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Sammanfattning 
Den här studien syftar till att undersöka lärares inställning till och användning av läxor i 
engelskundervisningen utifrån följande läxtyper: repetitions- eller övningsläxor (RÖL), läsläxor (LL), 
förberedelseläxor (FL), läxor vars innehåll finns utanför skolmiljön eller autentiska läxor (AL), läxor 
för att arbeta ikapp (LAI) och läxor för rikare bedömningsunderlag (LRB). Studien undersöker också 
hur frekvent lärare använder sig av de olika läxtyperna, i vilka kombinationer, vilken typ av 
återkoppling som synliggörs och hur de anser att läxor påverkar elevers språkinlärning i engelska. För 
att söka svar på detta har en enkätstudie bedrivits som innefattar en kombination av kvantitativ och 
kvalitativ metod. Validiteten i studien kan motiveras utifrån att datainsamlingen har genomförts på ett 
stort urval av lärare med hög svarsfrekvens (149) och därav ökar det resultatens generaliserbarhet. 
Resultatet visar att majoriteten av lärarna använder engelskläxa en gång i veckan och att RÖL 
tillsammans med LL är mest populära. De läxor som används minst frekvent var AL, LAI och LRB. 
Synen på läxor och dess lärandeeffekt är mestadels positiv och motiveras med mängdträning i relation 
till språkinlärning. Den schemalagda undervisningen består i majoritet av att förbereda och följa upp 
läxan med kontrollbaserad utgång. Lärarna är överens om den formativa bedömningens inverkan på 
elevers lärande i relation till läxor och ger därför någon form av direkt återkoppling. Vissa lärare 
problematiserar läxans karaktär och elevers socioekonomiska förutsättningar utifrån det. De slutsatser 
som kan dras utifrån studien är att lärares läxpraxis borde vara mer varierad för att sträva mot de 
generiska kompetenserna och en livslång lust att lära. Detta kan motiveras med en omfattande satsning 
på att införa AL i engelskundervisningen vilket bekräftas i tidigare forskningsresultat. 
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1. Inledning 
Inspiration till studien kom av egen erfarenhet under en verksamhetsförlagd utbildning där jag 
observerade att lärare använde sig av läxor trots att majoriteten av eleverna inte gjorde dem. Det fick 
mig att fundera över läxors syfte i undervisningen och elevers anledning till att göra eller inte göra 
dem. Således uppstod frågan om lärares inställning till läxor och hur de motiverar sin användning av 
dem utifrån ett lärandeperspektiv. Engelskundervisningen har enligt min uppfattning och erfarenhet en 
stark läxtradition och den här studien syftar till att undersöka lärares inställning till och användning av 
läxor i engelskundervisningen. Olika läxtypers användning och effekt är dessutom relativt outforskat 
vilket ökar intresset. 

Läxor som generellt begrepp har däremot varit ett hett debattämne under en längre tid där åsikterna är 
många och utbredda. I en artikel i Dagens nyheter, Läxor en självklarhet i skolan med toppresultat, 
används läxor som självbärande argument för skolans goda resultat. Både lärare och rektor uttrycker 
att läxor i sig ger goda kunskaper men gör ingen skillnad läxor emellan eller läxor i olika ämnen 
(Arbman, 2015, 12 maj). Några dagar senare publiceras en artikel av motsatt synpunkt, Stor brist på 
kunskap om läxor, där man redogör för några forskares uppfattning gällande läxors effekt. De 
uttrycker att forskningen som bedrivits på detta är minimal och att forskningsresultaten är högst 
tvetydiga gällande lärandeeffekt (Arbman & Lerner, 2015, 15 maj). Den polariserade synen som 
artiklarna beskriver kan i viss mån representera verkligheten och därigenom är det både ett outforskat 
och aktuellt ämne. Min studie kommer bygga på en enkätundersökning som omfattar både kvantitativ 
och kvalitativ metod. Dessa resultat analyseras sedan för att skapa en överblick av situationen. 

1.1. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med det här arbetet är att undersöka lärares inställning till läxor i engelskämnet i årskurs 4–6. 
Studien syftar till att kartlägga vilka typer av läxor som syns i engelskundervisningen utifrån på 
förhand konstruerade kategorier enligt Skolverket (2014, s. 13–14). Arbetet är fokuserat mot formativ 
bedömning och därigenom hur lärare formativt använder sig av läxor i sin undervisning under 
schemalagd lektionstid. Detta ska undersökas utifrån följande frågeställningar: 

1. Vilka olika typer av läxor använder sig lärare av i engelskundervisningen och hur frekvent? 

2. På vilka sätt sker återkoppling och uppföljning av läxorna under schemalagd skoltid? 

3. Hur anser lärarna att läxor påverkar elevers språkinlärning? 

Min hypotes är att det är läxor som glosor och egen läsning som kommer att synas mest frekvent i den 
första forskningsfrågan och uppföljningen kommer då främst att vara av kontrollerande art. I tidigare 
forskning om läxor har sociokulturella förutsättningar varit centralt och därför är det relevant att 
behandla i den här studien. Användandet av läxor kommer därför att relateras till elevers likvärdighet i 
utbildningen, det vill säga om läxanvändningen kan försvaras utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. 
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2. Bakgrund 
Följande avsnitt kommer att redogöra för viktiga begrepp (avsnitt 2.1), relevanta utgångspunkter i 
styrdokument (avsnitt 2.2), delar av det sociokulturella lärandeperspektivet relevant för studien 
(avsnitt 2.3) samt tidigare forskning om läxor (avsnitt 2.4). 

2.1. Viktiga begrepp för studien 
Avsnittet definierar viktiga begrepp för studien vilka är formativ bedömning, repetitions- eller 
övningsläxan och läsläxan, förberedelseläxan, autentiska läxan, läxa för att arbeta ikapp samt läxa 
för rikare bedömningsunderlag. Förkortningar av läxtyperna listas i bilaga 1. 

