket genom att formulera sig på lämpligt sätt för situationen (Svensson 1998). Olika 

delar av den språkliga medvetenheten tas upp i forskning när det handlar om hemmets inverkan på 

språkutveckling, den fonologiska medvetenheten är den som oftast nämns eftersom den ses som en 

faktor av stor betydelse för den tidiga läsutvecklingen. I litteraturstudien kommer varje enskild 

medvetenhet tas upp i de fall då de nämns i undersökta studier. 

3.2 Läsning	

En av skolans viktigaste uppdrag är att utveckla läsförmåga hos eleverna eftersom en central del av 

samhällsdeltagandet innefattar att kunna orientera sig i skriftspråket (Lundberg & Herrlin, 2005). 

Redan innan skolstart börjar de flesta barn utveckla sin språkliga medvetenhet vilket är av stor 

betydelse för den kommande läsutvecklingen. Läsning är ett komplext begrepp som innefattar att 

kunna avkoda ord, förstå text samt tolka olika symbolers inverkan i texter. Läsning är en förmåga 

som samhället kräver, elever stöter på text i många olika sammanhang även utanför skolans väggar. 

Genom ett utvecklat skriftspråk lär sig eleverna att uppfatta olika typer av text (Westlund, 2009). 
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3.2.1 The	simple	view	of	reading		

The simple view of reading är en teori som innefattar en läsformel som visar hur förmågan inom 

läsning fungerar. Westlund (2009) skriver om Gough och Tunmer, två forskare som på 80-talet 

uppmärksammade att ett samband mellan avkodning och förståelse krävs för att uppnå läsförmåga. 

De utformade formeln: Avkodning x Förståelse = Läsförmåga. Formelns utformning som en multi-

plikation förtydligar att båda faktorerna behövs för att uppnå en produkt, i detta fall läsförmågan.  

 
Förmågan att kunna avkoda ord innebär att kunna utläsa olika symboler och identifiera ord. När 

avkodningen är utvecklad har koden knäckts, det vill säga kopplingen mellan fonem och grafem har 

upptäckts (Lundberg & Herrlin, 2005). En utvecklad avkodningsförmåga innebär inte i sig att det 

finns flyt i läsning eller en förståelse av innehållet. För att flyt i läsningen ska uppnås krävs auto-

matiserad avkodningsförmåga samt en tillräckligt hög läshastighet för att läsningen inte ska bli 

hackig. Avkodningen är på detta sätt grundläggande för att läsning ska utvecklas, men för att kunna 

kallas läsning krävs även en förståelse av textens innehåll. Läsförståelse innebär att kunskap om 

ordens innebörd vävs samman med tidigare erfarenheter till en tolkning av textens innehåll. En god 

läsförmåga uppstår genom att avkodning och förståelse samverkar (Westlund, 2009). I de under-

sökta studierna i litteraturstudien genomförs ibland tester av läsförmåga och läsflyt separat för att 

avgöra vilken faktor som påverkas av hemmets stöttning. Enligt simple view of reading samspelar 

som nämnt båda dessa faktorer i läsningen och resultatet av båda typer av tester är därför relevant 

för denna litteraturstudie. 

3.2.2 Literacy	

Literacy är ett engelskt begrepp som ofta används i forskning om läsning och skrivning. Det har 

ingen svensk direktöversättning och vi kommer i denna litteraturstudie därför, i de fall det används i 

studier, att använda begreppet såsom det beskrivs av författaren. Literacy beskrivs i ämnes-

vetenskaplig litteratur som ett brett begrepp som omfattar mer än bara läs- och skrivförmåga. Det 

inrymmer skriftspråkets spridda användningsområden och hur det förstås och lärs in i sociala 

kontexter (Iversen Kullbrandstad, 2006). Westlund (2009) använder en definition ur SOU 

(1997:108) som beskriver literacy som: “Förmågan att använda tryckt eller handskriven text för att 

fungera i samhället, att kunna tillgodose sina behov och personliga mål [och] att förkovra sig och 

utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar” (Westlund, 2009, s.67). Författaren 

betonar att detta innebär att begreppet är föränderligt och får olika innehåll beroende på samhällets 

och kulturens krav på medborgarna, men att det av de flesta forskare beskrivs vara att kunna tolka, 

förstå och samtala om texter. 
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När literacy berörs i sammanhang utanför skolan, och hemmiljöns betydelse för språkutvecklingen 

tas upp, används ibland termerna home literacy eller family literacy. Saracho (2002) framhäver att 

det råder spridda uppfattningar om definitionen av dessa begrepp, trots att de ofta används som 

utgångspunkt i utformning av program för föräldrars samverkan med skolan. Forskare inom family 

literacy riktar ofta fokus på interaktionen mellan föräldrar och barn i språkliga sammanhang och 

vilka material och strategier som kan användas. Home literacy innefattar ibland även i vilken mån 

läs- och skrivmaterial finns tillgängligt för barnen i hemmiljön samt föräldrarnas utbildningsnivå 

och läsintresse (Saracho, 2002). Vad som innefattas i begreppen varierar studier emellan och när vi 

i denna litteraturstudie använder begreppen kommer vi i största möjliga mån förklara det utifrån den 

enskilda studiens användning av begreppen. 

3.3 Läxor	

I internationell forskning om hemmets betydelse för barns inlärning tas läxor i många fall upp som 

en naturlig del i samverkan mellan hem och skola. Läxor kan definieras på flera olika sätt och det 

finns i dagsläget ingen vedertagen definition (Hellsten, 1997; Skolverket, 2014; Westlund, 2004). 

Nationalencyklopedin förklarar ordet läxa som “avgränsad skoluppgift för hemarbete” (National-

encyklopedin, 2016-02-02) och sätter det synonymt med hemuppgift som beskrivs: “(skol)uppgift 

som skall utföras i hemmet” (Nationalencyklopedin, 2016-02-02). Hellsten (1997, 2000) hänvisar 

till Nationalencyklopedins beskrivning men påpekar samtidigt att denna definition inte är hel-

täckande. Läxor framställs också kunna vara sådant som görs i skolan eller uppgifter av mer 

frivillig karaktär. Författaren medger att det är lätt att ta för givet att alla vet vad en läxa är men vid 

undersökning av olika definitioner upptäckte han många motsägelsefulla beskrivningar. Ett exempel 

är den ur Pedagogisk Uppslagsbok (1996): “En arbetsuppgift som eleven ska göra på sin lediga tid” 

(s.385). En beskrivning som intuitivt kan uppfattas godtagbar men Hellsten (2000) ifrågasätter “hur 

kan det vara ledig tid om man har en arbetsuppgift?” (s.120). Hellstens eget försök till en definition 

blir slutligen: “Läxa är det arbete som inte sker på lektionstid” (s. 120) vilket delvis samstämmer 

med det som Skolverket (2014) kommer fram till som den vanligaste definitionen, nämligen: “läxor 

är uppgifter som läraren tilldelar eleverna att göra efter skoltidens slut” (s.9). Läxor är idag inget 

som regleras eller nämns i svenska läroplaner. Hellsten (1997) problematiserar att läxor blivit ett 

fenomen som ingår som en naturlig del i undervisningen trots att det inte berörs i varken lärar-

utbildning, styrdokument eller läromedel. 

 
I internationell forskning används ordet homework för läxor, men inte heller detta ord har en allmän 

definition. De beskrivningar av läxor som Hellsten (2000) och Skolverket (2014) använder utgår 

delvis från internationella forskares. Läxforskaren Coopers (1989) beskrivning är en av de mest 
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omtalade och definierar homework som: “Tasks assigned to students by school teachers that are 

meant to be carried out during non-school hours” (s. 7). Författarna till de vetenskapliga studier som 

används i denna litteraturstudie redovisar inte sin tolkning av begreppet homework men troligtvis 

liknar den Coopers definition. Det är även denna vi syftar på när vi använder ordet läxa. 

3.4 Vårdnadshavare	och	hem		

Den internationella forskningen använder ordet parents för de som har ansvar för barnen i 

förbindelsen med skolan, trots att det i vissa artiklar innefattar andra än barnets biologiska föräldrar. 

I svenskan används vårdnadshavare som ett bredare begrepp som inte exkluderar personer utan 

biologiska band till barnet de har ansvar för. Nationalencyklopedins definition av vårdnadshavare 

lyder: “förälder eller av domstol särskilt förordnad person som har att utöva den rättsliga vårdnaden 

om ett barn” (Nationalencyklopedin, 2016-02-18). När läroplanen (Skolverket, 2011) skriver om 

samverkan mellan hem och skola används ordet vårdnadshavare istället för föräldrar. I övriga delar 

av den nuvarande läroplanen träffar vi dock på ordet föräldrar ett antal gånger, vi upplever då att 

vårdnadshavare känns mer korrekt att använda i offentliga sammanhang. Eftersom inte alla barn i 

dagens skola har sina biologiska föräldrar som vårdnadshavare väljer vi att använda ordet vårdnads-

havare genom hela litteraturstudien även när parents används i vårt forskningsmaterial. 

 
I vårt syfte och frågeställning använder vi uttryck som ”vilken påverkan stöttning i hemmet har…” 

och ”på vilka sätt kan hemmet fungera stöttande…”. Detta kräver ett förtydligande av vad vi inne-

fattar i begreppet hemmet. I nationalencyklopedins definition av hem framhävs att ordet kan syfta 

till en fysisk plats, familjens stadigvarande bostad, eller till en känsla av gemenskap mellan familje-

medlemmarna (Nationalencyklopedin, 2016-03-22). Även vår uppfattning utav begreppet är att det 

innefattar två aspekter. Å ena sidan den faktiska hemmiljön och platsen där barnet bor, men å andra 

sidan också de personer (vårdnadshavare, syskon och andra familjemedlemmar) som finns i barnets 

känslomässiga närhet.  

3.5 Socioekonomisk	status		

Socioekonomisk bakgrund eller socioekonomisk status (SES) brukar användas som mått på de 

förutsättningar som elever får med sig från sin hemmiljö. I PIRLS, Progress in International 

Reading Literacy Study (Skolverket, 2012) mättes elevens resurser utifrån föräldrarnas utbildnings-

nivå, yrkesstatus och antal böcker i hemmet. Där betonas även att vilka faktorer som innefattas i 

SES varierar men att det ofta inkluderar utbildningsnivå, inkomst och yrke. När vi i denna litteratur-

studie berör resultat kopplade till socioekonomisk bakgrund kommer vi förtydliga vilka faktorer 

som författarna själva inkluderar i detta.  
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4 Metod	

Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) innebär en litteraturstudie “att 

systematiskt söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller 

problemområde.” (s.31). Litteraturen som sammanställs i en litteraturstudie ska enligt författarna 

utgöras av vetenskapliga tidskriftsartiklar eller rapporter av god kvalitet. Dessa analyseras och datan 

från undersökningarna används för att se samband och dra slutsatser om problemområdet. 

Författarna förklarar att skillnaden mellan en systematisk litteraturstudie och en allmän 

litteraturstudie är att i den systematiska redovisas metoder för datainsamling och urval tydligt. En 

systematisk litteraturstudie har som utgångspunkt att sammanställa all relevant forskning inom 

området (Eriksson Barajas m.fl., 2013). Detta har inte varit praktiskt möjligt i vår litteraturstudie, 

den kan därför ses som systematisk utifrån synpunkterna att sökning har skett systematiskt och 

redovisats noggrant men kan inte anses ge en heltäckande bild av forskningsområdet. 

4.1 Datainsamling	

Insamling av vetenskapliga artiklar har skett genom databassökning samt manuell sökning. Enligt 

Eriksson Barajas m.fl. (2013) behöver kriterier för språk, studietyp och publiceringsår fastställas 

innan databassökningen påbörjas. Därefter bestäms databas och sökning på relevanta sökord eller i 

ämnesordlistor genomförs. Den manuella sökningen, menar författarna, kan göras på tre olika sätt: 

Undersökning av referenslistor, innehållsförteckningar i tidskrifter eller sökning efter ännu icke 

publicerad forskning. Vår manuella sökning har i huvudsak skett genom det förstnämnda 

tillvägagångsättet. Referenslistor i examensarbeten, artiklar och rapporter som berör vårt valda 

ämne, har studerats. Litteratur av typen artikel, avhandling och rapport har alla förekommit i 

urvalsprocessen. Av den litteratur som slutligen valdes ut är alla artiklar, förutom Ivarsson (2008) 

som är en doktorsavhandling.  Hädanefter kommer dessa, för enkelhetens skull, benämnas som 

artiklar och innehållet i dem benämns som studier. 

4.1.1 Databassökning	

Databassökning har i huvudsak genomförts genom sökning i databaserna ERIC och Swepub. Vi 

insåg tidigt att sökningen i Swepub gav alltför få träffar, därför gjordes all vidare sökning i ERIC. 

Vi ansåg att ERIC var användbar för vår litteratursökning, då det är en databas som har en bred 

samling av internationell forskning inom pedagogik och psykologi.  

 
Vid uppstarten av arbetet var vårt syfte att undersöka läxor och i synnerhet läsläxor. Vi påbörjade 

vår datainsamling med att kombinera sökord som homework, read* och litearcy. För att försäkra 

oss om att materialet höll en hög vetenskaplig nivå och har genomgått kvalitetsgranskning, gjorde 
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vi vid alla sökningar avgränsningen: peer reviewed. För att fokusera resultatet att handla om 

läsutveckling i grundskolans yngre åldrar gjordes, vid vissa sökningar, även avgränsningen 

elementary education. Vid sökning gjordes urval utifrån titelns relevans som ett första steg och 

därefter genomfördes abstractläsning (läsning av sammanfattning). Efter dessa första steg insåg vi 

att vårt fokus på läxor i läsning och dess påverkan på läsinlärningen i alltför liten utsträckning fanns 

behandlat i vetenskaplig litteratur, för att en litteraturstudie inom ämnet skulle vara möjlig. Det vi 

uppmärksammat under sökningarna var att litteraturen om läxor ofta hade fokus på föräldrarnas roll 

för kunskapsutvecklingen. För att kunna fullfölja studien valde vi därför att formulera om syftet till 

att handla om hemmets stöttning för läsutveckling. På detta sätt kunde vi behålla vårt intresse av att 

studera läsutveckling i tidiga år och samtidigt ha möjlighet att beröra läxor som en del i ett bredare 

perspektiv. 

 
Med utgångspunkt i det nya syftet gjordes en ny granskning av det material som påträffats vid den 

tidigare sökningen. För att komplettera detta med mer forskning, inom det nya ämnesområdet, 

påbörjades en ny databassökning i ERIC. För att hitta lämpliga sökord för det nya ämnesområdet 

användes ämnesordlistan i ERIC, vilket även underlättade avgränsningen av den stora mängden 

träffar. Sökningar med sökord som read*, parent* eller “parents as teachers” gav ett ohanterbart 

antal träffar på närmare 100 000 poster. För att specificera sökningen kombinerades sökord med 

hjälp av booleska operatorer (and, or och not) och de mest relevanta orden valdes som descriptor 

(nyckelord). I likhet med den tidigare datasökningen avgränsades alla sökningar med peer reviewed 

och ett antal med andra ämnesord som elementary education eller literacy. När sökresultatet 

begränsats till ett hanterbart antal träffar lästes titel och abstract för att avgöra studiens relevans. De 

studier som undersökte elever i högre åldrar än årskurs 6 (11-13 år) ansågs inte relevanta för vårt 

syfte. Exkluderades gjorde även de studier som endast omfattade skolmiljön eller som inte berörde 

läsning. 

4.1.2 Manuell	sökning	

Den manuella sökningen påbörjades i arbetets första skede genom granskning av referenslistor i 

tidigare examensarbeten om läsläxor. Dessa hittades genom sökning i Googles databas för 

vetenskaplig litteratur, Google Scholar. Två examensarbeten (Johansson & Lindström, 2013, 

Paulsson & Larsson, 2014) som behandlade liknade ämnen som vi ville beröra valdes ut som 

relevanta. Ur referenslistorna i dessa examensarbeten granskades en respektive tre artiklar. En av 

dessa uppfattades ha ett innehåll som stämde överens med vårt syfte, vad gäller hemmiljö och 

läsutvecklingen i tidiga åldrar. Artikelns referenslista studerades därför närmare och ytterligare tio 

artiklar undersöktes vidare. En av dessa tio hade formen av en litteraturstudie som inte presenterade 
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ett resultat och vi valde därför att inte använda denna. Dock behandlade den intressant forskning 

och en artikel ur referenslistan valdes ut för ytterligare analys. 