2.1.1. Formativ bedömning 

Formativ bedömning står i motsats till summativ bedömning vilken syftar till att göra en 
sammanfattande bedömning av elevens prestation och formativ bedömning är framåtsyftande. 
Återkoppling är en stor del inom detta och man kan enligt Hattie och Timperley (2007) dela in 
återkopplingen i tre delar vilka är feed up, feedback och feed forward. Feed up innebär att redogöra för 
målen på förhand. Feed-back betyder att arbetet i skolan utgår från och tar vid i elevens tidigare 
kunskaper och erfarenheter. Detta betyder att eleverna får på förhand veta hur de ligger till i 
förhållande till lärandemålen. Sedan används feed-forward till att eleven får konkreta redskap att 
arbeta vidare med för att överbrygga gapet mellan vad de kan och vad de ska sträva mot (Buregård 
Eklund, 2012). Fungerar alla delar av den formativa bedömningen tillsammans med uppgifterna och 
arbetssätten i skolan så finns det en tydlig alignment som Biggs (2003) nämner. Alignment innebär att 
det finns en röd tråd genom alla delar av undervisningen som utgår från de formulerade lärandemålen 
och mynnar ut i elevers studieresultat. 

2.1.2. Repetition- eller övningsläxan (RÖL) och läsläxan (LL) 

RÖL och LL syftar till att ge elever mängdträning och repetition av innehåll redan känt för eleven. 
Motivering till den här typen av läxor kan vara att den schemalagda skoltiden ska användas så 
effektivt som möjligt och inte användas till uppgifter utan lärarhandledningskrav (Skolverket, 2014). 
Vanliga sådana läxor inom engelskundervisning är glosor och läsläxa. Glosor innefattar en rad ord att 
memorera och kunna översätta vid ett senare tillfälle eller öva in en viss grammatisk struktur som 
olika tempus av engelska verb. Läsläxa innebär att läsa en text i ett läromedel eller läsa en viss mängd 
i en egen eller gemensam skönlitterär bok på målspråket. I enkätundersökningen har jag valt att dela 
upp i dessa två grupper inom den här läxtypen, läsläxor (LL) och repetitions- eller övningsläxor 
(RÖL), för att få syn på användningen av grammatiska strukturer och/eller ordkunskap i jämförelse 
med läsläxor.  

2.1.3. Förberedelseläxan (FL) 

FL handlar också om att effektivisera undervisningen eller ge extrastöd till de elever som behöver 
uppleva den introducerande fasen flera gånger. Exempel på FL inom engelska kan vara att läsa ur en 
skönlitterär bok eller annan text som sedan följs upp i klassrummet, att eleverna observerar eller 
dokumenterar något utanför skolmiljön eller det allt mer populära flippade klassrummet. Det innebär 
att läraren gör en introduktion av ett ämne och filmar sig själv för att eleverna ska kunna göra den 
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fasen på egen hand vilket möjliggör att eleverna kan se introduktionen flera gånger, pausa och fundera. 
Dessutom kan frånvarande elever på ett enkelt sätt följa med i undervisningen (Bäcklund, 2016). 

2.1.4. Autentiska läxan (AL) 

AL benämns i Skolverket (2014) och i lärarenkäten som läxor vars innehåll finns utanför skolmiljön 
för att förtydliga begreppet. AL kräver ingen lärarhandledning och handlar om att eleven ska komma i 
kontakt med innehåll som finns utanför skolans värld. Inom engelskundervisning skulle detta kunna 
vara att eleven intervjuar någon utanför skolan, ser ett engelskt program, spelar något spel eller på 
annat sätt drar nytta av andra lärandemiljöer. Läxan kan också vara mer samarbetsinriktad elever 
emellan. När AL introduceras grundligt och får en tydlig återkoppling i undervisningen blir den en 
resurs för klassen som kollektiv (Strandberg, 2013).  

2.1.5. Läxa för att arbeta ikapp (LAI) 

LAI används då en elev ej varit närvarande eller inte hunnit färdigt med skolarbete (Skolverket, 2014). 
Läxtypen kan vara välfungerande för de elever som behöver mer tid till skolarbetet eller finner större 
utmaning i att koncentrera sig på individuella uppgifter i en gruppsituation. De kan fungera som 
stöttning för de elever som av vissa diagnostiska skäl har svårt att komma igång och genomföra 
individuella uppgifter men förutsätter en lugn hemmiljö med, vid behov, läxhjälp.  

2.1.6. Läxa för rikare bedömningsunderlag (LRB) 

LRB innebär uppgifter av varierande storlek där eleven på egen hand producerar någonting som 
läraren kan göra en summativ bedömning av (Skolverket, 2014). Exempel på dessa typer av läxor kan 
vara att producera text på olika sätt eller att förbereda någon slags muntlig presentation. 

2.2. Skolans styrdokument 
Det här avsnittet redogör för vad skolans styrdokument yttrar om läxor med utgångspunkt i läroplanen 
(Skolverket, 2011a), kommentarmaterial till kursplanen i engelska (Skolverket, 2011b) samt skollagen 
(SFS 2010:800). Dessa dokument nämner inte läxanvändning explicit vilket kan tolkas som att det är 
utan egentligt stöd i styrdokumenten. 

En elev har efter genomgången grundskola uppnått målen inom ämnet engelska om denne kan 
kommunicera på engelska i tal och skrift (Skolverket, 2011a). De formulerade förmågorna är: 

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

• använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda, 

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och 

• reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och 
delar av världen där engelska används. (Skolverket, 2011a, s. 30) 

Förmågor finns att utveckla i varje ämne och kan ses som generiska kompetenser allmänt applicerbara 
för elevens framtid. Kunskapssynen i skolan idag tenderar till att värdesätta generiska kompetenser 
som syftar till ett livslångt lärande. Dessa genomsyrar läroplanen och gör att den svenska skolan utgår 
från ett bildningsperspektiv med relationell kunskapssyn (Carlgren, Forsberg & Lindberg, 2009; 
Skolverket, 2000). I kommentarmaterialet till kursplanen i engelska är det förtydligat att förmågorna i 
engelska och således också kunskapskraven är utformade och graderade efter CEFRs (bilaga 1) sex 
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nivåer av språkligt kunnande. Den allsidiga kommunikativa förmågan är i fokus och forskning visar 
att elever tillgodogör sig språkliga strukturer om de fyller ett omedelbart behov. Detta kan tolkas som 
att det finns lite stöd i kommentarmaterialet och kursplanen för använda sig av klassiska läxor som att 
öva in fristående glosor eller grammatik utanför ett meningsfullt sammanhang (Skolverket, 2011b).  