 
Efter databassökning och manuell sökning gjordes ett första urval av 25 artiklar (10 från 

databassökning och 15 från manuell sökning) som blev föremål för fortsatt granskning. I detta 

stadie lästes abstract och studien översiktligt i ljuset av syftet. Under processen exkluderades 13 

artiklar på grund utav bland annat fel studietyp, bristande information om hemmiljön eller läsning 

samt ej redovisat resultat. De återstående 12 artiklarna är de som använts i vår litteraturstudie. 

Dessa presenteras i tabellerna nedan samt återfinns i referenslistan markerade med en asterisk (*).  
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4.2 Tabell	1	-	Utvalda	artiklar	från	databassökning	

Tabellen är strukturerad i alfabetisk ordning efter författarnas efternamn.  

Författare År Titel Land Databas Sökord & 
avgränsning 

Hartas, D. 
 

2012 Inequality and the Home 
Learning Environment: 
Predictions about Seven-
Year-Olds' Language and 
Literacy. 

Storbritannien  Eric homework + read* 
avg: peer reviewed,  
elemantary education  
18/60  

Hindin, A.  
Paratore, J.R. 

2007 Supporting Young 
Children's Literacy 
Learning Through 
Home-School 
Partnerships: The 
Effectiveness of a Home 
Repeated-Reading 
Intervention 

USA Eric “parents as teachers”  
(descriptor) + reading*  
or litearcy  
avg: peer reviewed 
10/4998 

Law, Y-K 2008 The Relationship 
between Extrinsic 
Motivation, Home 
Literacy, Classroom 
Instructional Practices, 
and Reading Proficiency 
in Second-Grade Chinese 
Children 

Kina  Eric homework litearcy*  
avg:peer reviewed 
20/83 

Pagan, S. 
Sénéchal, M.  
 

2014 Involving Parents in a 
Summer Book Reading 
Program to Promote 
Reading Comprehension, 
Fluency, and Vocabulary 
in Grade 3 and Grade 5 
Children 

Kanada Eric “Reading achievement” 
(descriptor) + parent*  
avg: peer 
reviewed,  elemantary 
education  
7/173 

Silinskas, G. 
Kiuru, N.  
Aunola, K. 
Lerkkanen, M-
K.  
Nurmi, J-E. 

2015 The Developmental 
Dynamics of Children's 
Academic Performance 
and Mothers' 
Homework-Related 
Affect and Practices 

Finland Eric Reading + homework + 
read (descriptor) 
not: dyslexia 
avg: peer reviewed 
3/133 

Sim, S.S.H.  
Berthelsen, D. 
Walker, S.  
Nicholson, 
J.M. 
Fielding-
Barnsley, R.  

2014 A Shared Reading 
Intervention with Parents 
to Enhance Young 
Children's Early Literacy 
Skills 

Australien Eric “parents as teacher” 
(descriptor) + reading*  
or litearcy  
avg: peer reviewed 
6/30717 
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4.3 Tabell	2	-	Utvalda	artiklar	från	manuell	sökning	

Tabellen är strukturerad i alfabetisk ordning efter författarnas efternamn. 

Författare  År  Titel  Land  Återfunnen i 

Bailey, L.B. 
Silvern, S.B. 
Brabham, E.  
Ross, M.  

2004 The Effects of Interactive 
Reading Homework and Parent 
Involvement on Children's 
Inference Responses. 

USA Paulsson, E. & Larsson, S. 
(2014) 

Ivarsson, L.  2008 Att kunna läsa innan skolstarten: 
läsutveckling och lärandemiljöer 
hos tidiga läsare. 

Sverige Johansson, F. & Lindström, 
L. (2013) 

Jordan, G.E. 
Snow, C.E. 
Porche, M.V 

2000 Project EASE: 
The effect of a family literacy 
project on 
kindergarten students early 
literacy skills 

USA  Saracho, O.N. (2002) 
 

Leppänen, U. 
Aunola, K. 
Nurmi, J-E.  
 

2005 Beginning readers’ reading 
performance and reading habits. 

Finland  Ivarsson, L. (2008) 

Saint-Laurent, L.  
Giasson, J.  

2005 Effects of a family program 
adapting parental intervention to 
first graders’ evolution of 
reading and writing abilities. 

Kanada Ivarsson, L. (2008) 

Sénéchal, M. 
LeFevre, J-A. 

2002 Parental Involvement in the 
Development of Children’s 
Reading Skill: A Five-Year 
Longitudinal Study 

Kanada Ivarsson, L. (2008) 
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4.4 Analysmetod	

Analysen av de utvalda vetenskapliga artiklarna följer Eriksson Barajas m.fl. (2013) struktur för 

innehållsanalys. Analysarbetet började med att materialet lästes grundligt och resultatet i respektive 

studie sammanställdes utifrån en egen tabell som bygger på våra frågeställningar. I tabellen anteck-

nades vilka faktorer av stöd i hemmet och vilken typ av läsutveckling som respektive artikel tar 

upp. När samtliga artiklar hade analyserats individuellt kunde likheter i studiernas resultat samman-

fogas till gemensamma kategorier. Studier som tog upp exempelvis antalet böcker i hemmet 

samlades i samma kategori och de som behandlade vårdnadshavarnas utbildningsnivå blev 

placerade under en annan. Under arbetet med att strukturera litteraturstudiens resultat samman-

fogades kategorier till mer generella teman, med utgångspunkt i att de kunde uppmärksammas i 

liknande sammanhang, till exempel hemmiljö eller socioekonomisk bakgrund. Processen att ned-

teckna resultatet genomsyrades av en ständig avstämning av materialet för att försäkra oss om att 

forskningsresultatet redovisades så troget originalet som möjligt.  

4.5 Etiska	överväganden	

Att producera en etiskt korrekt litteraturstudie innebär enligt Eriksson Barajas (2013) att innehållet 

ska baseras på det insamlade materialets resultat. Det får inte korrigeras eller snedvridas utifrån eget 

ställningstagande och material får inte heller väljas bort endast på grund av att resultatet inte 

stämmer överens med författarens hypotes eller åsikt. I denna litteraturstudie har vi beaktat detta 

genom att urval av material skett utifrån syfte och frågeställning. Materialet har analyserats utifrån 

hur väl dess resultat kan användas för att besvara vår frågeställning och har inget samband med om 

vi anser resultatet som önskvärt eller ej. Samtliga resultat som vi anser besvarar frågeställningen 

och berör vårt syfte har redovisats utan modifiering. 

 
Majoriteten av materialet är skrivet på engelska, vilket inte är vårt modersmål, och vi är medvetna 

om att tolkning görs i samband med bearbetningen utav resultatet. Mycket feltolkningar skulle 

innebära en oetisk snedvridning av resultatet. För att undvika felaktig tolkning vid översättning har 

vi därför, i de fall där vi inte funnit något exakt översättning av vedertagna termer inom läs-

utveckling, valt att använda de ursprungliga engelska begreppen. För att undvika snedvridning av 

studiers resultat har vi i urvalsprocessen strävat efter att utgå från forskningens ursprungskälla. Av 

denna anledning har exempelvis litteraturstudier valts bort som material eftersom det hade lett till 

tolkning i flera led. För att ytterligare undvika bias (feltolkning) har vi båda varit delaktiga i 

granskning, analys, tolkning och skrivning under hela arbetet. 
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5 Resultat		

I följande avsnitt kommer resultatet av de vetenskapliga artiklarna presenteras. Resultatet struk-

tureras i teman utifrån faktorer i hemmet som påverkar läsningen. Målet med resultatredovisningen 

är att besvara frågeställningarna På vilka sätt kan hemmet fungera stöttande för elevers läs-

utveckling? och Hur utvecklas elevers läsförmåga genom stöttning från hemmet?. Genom analys-

arbetet kunde vi urskilja faktorer (typer av stöttning) samt de effekter dessa gav på lärandet.  Den 

första frågeställningen behandlar vilka faktorer som påverkar läsförmågan positivt. Den andra 

frågeställningen riktar fokus på de positiva eller negativa effekter på läsutvecklingen, som stött-

ningen medför. Båda frågeställningarna behandlas löpande under samtliga teman. 

5.1 Stöttningens	form	

Mängden av stöttning som eleverna får i hemmet, men framför allt hur stöttningen går till, har 

betydelse för elevernas läsinlärning. Stöttningen vid läsning kan vara riktad mot textens innehåll 

och läsning följs då upp med frågor och diskussion, eller så fokuseras språkets form i text och 

stöttningen sker genom att vårdnadshavarna aktivt lär ut läsning. Hur läsaktiviteten är utformad styr 

stöttningens form och hur ofta den förekommer, men även den direkta läsförmågan genom att 

läsning sker regelbundet. Ett sätt på vilket hemmet kommer i kontakt med barnets lärande i skolan 

är genom läxor. Mängden hjälp med läxor har visat sig ge oanade konsekvenser på elevernas läs-

utveckling. Detta resultat kommer beskrivas närmare under kommande fyra teman och baseras på 

följande studier: Bailey, Silvern, Bradham och Ross, 2004; Hartas, 2012; Hindin och Paratore, 

2007; Ivarsson, 2008; Jordan, Snow och Porsche, 2000; Law, 2008; Pagan och Sénéchal, 2014; 

Saint-Laurent och Giasson, 2005; Sénéchal och LeFevre, 2002; Silinskas, Kiuru, Aunola, 

Lerkkanen och Nurmi, 2015; Sim, Berthelsen, Walker, Nicholson och Fielding-Barnsley, 2014. 

5.1.1 Läsning	i	dialog		

Pagan och Sénéchal (2014), Sim m.fl.  (2014), Jordan m.fl. (2000) och Saint-Laurent och Giasson 

(2005) har alla genomfört projekt där vårdnadshavare fått instruktioner från skolan om strategier 

som med fördel kan användas för att förbättra elevernas literacy. Pagan och Sénéchal (2014) 

genomförde ett sommarprojekt där böcker skickades hem till familjen varje vecka. Vårdnads-

havarna instruerades att läsa tillsammans med sitt barn 5-15 minuter, fem dagar i veckan. Dessutom 

uppmanades de att följa upp barnets individuella läsning med frågor om texten, förutsägelser om 

vad som kan tänkas hända härnäst samt identifiering av okända ord. Resultatet av sommarprojektet 

visade att deltagarna utvecklat sin läsförståelse och sitt läsflyt mer än elever som inte tilldelats 

böcker under sommaren och inte haft vårdnadshavare som stöttat genom feedback och frågor om 
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det lästa. Projektet ledde också till ett ökat engagemang, hos både vårdnadshavare och barn, för 

bokläsning hemma. 

 
Pagan och Sénéchal (2014) samt Sim m.fl. (2014) genomförde, i samband med sina projekt, tester 

av olika delar av språkförmågan, däribland det receptiva ordförrådet (ord som barnet förstår) och 

det expressiva ordförrådet (ord som barnen använder). Studierna kommer dock fram till olika 

resultat av hur stöttningen vid läsning påverkar de två typerna av ordförråd. Pagans och Sénéchals 

(2014) projekt, som beskrivs ovan, visade sig ge en markant förbättring av det receptiva ordförrådet 

men utvecklingen inom det expressiva ordförrådet kunde inte ses som en följd av projektet. I Sims 

m.fl. (2014) projekt instruerades vårdnadshavare att tre gånger i veckan läsa i interaktion med 

barnet, samtala om texten samt uppmärksamma barnet på språkets form. Resultatet av projektet 

visade, till skillnad från Pagan och Sénéchal (2014), en stor förbättring i det expressiva ordförrådet 

medan det ej gav någon märkbar skillnad mellan grupperna inom det receptiva ordförrådet. Genom 

vårdnadshavarnas användning utav strategier i lässituationen förbättrades, i Sims m.fl. (2014) 

studie, dessutom barnets medvetenhet och förståelse om språkets form (print awareness). Denna 

förmåga var även den enda av de testade som deltagarna fortfarande visade förbättring inom, vid 

uppföljning tre månader efter projektets avslutning. Flera förmågor visade ingen påverkan av 

projektet, dessa var förutom receptiva ordförrådet, fonologiska kunskaper som bokstäver, fonem 

och stavelser (Sim m.fl., 2014). 

 
Jordans m.fl. (2000) projekt kallas EASE-programmet (Early Access to Success in Education) och i 

detta deltog vårdnadshavare vid fem workshops med olika teman inom läsutveckling. Där fick de 

instruktioner och vägledning i aktiviteter som sedan kunde genomföras i hemmet för att utveckla 

barnets litearcy. För att avgöra resultatet av programmet genomfördes för- och eftertester 

grupperade i områdena language, print och sound. Språk (language) innefattar tester av ordförråd, 

läsförståelse och berättelsers händelseförlopp; tester av skriftspråk (print) behandlar förståelse av 

språkets form som igenkänning av gemener och versaler; slutligen testades fonologin (sound) och 

den fonologiska medvetenheten. Programmet resulterade huvudsakligen i förbättring inom området 

språk, där alla faktorer förbättrades, men även en viss förbättring gentemot kontrollgrupp inom 

skriftspråk och liten skillnad inom fonologi. Författarna framhäver programmet som extra gynnsamt 

för lågpresterande elever. Vid programmets slut presterade deltagande elever, som vid förtest fått 

låg poäng inom språk, lika bra som elever i kontrollgruppen som vid start fått höga poäng (Jordan 

m.fl., 2000). I likhet med Jordan m.fl. (2000) använder sig Saint-Laurent och Giasson (2005) av 

workshops under projektets gång för att inspirera och bidra med material till vårdnadshavare för att 

skapa ett gott family literacy-klimat i hemmet. Till skillnad från de tidigare nämnda författarna har 
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Saint-Laurent och Giasson (2005) testat generellt läsning och skrivning i sitt projekt och kommer 

fram till att deltagande elever utvecklar en bättre läs- och skrivförmåga än kontrollgruppen. Även 

vårdnadshavarna som deltog i projektet upplevde en positiv effekt genom att de införskaffat sig 

verktyg för att bättre kunna stötta sina barn i den tidiga läs- och skrivutvecklingen. 

 
Som redovisats ovan presenterar studiernas författare skilda effekter på läsutvecklingen trots 

utgångspunkten i samma form av stöttning. Pagan, m.fl. (2014), Sim, m.fl. (2014), Saint-Laurent 

och Giasson (2005) och Jordan m.fl. (2000) behandlar alla vårdnadshavarnas stöttning i form av 

diskussion och samtal om lästa texters innehåll. Författarna uttrycker generellt att denna typ av 

stöttning förbättrar läsflytet, läsförmågan och skrivförmågan. Två av studierna redovisar dessutom 

att läsförståelsen och förståelsen av skriftspråkets form påverkas positivt när texter diskuteras. En 

av författarna menar att fonologin påverkas positivt medan en annan hävdar att det inte finns något 

samband mellan fonologin och stöttningen. Störst olikheter i resultat finns för betydelsen för ord-

förrådet. Jordan m.fl. (2000) menar att ordförrådet som helhet förbättras medan de tre andra för-

fattarna skiljer på receptivt och expressivt ordförråd. En av studierna visar förbättring i det receptiva 

ordförrådet medan två inte kunde finna något samband mellan stöttningen och denna utveckling. 

För det expressiva ordförrådet var det istället en studie som presenterade en positiv påverkan och en 

som inte upptäckt någon påverkan alls. Samtliga nämnda författare har följaktligen påvisat minst en 

positiv effekt av vårdnadshavarnas stöttning. Detta i kontrast till Hartas (2012) studie som inte 

kunnat visa något samband mellan mängden stöttning vid bokläsning och lärarens bedömning av 

barnets språk. Samtidigt har Ivarsson (2008) studerat vikten av dialog mellan vårdnadshavare och 

barn om skriftspråket. Författaren påvisar faktumet att samtal om språk förekommer oftare i 

hemmet hos tidiga läsare. Författaren framhäver med detta att vårdnadshavarnas tidiga fokus på 

språkfrämjande aktiviteter kan vara bidragande till läsutvecklingen. 

5.1.2 Vårdnadshavare	som	”lärare”	

Vårdnadshavarnas stöttning kan antingen vara fokuserad på texters innehåll samt diskussion och 

samtal om detta, som i studierna nämnda ovan, eller innefatta att mer aktivt lära ut språkets form 

och funktion, vilket är fallet i Hindins och Paratores (2007) samt Sénéchals och LeFevres (2002) 

studier. Hindin och Paratore (2007) vill med sin studie utvidga metoden upprepad läsning från att 

bara förekomma i skolan till att även involvera hemmet. Vårdnadshavarna fick i studien som upp-

gift att lyssna och spela in de fyra gånger varje vecka som barnet läste en text. Om barnet läste fel 

kunde vårdnadshavarna assistera på olika sätt. Mängden assistans från vårdnadshavarna beräknades 

i hög respektive låg, där hög innebar att vårdnadshavarna assisterade vid mer än 50% av fel-

läsningar. Genomgång gjordes av inspelningarna av barnets läsning, från första till sista tillfället 
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med samma text. Denna visade att de barn som hade hög assistans gjorde färre upprepade fel-

läsningar, troligtvis tack vare att de uppmärksammats på felen och lärt av sina misstag (Hindin & 

Paratore, 2007).  