Skollagen yttrar i 7e kapitlet §17: ”Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per 
läsår och åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte 
förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar.” (SFS 2010:800) Således kan detta tolkas som 
att skolverksamheter som ger elever hemuppgifter där det krävs ytterligare tid spenderad på 
skolarbetet utanför den obligatoriska verksamheten inte har stöd för detta i skollagen. Verksamheten 
kan endast använda sig av hemuppgifter då en elev uteblivit från obligatorisk undervisning. Utdraget 
ur skollagen kan tolkas som en motsättning till skolans värdegrund som yttrar att ”skolan ska i 
samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 
och ansvarskännande individer och medborgare” (Skolverket, 2011a, s. 9). Citatet indikerar att skolan 
och hemmen delar på fostransuppdraget men det uttrycks inte hur det bör fördelas eller vad det 
innefattar. Läroplanen yttrar också att skolan ska ge elever förutsättningar att utveckla sin förmåga att 
ta ett personligt ansvar samt att ansvarsnivån ökar med elevers ålder och mognad (Skolverket, 2011a). 
Detta kan möjligtvis tolkas av lärare som att den ökade ansvarsnivån omfattar hemarbete då det 
genomförs utan en lärares handledning. Av att döma utifrån styrdokument och lagtext så finns inget 
tydligt stöd för läxanvändning. 

2.3. Teoretiska utgångspunkter 
Följande avsnitt kommer att koppla studiens syfte och tidigare forskning till den socio-
konstruktivistiska perspektivet med idéer som grundar sig i Vygotskijs (1999; 1978) lärandeteorier.  

Den svenska kunskapssynen idag färgas i stora drag av Vygotskijs (1999) idéer om lärande i en 
sociokulturell kontext som Säljö (2014) blivit en stor förvaltare av. Människan är en social varelse 
som lär sig med hjälp av kommunikation i en kontext där olikheter möts. Genom sociala möten där 
människan får uppleva ett tomrum, vilket innebär avsaknad av kunskaper för den specifika situationen, 
kan hon med hjälp av vägledning fylla det tomrummet och skapa en mer och mer komplex bild av 
verkligheten. I skolans värld så benämner Vygotskij (1999, s. 333) detta som att vara i den proximala 
utvecklingszonen. Han beskriver lärande som en process där organisering av vanor och beteende 
samverkar och utvecklas genom den kontexten. Det är generellt mycket svårt att separera människan 
från hennes erfarenheter och därför har Vygotskijs teorier blivit så vitt accepterade i skolan. Lärande 
är en social verksamhet och således behöver undervisningen och läxpraxisen utgå från det genom en 
kommunikativ karaktär. Med detta menas att läxors förberedelse, utformning och uppföljning syftar 
till att elever lär i kollektiv med kommunikation som medel i motsättning till att exempelvis studera en 
text och förhöras individuellt på denna i skolan.  

Mycket av det centrala innehållet i kursplanen för engelska (Skolverket, 2011a) tillsammans med 
undervisningsformerna tenderar att styra undervisningen mot en mer teoretisk praxis vilket passar sig 
bättre för mer mogna barn. I hög grad förväntas elever koncentrera sig under långa dagar, sitta stilla 
och vara kompetenta lyssnare. Läxan kan vara ett sätt att överbrygga mellanårens polarisering från 
barn till tonåring genom att ge läxor som är interaktiva, lekfulla, undersökande och kommunikativa till 
naturen så får elever uppleva någonting som står i kontrast till det typiska för skolmiljön (Vygotskij, 
1995). Strandberg (2013) har i sin forskning fokuserat på AL i mångkulturella orter där majoriteten av 
eleverna av olika anledningar i lägre grad kan ta hjälp av föräldrarna med hemarbete. Särskilt när det 
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gäller mer akademiska läxor som kan ligga utanför föräldrars kompetensnivå eller vara för 
tidsomfattande. Det är dessa akademiska läxor som bidrar till större klyftor i samhället på grund av att 
elevers prestation i skolan definieras av föräldrars utbildningsnivå och tid att hjälpa sina barn med 
skolarbetet istället för att förbättra likvärdighet och jämlikhet. AL kan således tjäna som en brygga och 
koppla samman elevers kontextualisering av skolmiljö och hemmiljö. 

2.4. Tidigare forskning på läxor och deras effekt 
Mycket av den forskning som bedrivits gällande läxor är relaterat till den sociala påverkan och 
likvärdigheten i undervisningen, det vill säga elevers sociokulturella förutsättningar och deras 
påverkan på läxläsning. En liten del fokuserar på lärandeeffekten av läxor och ännu mindre del 
undersöker olika läxtypers effekt med fokus på språkutveckling. De studier där läxpraxis relateras till 
goda studieresultat utkristalliseras inte vilka läxtyper som undersökts. Detta gör det problematiskt att 
urskilja läxor som ger god effekt då alla ej kan likställas. 

2.4.1. Den formativa bedömningens roll för läxors lärandeeffekt 

I Hatties (2012) metastudie visar sig läxor ha en relativt låg lärandeeffekt, dock är inte läxtyper 
extraherade vilket kan ses som en viktig aspekt gällande studier av lärandeeffekt. I studien redovisas 
tre essentiella hörnstenar vilka är att förstå tidigare prestationer, koppla samman gammalt och nytt 
samt att tänka på tänkandet (Hattie, 2012). För framgångsrikt lärande och läxpraxis behövs alltså 
noggrann mätning av elevers förkunskaper och att lärandet tar vid i dem och fortsätter sedan genom 
tydlig målsättning samt reella förväntningar på eleverna (Hattie, 2012; Wiliam, 2011). Man kan nå 
detta genom att formulera lärandemål där aktiviteten och lärandekontexten skiljs åt. Exempelvis att 
producera en återberättande text om din bästa kompis med korrekt användning av he/she och his/her 
menar Wiliam (2011) är för komplicerat utan man bör istället skilja på kontexten (din bästa kompis) 
och lärandemålet, att producera en återberättande text där he/she och his/her används korrekt. Detta 
hjälper till att förhindra att elever tolkar uppgifter olika. I nästföljande led är det återkopplingen som 
spelar stor roll för läxans lärandemöjlighet. Black och Wiliam (1998) har påvisat vikten av att 
återkoppling inte ska vara i form av betyg utan skriftliga eller muntliga kommentarer vilket i sin tur 
har misstolkats av lärare att all form av skriftlig återkoppling skulle vara positiv. Är återkopplingen 
ställd så att eleven kan ta till sig den för att förbättra sin prestation så är den av positiv karaktär 
(Wiliam, 2011; Harlen, 2007). Återkopplingen måste således vara specifik, tydlig och förklara hur 
eleven ska göra för att utvecklas. 