 
Sénéchal och LeFevre (2002) riktar fokus på hur vårdnadshavarna handlande innan skolstart 

påverkar den kommande läsutvecklingen hos barnen. Om vårdnadshavaren tidigt fungerar som en 

”lärare” och aktivt lär ut läsning och skrivning i hemmet, bidrar det till barnets tidiga utveckling av 

literacy (emergent literacy) enligt författarna. En god emergent literacy i sin tur visade sig leda till 

bättre resultat i läsning i årskurs 1 och 3. 

5.1.3 Hjälp	med	läxor	

Att vårdnadshavarna i stor utsträckning hjälper barnen med läxor, dels läxor i läsning men även 

läxor i andra ämnen, har en negativ effekt på elevernas lärande (Law, 2008; Silinskas m.fl., 2015). 

Silinskas m.fl. (2015) jämför elevernas resultat i årskurs 1-4 i förhållande till mödrarnas beteende 

och känslor. Mödrarnas beteende inkluderade självbedömning av mängden instruerande hjälp de 

gav barnet i läxsituationen samt graden av övervakning av läxläsningen. Författarna påvisar att 

mycket läxhjälp och övervakning från mödrarna ledde till sämre prestation i årskurs 4. Om modern 

har låg tillit till barnets förmåga att självständigt genomföra sina läxor visade sig mer hjälp ha en 

ännu större negativ effekt på prestationen. Författarna förklarar detta med att om mödrar hjälper på 

ett kontrollerande sätt och samtidigt visar låg tillit inkräktar det på barnets motivation och tro på sin 

egen förmåga, vilket bildar ett hinder för vidare kunskapsutveckling (Silinskas m.fl., 2015). 

 
Laws (2008) studie av vårdnadshavarnas betydelse för läsutvecklingen visade samma resultat. Ju 

mer vårdnadshavare deltog i läxläsning desto sämre resultat visade eleverna i läsförståelse. 

Silinskas m.fl. (2015) är den enda studien i materialet som tar upp vårdnadshavarnas övervakning 

av läxor skiljt från läxhjälpen. Resultatet visar att mängden övervakning från modern hade olika 

effekt på prestationen för högpresterande respektive lågpresterande elever. För högpresterande 

elever ledde mer övervakning till bättre prestation medan det för de lågpresterande eleverna 

påverkade prestationen negativt. Författaren lyfter därigenom att samma faktor kan medföra olika 

effekt beroende på den övriga kontexten (Silinskas m.fl., 2015). 
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5.1.4 Läsaktivitetens	utformning	

Hur läsmaterialet är utformat och används påverkar elevernas läsutveckling (Bailey m.fl., 2004; 

Hindin & Paratore, 2007; Pagan & Sénéchal 2014). I Hindins och Paratores (2007) studie upp-

märksammas vikten av upprepad läsning. Eleverna läste samma bok flera gånger i veckan och fick 

nya böcker varje vecka under två månaders tid. Detta ledde till en markant förbättring, antalet fel-

läsningar minskade och det medförde att elevernas läshastighet samt läsförståelse ökade. Precis som 

Hindin och Paratore (2007) genomförde Pagan och Sénéchal (2014) sin studie under åtta veckors 

tid, det var ett sommarprojekt för att få både vårdnadshavare och barn mer engagerade i läsning. 

Deltagarna uppmanades att läsa minst fem till femton minuter varje dag fem dagar i veckan, de 

böcker som lästes var anpassade till varje enskilt barns intresse och läsnivå. Studien visade att 

intresseväckande böcker samt en regelbunden läsning bidrog till en god läsutveckling. Läsflytet och 

läsförståelsen ökade, men projektet ledde också till att eleverna läste fler böcker (Pagan & 

Sénéchal, 2014). 

 
Bailey m.fl. (2004) framhäver vårdnadshavares engagemang som en viktig faktor i barnens 

läsutveckling. Studien lägger fokus på läsläxans olika utformning för bästa resultat, läxan utformas 

till att vara interaktiv genom att uppmuntra samspel mellan vårdnadshavare och barn. Studien visar 

att interaktiva läxor ökar vårdnadshavarnas engagemang och resultatet blev att dubbelt så lång tid 

lades på läsläxan i jämförelse med en kontrollgrupp. Denna typ av läxa visade sig även förbättra 

elevernas förmåga att göra inferenser och när vårdnadshavarna dessutom fick instruktioner i 

betydelsen av kommunikationen vid läxläsning förbättrades elevernas förmåga ytterligare (Bailey 

m.fl., 2004). 

5.2 Hemmiljön	

Hemmiljöns utformning och hur läsning framställs i hemmet påverkar olika delar av barnets läs-

utveckling (Hartas, 2012; Ivarsson, 2008; Jordan m.fl., 2000; Law, 2008; Leppänen m.fl., 2005; 

Pagan & Sénéchal, 2014; Sénéchal & LeFevre 2002). Barnens home literacy, i betydelsen före-

komsten av läsaktiviteter och läsmaterial, har visat sig ha en positiv inverkan på vissa delar i språk-

utvecklingen, men en mer begränsad påverkan på andra delar (Jordan m.fl., 2000; Law, 2008; 

Leppänen m.fl, 2005; Sénéchal och LeFevre 2002). Sénéchal och LeFevre (2002) gör en longi-

tudinell studie av hur hemmiljön för barn före skolstart påverkar språkutvecklingen och senare skol-

resultat inom läsning. Resultatet visar att om barnen tidigt möter mycket läsning hemma blir de mer 

mottagliga för inlärning. Den tidiga språkutvecklingen av framför allt receptivt språk (receptive 

language) påverkades positivt om vårdnadshavare läste mycket för sina barn under förskoleåren. 

Vårdnadshavarnas läsning för barnet visade inget direkt samband med den senare läsförmågan efter 
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skolstart. Däremot visade elever med ett utvecklat receptivt språk en bättre läsförmåga i årskurs 3. 

Sénéchal och LeFevre (2002) menar således att läsning hemma i tidiga år har en indirekt positiv 

påverkan på läsförmågan efter skolstart. 

 
I likhet med detta fann Law (2008) att uppmuntran av läsning och läsaktiviteter i hemmet har endast 

en liten påverkan på elevernas läsförmåga, men ett desto större samband med elevens grad av yttre 

motivation och mängden stöttning från vårdnadshavare. I denna studie visade sig i sin tur dessa 

faktorer ha negativ effekt på läsförståelsen (se s. 23), vilket framställer literacy i hemmet som en 

indirekt negativ faktor för läsförståelsen (Law, 2008). Detta stämmer inte fullständigt överens med 

Jordans m.fl. (2000) resultat utifrån en enkät om literacyaktiviteter i hemmiljön, genomförd som del 

i ett family literacy-program. Där framkom att förekomsten av bokläsning för barnet, 

biblioteksbesök och undervisnings-tv för barn ledde till ett något bättre resultat på förtest och en 

större förbättring i resultat inom förståelse av skriftspråk och fonologisk medvetenhet men inte 

märkbar förbättring i ordförråd och läsförståelse (Jordan m.fl., 2000). 

 
Jordan m.fl., (2000) studerar i sin undersökning även faktorer i hemmiljön som omfattar den fysiska 

förekomsten av böcker, tidningar, skrivmaterial och datorer. Att ha en så kallad rik literacymiljö 

hade en viss positiv påverkan på elevens resultat inom alla testade delar av språkförmågan. 

Framförallt elever med lågt resultat på förtest visade sig ha nytta av en rik hemmiljö i sin språk-

utveckling och hade vid eftertestet nått samma nivå som elever som på förtestet hade höga resultat 

(Jordan m.fl., 2000). Även Leppänen m.fl., (2005) har undersökt vilka delar av språkförmågan som 

påverkas av kontakten med skriftspråk i hemmet. Resultatet visade att bokläsning och att läsa 

undertexter på tv hade samband med utvecklingen av barnets ordförråd, medan läsning av tidningar 

och serietidningar istället utvecklade meningsförståelsen. Detta tyder på att olika typer av 

läsmaterial ger utveckling inom olika områden (Leppänen m.fl., 2005). Läsvanor hos övriga 

medlemmar i hemmet har även det inverkan på elevernas läsutveckling (Hartas, 2012; Ivarsson, 

2008). I Hartas (2012) studie av explicit mödrars beteende framkom att, om modern ofta själv läste 

skönlitteratur för nöjes skull var sannolikheten större att lärare bedömde barnets läsförmåga som 

god. Ivarsson (2008) påvisar att just föräldrar och syskon som fungerar som läsförebilder är vanligt 

förekommande i hemmen hos tidiga läsare, vilket kan tyda på att goda förebilder är gynnsamt för 

läsutvecklingen. 
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5.3 Socioekonomisk	bakgrund	

Socioekonomisk bakgrund kan innefatta olika faktorer som kan ha en inverkan på elevernas lärande 

(Hartas, 2012; Leppänen m.fl., 2005; Saint-Laurent & Giasson, 2005). Hartas (2012) studie visar att 

moderns utbildningsnivå har en påverkan på elevernas språkutveckling. Ju högre utbildningsnivå 

modern hade desto bättre förutsättningar hade eleven att bedömas som över medel i språk. Studien 

visar att moderns utbildningsnivå har en stark koppling till familjeinkomst och på samma sätt som 

utbildningsnivån påverkar språkutvecklingen har även familjeinkomsten en inverkan. 

 
Hartas (2012) menar alltså att elevernas språkutveckling påverkas av socioekonomisk status, ett 

samband som Leppänen m.fl. (2005) och Saint-Laurent och Giasson (2005) inte kunnat finna. 

Enligt Leppänen m.fl. (2005) var tillgången till tv och läsmaterial samt barnens läsvanor lika 

oavsett föräldrarnas socioekonomiska status. Saint-Laurents och Giassons (2005) förtest innan deras 

literacyprojekts start, visar att barnens språkliga förmåga och attityd till läsning inte påverkades av 

deras socioekonomiska bakgrund. Även effekten av projektet var densamma för familjer med låg 

respektive medelhög socioekonomisk status. I båda dessa studier framhävs alltså utbildningsnivån 

och familjeinkomsten som oberoende faktorer på elevernas läsvanor, läs- och skrivförmåga. Dock 

påvisar Saint-Laurents och Giassons (2005) att det finns tendenser till ett samband mellan den 

socioekonomiska bakgrunden och graden av home litearcy. Hemmiljön som i sin tur är något som 

andra författare anser har påverkan på läsutvecklingen (se s. 20-21).  

5.4 Vårdnadshavares	förhållningssätt	

Vårdnadshavares förhållningsätt har en påverkan på elevernas lärande (Hartas, 2012; Silinskas 

m.fl., 2015). Vårdnadshavare utgör en stor del utav barnens liv hemma, de fungerar som förebilder 

och deras beteende och attityder inverkar på barnens. Relationen mellan vuxna och barn i hemmet 

lägger grunden för barnets känslor, attityd och prestation. Den emotionella närheten mellan modern 

och hennes barn (maternal affection) beräknade Hartas (2012) genom att mödrarna fick bedöma i 

vilken grad de känner ömhet och närhet till barnet. Författaren jämförde sedan detta med lärares 

bedömning av barnets språkprestation och kom fram till att barn med mer närhet till sin mor oftare 

bedömdes som över medel i språk. Författaren framhäver med detta att stöttning i hemmet handlar 

om att bygga upp en trygghet hos barnen att vilja lära, snarare än att vara en utökning av skolans 

arbete (Hartas, 2012). 

 
Silinskas m.fl. (2015) framhåller komplexiteten i sambandet mellan mödrarnas känslor, deras hjälp 

och barnens prestation. I enkäter genomförda under årskurs 2, 3 och 4 fick mödrar värdera sina 

positiva känslor (tillfredsställelse och glädje) respektive negativa känslor (hopplöshet och 
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frustration) inför läxsituationen (positive & negative affect). De fick även gradera hur ofta de hjälpte 

eller övervakade barnens läxläsning samt sin tillit till barnets förmåga att vara självständig och ta 

ansvar för sina läxor. Resultatet redovisar tydligt sambandet mellan moderns inställning och barnets 

prestation. Moderns negativa känslor ökade för varje årskurs och ju mer negativa känslor hon 

rapporterade i årskurs 3 desto sämre presterade barnet i årskurs 4. Författaren presenterar även en 

omvänd påverkan genom att elevens prestation första året påverkar moderns framtida känslor. Ju 

sämre eleven presterar desto mer negativa känslor och mindre positiva känslor rapporterade modern 

de kommande åren. Detta blir början på en negativ spiral där den sämre prestationen leder till mer 

negativa känslor hos modern, vilket gör att hon känner mindre tillit till att barnet själv tar ansvar för 

sina läxor och mer behov av att övervaka och hjälpa barnet på ett kontrollerande sätt, detta i sin tur 

leder till sämre prestation (Silinskas m.fl., 2015). 

5.5 Elevers	inställning	

Elevernas attityd till skolan och läsning byggs upp i samspel med omgivningen och påverkas av de 

värden som förmedlas i hemmet. Inställningen hos eleverna får sedan betydelse för 

språkutvecklingen (Hartas, 2012; Law, 2008). I Hartas (2012) studie framkommer olika attityders 

påverkan på elevers språk. Författaren undersöker förhållandet mellan elevens självbedömda attityd 

till skolan och lärares bedömning av elevens kunskapsnivå i språk. Författaren uppmärksammar att 

eleverna löper större risk att bedömas som under medel i språk om inställningen är negativ (Hartas, 

2012). Elevernas inställning till läsning kan även värderas av deras syfte med läsningen. Law 

(2008) fann i sin studie att mer stöttning och literacy i hemmet ledde till ökad yttre motivation hos 

eleverna. Samtidigt framkom att om eleverna motiveras att läsa genom yttre faktorer som att få 

högre betyg, tävla mot klasskamrater eller bli omtyckta och få belöning av vuxna, har detta en 

negativ effekt på läsförståelsen. Författaren förmedlar med detta att yttre motivation inte är en 

positiv faktor för läsning, men beskriver samtidigt att en bra lärare kan bidra till en kombination av 

inre och yttre motivation vilket kan främja läsutvecklingen (Law, 2008). 
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5.6 Sammanfattning	av	huvudresultat	

I litteraturstudiens material har vi sökt svar på frågeställningen På vilka sätt kan hemmet fungera 

stöttande för elevers läsutveckling?. Resultatet fann att hemmet kan fungera stöttande exempelvis 

genom att utforma en miljö där läsning uppmuntras genom rik förekomst av läsmaterial, familj som 

är läsförebilder och tidigt läser för barnet samt uppmuntrar barnet att själv läsa ofta. I lässituationer 

är det stöttande för elevernas läsutveckling om vårdnadshavarna för en dialog med barnet om 

textens innehåll samt gör barnet uppmärksamt på språkets form. Vårdnadshavarnas hjälp bör inte 

ske på ett kontrollerande och styrande sätt utan genomsyras av en vilja att utveckla barnets lärande. 

En viktig faktor av hemmets stöttning för elevernas lärande är det emotionella stödet. Vårdnads-

havarna behöver visa tillit till barnets förmåga för att eleverna ska utveckla en tro på sig själva och 

en vilja att lära. 

 
Frågeställningen Hur utvecklas elevers läsförmåga genom stöttning från hemmet? har riktat vårt 

fokus mot vilka delar av läsförmågan som påverkas av stöttningen. Av resultatet framkom att olika 

typer av stöttning påverkar olika delar av läsförmågan, men även att samma faktor kan ge olika 

effekt. Elevernas läsförståelse och läsflyt har visat sig påverkas av stöttning på liknande sätt. Att 

läsa ofta och att samtala om texters innehåll är positivt för både läsförståelse och läsflyt. Utveckling 

i förståelsen av språkets form uppmärksammas i studier där vårdnadshavare riktat barnets fokus på 

språkets utformning och där läsaktiviteter samt läsmaterial i hemmet är vanligt förekommande. 