2.4.2. Läxors inneboende värde i skolan 

Hellsten (1997) beskriver att läxan i sig är paradoxal genom att den är självklar i undervisningen 
samtidigt som den nämns ytterst lite i skolans styrdokument. De uppfattningar som sammankopplas 
med läxan som fenomen är att den markerar en slags elevidentitet, en involverad förälder samt att den 
sägs ingiva och träna eget ansvar. Den positiva inställning till läxor som speglas i forskning och i 
samhällsdebatten står i kontrast till den låga effekt läxor visar sig ha på lärande (Hellsten, 1997). 
Exempelvis Coopers (1989) studier visar att när det gäller lärandeeffekt så har läxan nästintill ingen 
effekt på elever i årskurs 4–6 medan det visar sig ha en bättre lärandeeffekt på äldre elever. Studier 
visar också på att det ofta finns en korrelation mellan att spendera mycket tid på läxor och att ha höga 
betyg, en korrelation behöver dock inte betyda att det är en kausalitet (Cooper, 1989). Trots dessa 
resultat i studien så avslutar Cooper (1989) med att göra en generell läxrekommendation där han 
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föreslår några timmars läxläsning i veckan för elever i årskurs 4–6. Hellsten (1997) gör en markering 
av detta och indikerar att läxan per definition anses vara av högt värde trots att forskningen av dess 
effekt visar på resultat i en annan riktning. 

2.4.3. Elevers uppfattning av läxor 

Lindell (1989) har i sin studie om läxors utformning och effekter kommit fram till att elever hellre 
läser läxor i skolan än hemma och samtidigt konstaterat att detta gynnar elever med stökigare 
hemförhållanden. Den här typ av forskningsresultat skulle kunna varit en ingång till den allt mer 
ymnigt förekommande läxhjälpen i svenska samhället både från privata, kommunala och frivilligt 
organiserade initiativ (Lidzén, 2009). Elever i studien vittnar också om att de själva inte anser att läxor 
är ett bra lärandetillfälle och att de finner dem tråkiga (Lindell, 1989). En som fokuserat på elevers 
uppfattning av läxor är Westlund (2004). Hon visar på att elever anser att läxor stjäl fritiden, 
förekommer i för stor uträckning och gör att de behöver göra skolarbete över helgen. De vittnar också 
om engelska som ett av de mer läxtunga ämnena (Westlund, 2004) vilket kan styrkas med Lundgrens 
(2002) studie om interkulturell förståelse i engelskundervisningen där lärare vittnar om att 
engelskämnet handlar mest om ”vilka sidor i böckerna vi ska ha till den och den gången och vilka 
glosor och vad vi ska ha på provet” (Lundgren, 2002, s. 165). 

2.4.4. Läxors effekt utifrån en mängd påverkningsfaktorer 

Lindell (1989) visar på att läxor med någon form av granskning ger bättre elevprestationer jämfört 
med läxor utan granskning. Resultatet kan tolkas som att elever inte skulle ha någon egen motivation 
till att göra läxor förutom motiveringen att det ska granskas av en auktoritet, det vill säga läraren. 
Läxor kan också ha en god effekt på föräldramedverkan genom att hemmet får en slags läroplan, 
barnets studietid utvidgas och det kan leda till intimare familjerelationer (Lindell, 1989). I kontrast till 
detta så redogör Strandberg (2013) för att det bara är en viss typ av läxor, AL, som har den effekten i 
hemmen. Läxor där elever eller föräldrar upplever att de har tillkortakommanden skapar snarare oro 
och stress i hemmen. Autentiska läxor kan således skapa ett band mellan skola och hem genom att 
föräldrarna bär på viktiga erfarenheter och kunskaper som för eleverna kan utgöra en stor resursbank, 
om den används på rätt sätt (Strandberg, 2013). 

Cooper, Civey Robinson och Patall (2006) beskriver en rad faktorer som avgör läxans effekt på olika 
nivåer. Den första faktorn är elevens förmåga, motivation, studievana och intresse. Nästa faktor har att 
göra med uppgiftens omfattning, syfte, individualisering, tid till genomförande, elevinflytande och 
social kontext. Den tredje faktorn har med klassrummet eller undervisningsmiljön att göra det vill säga 
material, handledning (läxhjälp), stöttning samt vana att arbeta målstyrt utifrån läroplanen. Den fjärde 
faktorn innefattar elevens hemmiljö som material, arbetsplats, studiero, föräldrar, syskon och 
fritidsaktiviteter. Slutligen så påverkar uppföljningen av läxan vilken kan innefatta muntlig 
återkoppling, skriftlig återkoppling, betygsättning, läxförhör, klassrumsdiskussion eller ingen 
återkoppling. I relation till den fjärde faktorn som innefattar hemmiljö så påvisar Schuelers (2014) 
forskning att elever som har goda socioekonomiska förutsättningar med social och ekonomisk trygghet 
generellt klarar av skolan bättre än de utan eller med trygghet i låg grad och det finns en positiv 
relation mellan föräldramedverkan och goda studieresultat (Schueler, 2014). En förutsättning för 
elevers likvärdighet i utbildningen är att skolan engagerar sig i att ta reda på vilka föräldrar som 
behöver mer stöttning gällande läxläsning och utformar läxorna därefter (Schueler, 2014). 

Epstein och Van Voorhis (2001) har också studerat läxors utformning och involvering av föräldrar i 
relation till dess effekt. De visar på att det finns några övergripande syften med att använda sig av 
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läxor, vilka är repetition, förberedelse, deltagande, personlig utveckling, bygga relationer i hemmen, 
bygga relationer mellan hemmen och skolan, interaktion elever mellan, policy, skolans goda anseende 
och bestraffning (Epstein & Van Voorhis, 2001). I en studie som gjordes på 683 elever i USA i ett 
lägre medelklassområde arbetade man med AL inom språkundervisningen. I inledningsfasen av 
studien samlade man in elevernas betyg samt gjorde ett större språkligt test. Under studiens gång fick 
eleverna AL som innefattade att läsa upp texter, ta hjälp för inspiration, samla reaktioner, få 
återkoppling och göra undersökningar i hemmet. Detta arbetssätt höjde elevernas betyg och testresultat 
samt att elever och föräldrar visade sig ha en god inställning till graden av deltagandet i skolarbetet. 
Läxorna visade sig också ha god effekt på elevers lust till att lära. Studien visar att ju mer tid lärare 
spenderar på att designa läxor med ett tydligt syfte och mål desto mer meningsfullt upplever eleverna 
dem (Epstein & Van Voorhis, 2001). Både Epstein och Van Voorhis (2001), Black och Wiliam (1998) 
påvisar den formativa bedömningens betydelsefulla roll gällande läxor samt att elever behöver 
kommunicera om sin lärandeprocess, så kallad metareflektion. Olika former av att kontrollera och 
gradera prestationer kan användas men ej för att nå djupare förståelse, utan då krävs en kombination 
med metareflektion där läraren använder sig av öppna frågor. 