Barns ordförråd utvecklas i det ständiga mötet med ord genom text och tal. Om barnet i hemmet 

utsätts för mycket ord genom böcker, tv, tidningar och samtal utvecklas ordförrådet. I resultatet 

framkommer dock att de specifika delarna av ordförrådet påverkas i mer eller mindre utsträckning 

av olika typer av stöttning.   
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6 Diskussion	

I följande avsnitt diskuteras litteraturstudiens resultat i förhållande till bakgrund samt syfte och 

frågeställning. Därefter följer en metoddiskussion med reflektion kring studiens tillförlitlighet och 

upplevda svårigheter. Avsnittet avslutas med förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Resultatdiskussion	

I texten som följer behandlas resultatet i ett större perspektiv och diskuteras utifrån verkligheten i 

samhälle, skola och hem. 

6.1.1 Kvalitet	inte	kvantitet	

Sambandet mellan hemmets stöttning och elevers läsutveckling har varit utgångspunkten i denna 

litteraturstudie. Tolv studier inom området har analyserats. Vad kan vi då se som kontentan av dessa 

studiers resultat? Det handlar om att det är stöttningens kvalitet och inte kvantitet som är nyckeln 

till barnens läsutveckling. I resultatet framkom att mycket läxhjälp inte var positivt för elevernas 

läsning. I studierna, som presenterar detta negativa resultat, framgår dock inte hur hjälpen med 

läxorna går till (Law, 2008; Silinskas m.fl., 2015). Författarna diskuterar själva att det kan före-

komma att läxhjälpen sker på ett kontrollerande sätt där vårdnadshavarna talar om precis hur upp-

giften ska lösas och mer eller mindre gör läxorna åt barnet. En naturlig följd av detta blir att barnet 

inte internaliserar kunskapen och därmed inte utvecklar sitt lärande (Silinskas m.fl., 2015). 

 
Att hjälpa mycket är alltså inte alltid detsamma som att hjälpa bra. Men vad är då bra hjälp? För oss 

handlar stöttning med kvalitet om att det finns ett engagemang och att vårdnadshavare har en vilja 

att utveckla barnens lärande. Stöttning där det finns en dialog mellan barn och vuxen har enligt 

studierna visat sig utveckla barnets språk och förståelsen av vad som läses. Lässtunder hemma där 

familjemedlemmar kan samlas och samtala om texternas innehåll, budskap och form, blir tillfällen 

då vårdnadshavare kan visa sitt engagemang för barnens lärande som också stärker de emotionella 

banden inom familjen. Vi anser alltså att det viktigaste är hur vårdnadshavarna stöttar sina barn. Att 

de i stöttningen förmedlar tillit och en positiv inställning till barnets förmåga och hjälper på ett 

anpassat, upplyftande sätt med utgångspunkt i detta. 
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6.1.2 Hjälp	till	läxhjälp	

Att den tidiga läsutvecklingen är grundläggande för ett framtida lärande har betonats av många 

forskare (Lundberg & Herrlin, 2005; Svensson, 1998; Westlund, 2009) och är väl känt hos de flesta 

vårdnadshavare. Utifrån vår erfarenhet av möten med vårdnadshavare har vi fått uppfattningen att 

de gärna vill hjälpa sina barn att utveckla sitt språk, men har svårt att veta hur de ska bära sig åt. 

Här anser vi att kontakten mellan skola och hem är av betydelse för stöttningens kvalitet. I de 

analyserade studierna fann vi att de vårdnadshavare som fått instruktioner från skolan i hur 

stöttningen ska genomföras, upplevde att de bättre kunde stötta sina barns lärande. 

 
För att uppnå den aktuella läroplanens övergripande mål att tillsammans med hemmet ge bästa 

möjliga förutsättningar för eleverna att utvecklas och lära, bör skolan ge information till 

vårdnadshavare om hur god stöttning kan användas. Lärare kan utforma läxor som underlättar för 

bra stöttning. Bailey m.fl. (2004) presenterade i sin studie att interaktiva läxor, där vuxna och barn 

samspelar i lässituationen, ledde till förbättrad läsförståelse hos eleverna och större engagemang för 

läsning hos båda parterna. Även flera andra studier påvisar att samtal om texter och uppföljning av 

vad barnet läst utvecklar barnens läsförmåga (Jordan m.fl., 2000; Pagan & Sénéchal 2014; Saint-

Laurent & Giasson, 2005; Sim m.fl., 2014). Genom att ge vårdnadshavare material för läsläxor som 

inkluderar samtalsämnen och frågeställningar (på, mellan och bortom raderna), menar vi att skolan 

kan hjälpa hemmet att bidra med stöttning av god kvalitet. 

 
Som tidigare nämnts är vår erfarenhet att många vårdnadshavare vill vara med och bidra till barnets 

kunskapsutveckling. Samtidigt är vi medvetna om att verkligheten inte alltid ser ut så och att det 

finns föräldrar som inte har möjlighet eller vilja att stötta i skolarbetet. I läxdebatten hörs 

vårnadshavares röster om att läxorna stjäl familjens tid och leder till tjat och bråk i hemmet. Om 

skolan dessutom kompletterar läxan med instruktioner till vårdnadshavarna kan det uppfattas som 

att skolan, i alltför hög grad, inkräktar på hemmets territorium. Vi tror att somliga anser att det är 

skolans uppgift att lära ut kunskap och att ansvar inte ska läggas på hemmet. Men som framförs i 

vår inledning räcker inte skolans timmar till och stöttning från vårdnashavare blir hemmets bidrag 

till elevernas kunskapsutveckling. Vi menar inte med detta, att läxor ska användas ”bara för att” och 

vara en belastning för hemmet utan att de ska ses som ett verktyg för lärande som hemmet kan bidra 

till. 
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6.1.3 Rik(lig)	kompensation	

Den socioekonomiska bakgrunden har i behandlade studier visat sig ha en begränsad påverkan på 

barnens läsutveckling (Leppänen m.fl., 2005; Saint-Laurent & Giasson, 2005), något som vi upp-

lever som förvånande. Saint-Laurent och Giasson (2005) kunde påvisa tendenser till ett samband 

mellan socioekonomisk bakgrund och familjers home literacy. Detta är ett resultat som vi hade för-

väntat skulle förekomma i större utsträckning. Mängden läsmaterial i hemmet kan antas vara 

beroende av familjeinkomsten. Samtidigt som vårdnadshavarnas utbildningsnivå sannolikt påverkar 

deras inställning till utbildningssystemet och barnens skolgång. Ett hem med rik literacymiljö och 

en emotionell stöttning där lärande värdesätts har båda i studierna visat sig vara positivt för 

läsutvecklingen (Hartas, 2012; Jordan m.fl., 2000; Leppänen m.fl., 2005; Sénéchal & LeFevre, 

2002; Silinskas m.fl., 2015). 

 
Detta skulle innebära att i ett hem där de materiella tillgångarna är små, behövs mer emotionell 

stöttning för att barnets lärande inte ska bli lidande. Om ett barn har en låg socioekonomisk 

bakgrund, familjeekonomi och utbildningsnivå sammantaget, skulle det, utifrån vårt tidigare 

resonemang, innebära att barnets förutsättningar för god läsutveckling försämras. Enligt vår mening 

tyder detta på att den socioekonomiska bakgrunden ändå har en roll för läsutvecklingen. Skolans 

kompensatoriska uppdrag får stor vikt i detta. Det handlar om att dessa barn kan behöva mer 

stöttning från skolan men även att skolan bör vägleda vårdnadshavarna i hur hemmet kan stötta.  

6.1.4 Motivation	ända	in	i	mål	

I vår kontakt med verksamheten i skolan har vi uppmärksammat att läsning ofta motiveras med 

yttre belöningar som stjärnor, lästävling mellan klasser, läsutmaningar etcetera. När vi analyserade 

Laws (2005) studie förvånades vi därför av att resultatet redovisade att yttre motivation var negativt 

för läsförståelsen. Att skolan trots detta bidrar till elevernas yttre motivation och upplever att det har 

en positiv effekt kan bero på syftet med aktiviteten. När denna typ av yttre motivation används i 

skolan är det ofta i syfte att få eleverna att läsa mycket och genom detta förbättra sitt läsflyt. Om en 

elev inte har en inre motivation att vilja läsa kan belöning och tävling i detta fall få eleven 

motiverad att läsa och få färdighetsträning som utvecklar läsflytet. Risken med belöning vid läsning 

är dock att eleverna endast plöjer genom böcker för att vinna och inte skapar en förståelse för 

texten. 

 
Enligt Westlund (2009)  är ett gott läsflyt avgörande för utvecklingen av läsförmågan. Men för att 

läsning ska uppstå krävs enligt The Simple View of Reading att flytet samverkar med förståelsen. 

Även om flytet i läsningen förbättras av yttre motivation så visar Laws (2005) studie att 
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läsförståelsen inte påverkas av detta. För att ha en vilja att läsa böcker tillräckligt noga för att 

läsförståelsen ska utvecklas, krävs att eleverna har en inre motivation. En inre motivation för 

läsning innebär att barnet läser av intresse och för eget nöje. Detta är en känsla som byggs upp 

under lång tid och som i hög grad påverkas av omgivningens värderingar och inställning. Vilka 

värden som förmedlas av hemmet och barnets närmaste familj har därför stor betydelse för 

uppbyggnaden av barnets inre motivation. Vi menar att vårdnadshavarna kan påverka elevernas inre 

motivation genom att vara läsförebilder. Genom att förmedla att läsning är roligt och givande bidrar 

de till en god inställning till läsning.  

6.1.5 Vända	en	negativ	trend	

Silinskas m.fl. (2015) lyfter det intressanta resultatet att samma beteende får olika effekt beroende 

på kontexten. Moderns övervakning av och hjälp med barnens läxläsning fick olika effekt på presta-

tionen beroende på om barnen var högpresterande eller lågpresterande. Silinskas m.fl. (2015) har i 

sin studie valt att endast studerat mödrars beteende. Vi upplever att vi i dagens Sverige är medvetna 

om att det inte bara är modern som är betydelsefull för barnens utveckling och lärande. Det före-

kommer fortfarande i somliga kulturer att modern har det största ansvaret för barnen, vilket är något 

som vi uppmärksammat i några av studierna. Detta är det resultat vi har att förhålla oss till men vi 

menar att utfallet är applicerbart på alla vårdnadshavare. 

 
Silinskas m.fl. (2015) presenterar två möjliga förklaringar till fenomenet att elevens prestationsnivå 

påverkar effekten av moderns övervakning. En av förklaringarna kan vara att den låga prestationen 

hos vissa elever beror på inlärningssvårigheter hos barnet. Mödrarna kan då ha svårt att bidra med 

stöttning som är effektiv nog för barnets inlärning. Författarna menar att det också kan handla om 

att mödrar till lågpresterande elever har låg tilltro till barnets förmåga och vid läxhjälp huvud-

sakligen fokuserar på barnets svårigheter. Barnen känner av misstron från modern, vilket kan leda 

till sänkt motivation som försämrar prestationen och minskar lusten att lära. Vi vill här tillföra ytter-

ligare en förklaring. Möjligtvis leder barns olika prestationsnivå till att modern förmedlar skilda 

budskap med övervakningen. För högpresterande elever kommunicerar modern genom sin över-

vakning att läxorna är viktiga och förmedlar en tilltro att barnet kommer klara skolan bra. I hemmen 

hos lågpresterande elever är risken stor att övervakningen istället framställer läxan som ett negativt 

moment som, om den inte görs, leder till misslyckande. 

 
I den pågående läxdebatten lyfts just detta ofta som ett argument mot läxor, att de leder till negativ 

stämning hemma och att de som är i störst behov av lärtillfället inte får nytta av det. Kanske är detta 

en orsak till att skolor väljer att inte använda sig av läxor. Efter att ha analyserat denna studies 
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material har vi kommit till insikten att avskaffandet av läxor inte behöver vara enda lösningen. 

Istället handlar det om att vårdnadshavarnas inställning och stöd behöver förbättras, då kan läxan 

återigen bli ett verktyg för utveckling och lärande. 

6.2 Metoddiskussion	

Litteraturstudiens resultat är enligt vår uppfattning trovärdigt eftersom de analyserade artiklarna alla 

är peer reviewed och därigenom bör hålla en hög vetenskaplig kvalitet. Dessutom har sökning och 

analys genomförts systematiskt i enlighet med riktlinjer ur Eriksson Barajas m.fl. (2013) för att 

säkerställa en så tillförlitlig tolkning som möjligt. På grund av det begränsade antalet artiklar 

inkluderade i litteraturstudien kan den dock inte anses heltäckande för forskningsområdet. Möjlig 

relevant litteratur kan ha undgått vår urvalsprocess vilket innebär att vi kan ha gått miste om 

intressant forskning. Det är möjligt att andra val av sökord och databaser eller förändrad manuell 

sökning kunnat leda till resultat som skiljer sig från det som nu framkommit. Litteratursökningen 

har överlag utgått ifrån internationell forskning men möjligtvis hade en utgångspunkt i nationell 

forskning givit ett resultat som bättre speglar svenska förhållanden. 

 
Den största svårigheten vi stött på under arbetets gång uppkom redan i inledningen av arbetet. Vi 

hade stora problem att finna relevant litteratur inom ämnesområdet Läsläxor och valde därför att 

byta ämnesområde. Ämnesbytet innebar en breddning och vi hade inte längre svårt att hitta till-

räckligt med litteratur, svårigheten blev istället att begränsa mängden träffar och välja de mest 

väsentliga artiklarna. När vi arbetat med att analysera studiers resultat insåg vi att vi har bristande 

kunskaper i att utläsa kvantitativa studiers resultatredovisning i tabellform. Vi har därför tvingats 

förlita oss på författarens sammanfattning av resultatet i den löpande texten och inte kunnat utgå 

från den exakta datan. Eventuellt hade möjligheten att jämföra all information lett till en bredare 

förståelse av resultatet men vi menar inte att det påverkar resultatet som helhet. Majoriteten av 

artiklarna är skrivna på engelska, vilket inte är vårt modersmål och att få en korrekt förståelse av 

innehållet har därför upplevts som en svårighet. För att göra en så korrekt tolkning som möjligt och 

undvika översättningsfel har vi båda läst samtliga artiklar och diskuterat tolkningssvårigheter samt 

använt digitala lexikon. I de fall då vi inte lyckats hitta en översättning som stämmer överens med 

det ursprungliga ordets innebörd har vi valt att använda det engelska begreppet i den löpande 

texten. 
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6.3 Förslag	till	vidare	forskning	

Inom ämnet läsläxa uppmärksammade vi att det finns stora begränsningar i mängden forskning. En 

utvidgning av forskningsområdet tror vi skulle uppskattas eftersom många skolor söker en 

vetenskaplig grund till beslut om läsläxans vara eller icke vara. Läxornas och läxhjälpens ut-

formning är ett område som skulle kunna belysas ytterligare. Eftersom det negativa resultatet av 

läxhjälpen som vi funnit, inte redovisar hur läxan och hjälpen gått till, skulle vidare forskning kunna 

ge förklaring till detta. Ytterligare ett område som skulle vara relevant för vidare forskning är hur 

hjälp och stöttning kan anpassas till elever med olika prestationsnivå. Av vårt resultat framkom att 

samma hjälp fick olika effekt på prestationer beroende på om eleverna var hög- eller lågpresterande. 

Studier av detta skulle kunna utveckla kunskaperna om hur olika behov kan tillgodoses även i 

hemmet. Av internationella studier framkommer att projekt där skolan instruerar hemmet i 

stöttning, är mer vanligt förekommande än i Sverige. Det vore intressant att se hur ett sådant projekt 

skulle mottas och vilka effekter det skulle få i en svensk kontext. 
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8 Bilaga	1:	Självvärdering	

Vi upplever båda att arbetet gått utomordentligt bra och att vi har haft ett jämt flyt under hela 

processen. Tack vare att vi inför arbetets start lyft förväntningar på varandra och uppmärksammat 

våra starka och svaga sidor, har vi kunnat dra nytta av hur vi kompletterar varandra och stöttat i 

motgångar. Båda parter har lagt ner lika mycket tid och engagemang i arbetet. Artikelläsning 

delades upp så, att de artiklar som den ena skumläst fick den andre djupläsa. På grund av skillnader 

i engelskakunskaper har vi stöttat varandra i översättning och förståelse av artiklarna. Vid analys 

och sammanställning av resultat lästes utvalda delar gemensamt för att båda skulle få lika stor 

förståelse av innehållet. Vi skapade ett dokument i Google-drive för att gemensamt kunna följa 

skrivprocessen på varsin dator men har varje vardag suttit tillsammans och diskuterat innehållet. 

Till en början delades nedskrivningen av bakgrund och resultat upp för att öka effektiviteten men 

samtliga delar bearbetades i slutändan gemensamt.  

 

 

 

 