Cooper et al. (2006) redogör för läxans positiva effekt i fyra delar vilka är: direkt inlärning och 
måluppfyllelse (direkt memorerbar kunskap), långsiktig akademisk uppfyllelse (utvecklad studievana 
och studieteknik), icke-akademisk uppfyllelse (på grund av att läxor förläggs på fritiden krävs 
motivation, självständighet och problemlösningsförmåga) och slutligen ett redskap för relationsbygge 
då familjer möts kring skolarbetet. De negativa effekterna av läxor är förlorat akademiskt intresse, 
fysisk eller psykisk utmattning, mindre fritid, fejder inom familjen, förvirring på grund av för lite 
stöttning, fusk, plagierade arbeten, för mycket hjälp med läxorna så att det är svårt att urskilja elevens 
prestation samt ökade skillnader mellan högpresterande och lågpresterande elever (Cooper et al., 
2006). Det potentiella förlorade akademiska intresset står i motsättning till värdegrunden som 
uttrycker att skolan ska främja en livslång lust att lära (Skolverket, 2011a). Den ökade klyftan som kan 
uppstå mellan högpresterande och lågpresterande elever kan också ha att göra med deras 
sociokulturella förutsättningar vilket också Strandberg (2013) och Schueler (2014) diskuterar. 

2.4.5. Läxor i praktiken  

Detta avsnitt utgår från den forskningsöversikt om läxor som Skolverket (2014) publicerat. Då 
undervisning ska främja elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i 
bakgrund, erfarenhet, språk och kunskaper så finns det lite belägg för en stor del av hemarbetet 
(Skolverket, 2011a). Detta på grund av de sociokulturella skillnaderna i Sverige gällande 
utbildningsnivå, inkomst och trygghet i hemmiljön. De läxor som presenteras tydligt, har stark 
koppling till lärandemålen, aktualiseras i undervisningen samt har en god uppföljning i klassrummet 
uppfattar elever som gynnsamma (Skolverket, 2014). De som anses ha positiv påverkan på inlärning 
samt är likvärdiga utifrån elevers socioekonomiska förutsättningar är AL. Dessa läxor förutsätter inte 
några kunskaper förutom det som varje individ besitter och tillåter olika utsagor och nivåer av arbete 
(Skolverket, 2014). 

Skolverket (2014) visar att det finns många olika anledningar till varför lärare använder sig av läxor i 
undervisningen, således tjänar de olika syften. Det finns de läxor som avser att bidra till elevers 
kunskapsutveckling, för att tiden i skolan inte räcker till, för att utveckla goda studievanor och 
ansvarskänsla samt att ge vårdnadshavare en inblick i skolarbetet. Det som verkar mest essentiellt när 
det gäller läxor är förbereda väl, förklara grundligt och följa upp läxan formativt (Skolverket, 2014). 
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I Lgr69 (Skolverket, 1969) oroade sig språklärarna över en formulering där läxor uppfattades som 
mindre önskvärda och därigenom protesterade lärarna mot skolöverstyrelsen som till svars uttryckte 
att ”hemuppgifterna kan utgöra en del av den normala arbetsrutinen om de är av repetitiv karaktär eller 
om de består av extensiv läsning” (Lindell, 1989, s. 21). Citatet kan tolkas som att den typ av 
språkläxor som dominerat undervisningen sedan dess förespråkas av Skolverket (1969) med exempel 
som glosor och läsning. Det är troligt att Skolverket inledningsvis hade för avsikt att ej göra en 
läxrekommendation men blev pressade till detta ändå. Ser vi till nuvarande styrdokument och 
forskningsöversikter så finns det inga uttryck gällande hur lärare bör arbeta med läxor. Dock 
presenteras en mängd fördelar med AL utifrån elevers jämlikhet i utbildningen samt lärandeeffekt. 

2.5. Sammanfattning av bakgrund 
Styrdokument och lagtext visar lågt stöd för läxor genom att det inte nämns explicit i styrdokument 
och det i lagtext uttrycks att verksamheten endast får omfatta 190 skoldagar per läsår och arbete ej får 
förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar (SFS 2010:800). De teoretiska 
utgångspunkterna visar att elever i mellanåren upplever en polarisering mellan att vara barn och vuxen 
(Vygotskij, 1995). AL skulle kunna vara ett sätt att överbrygga polariseringen genom dess lekfulla och 
undersökande karaktär. Socioekonomiska perspektiven har varit ett starkt fokus i tidigare forskning 
tillsammans med läxors effekt i relation till tid. Socioekonomiska förutsättningar och deras relevans 
till läxor kommer också att undersökas i den här studien men endast utifrån lärares perspektiv och inte 
som en självständig dimension av analysen. Det finnes inga studier som beskriver olika läxtypers 
effekt på språkinlärning i engelskämnet. Strandberg (2013) tillsammans med Epstein och Van Voorhis 
(2001) är de enda som utkristalliserar en läxtyp vilken är AL. AL visar sig ha positiv inverkan på 
elevers betyg och lust till att lära. I övrigt visar tidigare forskning att läxan har relativt låg effekt i 
årskurs 4–6 och att läxans effekt kan delas in i faktorer som elevers förmåga, uppgiftens utformning, 
material och miljö i relation till hem och skola (Cooper, 1989; Cooper et al., 2006). Elever vittnar om 
att läxor stjäl fritiden, att engelska är ett särskilt läxtungt ämne samt att de hellre läser läxor i skolan än 
hemma (Westlund, 2004; Lindell, 1989). Elever med social och ekonomisk trygghet klarar av skolan 
bättre och det finns en positiv relation mellan föräldramedverkan och goda skolresultat (Schueler, 
2014; Strandberg, 2013). Nästkommande avsnitt kommer att redogöra för metodval, urval av 
respondenter samt bearbetning av material för att besvara frågeställningarna.  

3. Metod 
För att svara på mina frågeställningar har jag använt mig av både kvantitativ och kvalitativ metod. En 
enkät ligger till grund för materialinsamlingen och är skapad i programmet Google Formulär där 
flertalet av frågorna är formulerade med flervalssvar, några frågor kräver en gradering och några är 
öppet ställda med frisvar enligt kvalitativ metod. Enkätstudiens deltagare är medlemmar i Facebook-
gruppen Engelska i åk 4–6. Vid konstruktion av formuläret har riktlinjer använts som att förklara 
syftet med studien inledningsvis där frågor om anonymitet och sekretess besvaras. Utifrån samma 
riktlinjer är frågorna formulerade så kortfattat som möjligt, inga negationer är använda, frågorna är 
sorterade i relevanta grupper, svarsalternativen har en bred räckvidd och i slutet ges möjlighet för 
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respondenten att lämna fri kommentar och önskan om att ta del av studiens resultat (Eliasson, 2013; 
Patel & Davidson, 2011). 

De stängda alternativsvars- och graderingsfrågorna är kvantitativa av naturen och syftar till att 
undersöka vilka typer av läxor som används i engelskundervisningen samt frekvensen av de olika 
läxtyperna. De öppna frågorna är kvalitativa och syftar till att undersöka lärares inställning till och 
användning av läxor. Eliasson (2013) påvisar att kvalitativa metoder fungerar allra bäst när en 
undersökning vill komma åt ett sammanhang som behöver analyseras mer djupgående. Det innebär att 
de frågor som är svåra att kvantifiera behövs mätas med kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden är i 
sin tur mindre lämplig när det gäller att undersöka större data eller göra generaliseringar, varav mitt 
val att kombinera dessa båda metoder i enkätstudien. Att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod 
uttrycks som positivt för att dels kunna validera studiens generaliserbarhet, vilken blir större med 
kvantitativ metod, och att genom den kvalitativa metoden låta dem som tar del av resultatet kunna 
bilda sig en uppfattning av studien (Eliasson, 2013). Detta uppnås således genom hög grad av 
transparens vilket innebär att beskriva forskningsprocessen så noggrant som möjligt. Innan enkäten 
delades till den tilltänkta gruppen av respondenter så genomfördes en mindre pilotundersökning vilket 
rekommenderas för att försäkra sig om att frågorna mäter det som avses att mätas samt att eliminera 
missförstånd och tolkningsfel på förhand (Patel & Davidson, 2011; Eliasson, 2013). 

3.1. Urval 
Lärarna i studien deltar frivilligt och urvalet är baserat på tillgänglighet och motiverat utifrån att en 
stor datamängd ger en mer tillförlitlig studie (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Det är ett så kallat 
icke-sannolikhetsurval som utgår från bekvämlighet, det vill säga att de som kommer i kontakt med 
formuläret är lättillgängliga och slumpmässigt utvalda. En kvantitativ metod som enkätundersökning 
lämpar sig på grund av dess art till att ha ett större antal deltagare (Eliasson, 2013; Patel & Davidson, 
2011). Deltagarna är medlemmar i en Facebook-grupp som heter Engelska i åk 4–6 och gruppen har 
vid tillfället för utskicket av formuläret 4 895 medlemmar. Exakt antal medlemmar under studien är 
svårt att redovisa då gruppens storlek förändras dynamiskt. Antalet deltagare i gruppen skulle kunna 
indikera ett stort externt bortfall i relation till antalet som responderat på enkäten. Dock kan man ej i 
det här fallet beräkna bortfall på det sättet då det inte finns någon garanti för hur många av 
medlemmarna som sett inlägget eller är aktiva i gruppen. Uppfattningen på förhand var att deltagarna i 
gruppen är mycket aktiva och hjälpsamma vilket gjorde dem till ett naturligt urval ur 
bekvämlighetssynpunkt. Utöver bekvämlighetssynpunkt anser jag att valet av forum för enkätstudien 
gör resultatet relativt representativt då det är ett stort antal deltagare i gruppen som kommer från hela 
landet. 

Önskat deltagande var cirka 200 enkätsvar men utskicken genererade 149 vilket är tillräckligt som 
källdata. Av de lärare som deltog i studien var 145 aktiva engelsklärare och 130 behöriga. Gällande 
kön är 143 kvinnor, 3 män och 3 uppgav inget kön. Snedfördelningen av kön är en intressant fråga i 
sig men mindre relevant för just den här studien. Deltagarnas ålder och års erfarenhet av undervisning 
visade sig vara väldigt jämnt fördelade vilket presenteras i tabell 1. 
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Tabell 1. Fördelningen av deltagarnas ålder och antal år erfarenhet. 

Antal	års	erfarenhet	 Antal	och	andel	
lärare	

	 Ålder	 Antal	och	andel	
lärare	

1-5	år	 34	(22,8%)	 	 20-30	år	 27	(18,1%)	

5-10	år	 22	(14,8%)	 	 31-40	år	 42	(28,2%)	

10-15	år	 32	(21,5%)	 	 41-50	år	 42	(28,9%)	

15-20	år	 26	(17,4%)	 	 51-60	år	 27	(18,1%)	

20-30	år	 25	(16,8%)	 	 61-70	år	 10	(6,7%)	

30-40	år	 10	(6,7%)	 	 70+	år	 0	(0%)	

40+	år	 0	(0%)	 	 	 	

Total	 149	(100%)	 	 Total	 149	(100%)	

3.2. Material 
Det material som uppsatsen baseras på är en enkätundersökning, se bilaga 5. Den är skapad i Google 
Formulär där enskilda svar är åskådliggjorda samt att svaren sammanställs automatiskt enligt antal 
och andel svar för varje enskild fråga. Enkätsvaren sammanställs automatiskt i diagram men gick ej att 
extrahera från programmet och därför har materialet behandlats i Microsoft Excel. 

3.3. Genomförande 
Studiens syfte och frågeställningar formulerades den 21 mars 2017 och följdes av 
bakgrundslitteraturstudier. Metodvalet gjordes i samband med syftesformuleringen men ändrade det 
tilltänkta urvalet av respondenter efter tips vid första handledningstillfället. Enkäten formulerades och 
en mindre pilotundersökning genomfördes för att undersöka dess funktionalitet. Respondenterna var 
några lärarstudenter vid Stockholms universitet och formuläret granskades även av handledare. 
Enkäten redigerades i enlighet med given återkoppling. Den 31 mars 2017 delades länken till 
enkätundersökningen, se bilaga 2. Efter cirka 90 svar gjordes en påminnelse till informanterna den 5 
april 2017, se bilaga 3. Vid nästkommande handledningstillfälle diskuterades antalet deltagare i 
studien som vid det tillfället var 124 stycken. Det blev överenskommet att skicka en ytterligare och 
sista påminnelse, om deltagande i studien, i hopp om att få det önskade antalet respondenter vilket var 
200 stycken, se bilaga 4. Den 18 april gjordes den sista påminnelsen vilken genererade i 149 
enkätsvar. Den 21 april stängdes enkäten för att sammanställa resultatet samt påbörja analys och 
diskussion. 
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3.4. Bearbetning av material och analysmetoder 
De kvantitativa svaren har sammanställts av Google Formulär och överförts till Microsoft Excel där 
deskriptiv statistik har använts för att beskriva det insamlade materialet utifrån numeriskt värde. 
Datanivån förhåller sig enligt en nominalskala vilket innebär att mätvärdena har indelats i kategorier 
utan inbördes rangordning och att typvärde kan extraheras (Patel & Davidson, 2011, s. 112–113). 
Detta kommer sedan att redovisas i tabeller och stapeldiagram utifrån de angivna nominalvariablerna 
för respektive enkätfråga. Typvärde har beräknats tillsammans med modalprocent vilket innebär att 
visa hur stor andel typvärdet representerar (Eliasson, 2013, s. 67–69). 

Bearbetning av de kvalitativa svaren har genomförts enligt riktlinjer från Patel och Davidson (2011) 
där relevanta och representativa citat valts ut från datamaterialet och varvas med egna tolkningar och 
kommentarer. De fria svaren har analyserats och kategoriserats utifrån frekvens av liknande svar. 
Syftet med den kvalitativa delen i enkäten är att få en djupare förståelse för hur lärare använder sig av 
läxor i sin undervisning samt deras syn på läxor och lärande. Lämpliga tematiseringar och kodning har 
genomförts med hjälp av rekommendationer från Hjerm m.fl. (2014) vilket redovisas i avsnitt 4.2 och 
4.3. Enligt Patel och Davidson (2011) kan man inte hävda att det finns en given analysmetod för 
kvalitativa undersökningar utan att varje forskningsproblem är unikt. Till skillnad från kvantitativ 
metod där analysprocessen inte kan påbörjas förs än all data är insamlad finns det fördelar att 
analysera det kvalitativa materialet löpande för att skapa sig en tydlig bild och berika studien med nya 
infallsvinklar. 

Det interna bortfallet i studien blir de fem lärare som svarat aldrig på frågan om hur ofta de använder 
sig av läxor i engelskundervisningen, vilket gör att efterföljande frågor om läxanvändning blir 
irrelevanta. Därför kommer deras svar redovisas explicit i frågor gällande läxanvändning. Internt 
bortfall kan också vara att respondenterna inte svarar på vissa frågor eller missförstår frågan men detta 
förekommer inte i studien enligt min åsikt därför att alla frågor är obligatoriska samt att 
respondenternas svar motsvarar vad som efterfrågas (Patel & Davidson, 2011; Eliasson, 2013). 

3.5. Etiska aspekter 
De etiska aspekter som tagits i beaktande i rådande studie handlar om Principen om självbestämmande 
för deltagarna (Bjørndal, 2005). Jag kan uppmuntra och uppmana till deltagande genom enkätens 
missiv men ej på annat sätt påverka deras val att delta (Patel & Davidson, 2011; Johansson & Svedner, 
2010). Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer gällande att bedriva forskning med hänsyn till 
etiska aspekter består delvis av att syftet bör formuleras klart och stringent samt att 
undersökningsmetoden är lämplig i relation till forskningsfrågorna. Vidare har riktlinjer för god 
kvalitet och tillförlitlighet följts genom att beakta och diskutera eventuella felkällor (Vetenskapsrådet, 
2011). 

Etiska aspekter för att skydda integritet omfattar anonymitet i studien, om så önskas, och lärarna kan 
delta i enkätundersökningen helt anonymt. Informanterna samtycker till att medverka i studien genom 
att göra den frivilliga enkätundersökningen där det framgår att respondenterna är anonyma både för 
mig vid behandling av data samt vid publicering av studie (Vetenskapsrådet, 2011). Det har funnits 
möjlighet att lämna mailadress om respondenten önskar att ta del av studiens resultat i efterhand och 
dessa mailadresser används endast till att uppfylla den önskan. De som responderar och på eget 
initiativ anger mailadress är då garanterade konfidentiell hantering av personuppgifter (Patel & 
Davidson, 2011). Etiska principer gällande utelämnande av information för att vinkla forskningens 
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resultat har tagits i beaktande genom att redovisa all insamlad data vilket skapar en transparens i 
studien som är viktigt för dess validitet och reliabilitet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Avsnittet har motiverat studiens metodval och utifrån det beskrivit hur insamling och bearbetning av 
material genomförts. Slutligen har de etiska aspekter tagna i beaktning under studiens gång med 
hänvisning till informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet presenterats (Patel & 
Davidson, 2011, s. 63). 

4. Resultat 
Studiens resultat kommer att presenteras utifrån forskningsfrågorna i avsnitt 1.1. Den källdata som 
presenteras är från enkätundersökningen som genomförts via Google Formulär. För att resultaten ska 
bli så reliabla som möjligt har all insamlad källdata presenterats utan värderingar. Det är ett stort antal 
deltagare i studien vilket gör resultaten mer tillförlitliga än vid lågt antal deltagare. Resultatkapitlet 
kommer att bestå av kvantitativ och kvalitativ data som redovisas med hjälp av diagram och tabeller 
tillsammans med citat och kommentarer till dem. Citaten är rena utan korrigeringar av exempelvis 
stavfel och ofullständiga meningar. Vid referering till citat ur enkäten används förkortningen EN 
(enkätsvar) tillsammans med nummerordning för att indexera svaren. Den kvalitativa delen har initialt 
tematiserats utifrån frekvent använda ord, det vill säga att ordet förekommer minst en gång per svar. 
Utifrån den initiala tematiseringen har mönster kunnat urskiljas. 

4.1. Användning av läxor i 
engelskundervisningen. 

För att synliggöra hur de responderande lärarna använder sig av läxor i engelskundervisningen har 
svaren sammanställts i stapeldiagram och frekvenstabell. Det är tre separata frågor som svarar på hur 
ofta lärare använder sig av läxor (Figur 1), vilka läxor de använder sig av utifrån de läxtyper 
definierade i avsnitt 2.1 (Figur 2) samt hur olika läxtyper graderats mellan 1–6 där 1 är minst frekvent 
och 6 är mest frekvent användning (Tabell 3). 
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I figur 1 visar det sig att av 149 lärare så använder 116 (77,9%) sig av läxa i engelskundervisningen en 
gång i veckan. Detta är en stark majoritet medan det är tretton som svarat varannan vecka, sju en gång 
i månaden, fem vardera som svarat var tredje vecka och aldrig samt tre som valt flera gånger per 
vecka. De fem som svarat aldrig på den här frågan har i efterföljande fråga valt en läxtyp vardera och i 
graderingen valt alternativ mot låg frekvens. 

 

 

Figur 1. Frekvens av läxanvändning i engelskundervisningen. 
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I figur 2 kunde respondenterna välja flera alternativ därav överstiger andelen 100%. Majoriteten, 131 
lärare (87,9%), har valt RÖL och sedan LL och FL som valts 96 (64,4%) respektive 87 (58,4%) 
gånger. 50 lärare (33,6%) har svarat AL, 34 (22,8%) LRB och till sist LAI som 25 lärare (16,8%) valt. 
Fördelningen läxtyperna emellan är ändå relativt jämn och det visar sig att lärarna använder sig av alla 
läxtyper. Gällande det interna bortfallet med fem lärare som aldrig använder sig av läxor har en av 
dessa valt LL med motiveringen att hen inte använder sig av läxor fast de ”svagare eleverna har 
läsläxa som iup (individuell utvecklingsplan, min anm.)”. En annan lärare valde LAI, två stycken AL 
och den sista FL med motiveringen att hen använder sig av läxor cirka två gånger per läsår och då av 
förberedande karaktär. 

 

 

Figur 2. Användning av läxor utifrån på förhand konstruerade läxtyper (flera alternativ kunde väljas). 
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I enkätsvaren förekommer 34 olika kombinationer av läxtyper och figur 3 redogör för dessa samt antal 
svar per kombination. Det visar sig att kombinationen av RÖL och LL är vanligast, därefter 
kombinationen av RÖL och FL tätt följt av RÖL, FL, AL och LL i kombination. Att dessa är de 
vanligaste kombinationerna stämmer väl överens med hur lärarna responderat i övriga frågor, se figur 
och tabell 2 samt avsnitt 4.2. och 4.3. Detta bekräftar min hypotes att RÖL, främst glosor, tillsammans 
med LL dominerar undervisningen. RÖL förekommer i majoriteten av kombinationerna och LL likaså 
vilket ytterligare stärker deras plats i undervisningen. De läxtyper som används isolerat är LRB, FL, 
LL, AL och RÖL. 

 

 

Figur 3. Kombinationer av läxtyper ur studien.   
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Vidare visar tabell 2 lärares uppskattning av hur ofta de använder olika läxtyper på en skala mellan ett 
och sex. De fem som aldrig använder sig av läxor har svarat i låg frekvens rakt igenom då alla frågor 
var obligatoriska. Siffrorna i cellerna står för antal respondenter per respektive läxtyp och 
frekvensnivå. De celler som är orangefärgade är de som indikerar högst antal svar. 

 

Tabell 2. Lärares gradering av läxanvändning per läxtyp på en skala mellan 1–6. 

 
Gradera	vilka	läxor	du	använder	dig	mer	eller	mindre	frekvent	av	inom	engelskundervisningen.	

	
Läxtyp	

1.	
Minst	

frekvent	

2.	 3.	 4.	 5.	 6.	
Mest	

frekvent	

RÖL	 19	 31	 12	 9	 11	 67	

FL	 52	 36	 24	 23	 13	 1	

AL	 79	 33	 15	 11	 7	 4	

LAI	 94	 41	 7	 1	 3	 3	

LRB	 91	 22	 17	 7	 9	 3	

LL	 34	 35	 13	 25	 21	 21	

 

De första fem läxtyperna visar tydligt vad som dominerar lärares läxpraxis medan LL är mer jämnt 
fördelad inom spektrumet. De tydligaste tendenserna visar att AL, LAI och LRB är de som används 
minst. LL hamnar på en relativt jämn frekvens över tabellen vilket ställs i motsats till hur lärarna 
svarat på vilka typer av läxor de använder sig av då LL fick 96 svar och uttrycks således som den näst 
mest populära läxtypen i figur 2. LLs jämnhet i tabell 2 står således i motsats till min hypotes, att LL 
skulle vara en av de mest frekventa läxtyperna. Figur 2 visar att majoriteten av lärarna svarar att de 
använder RÖL medan tabell 2 visar att 67 (44,9%) lärare använder den läxtypen mest frekvent, dock 
är det en samlad majoritet (55,1%) som svarat annat i frekvenstabellen. Observera dock att figur 2 
indikerar vilka läxtyper som används mest och tabell 3 hur ofta olika läxtyper används oavsett hur 
vanliga dem är. 

Resultaten visar: (a) att en stor majoritet av lärarna använder läxor en gång i veckan; (b) RÖL och LL 
används av flest lärare; (c) resterande läxor i studien används mer sällan. 
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4.2. Användning, återkoppling och uppföljning av 
läxor: kvalitativ analys 

Nedan presenteras en kvalitativ analys av lärarnas återkoppling och uppföljning av läxor genom att 
använda citat ur materialet och presentera dem tematiskt tillsammans med kortfattade kommentarer.  

4.2.1. Användning av läxor 

Respondenterna har svarat i fritext hur de använder sig av läxor i den schemalagda undervisningen och 
dessa svar har tematiserats utifrån mest frekvent förekommande ord och utifrån det har kategorier av 
vanligt förekommande svar skapats. Den initiala tematiseringen har därför varit att räkna frekvent 
förekommande ord för att synliggöra mönster och kunna gruppera citaten under olika rubriker. Av 149 
svar så förekommer ordet glosor i 63 av svaren, förhör 41 gånger och ord 40 gånger. Ordet läs i 
kombination med förhör, läxa och förståelse förekommer i 41 av 149 svar. Nedan är några 
representativa citat extraherade och tematiserade utifrån mönster i min källdata. Utifrån dessa svar kan 
det synliggöras hur läxans roll under lektionstid innefattar förberedelse i form av instruktion och 
uppföljning i form av kontroll. Vissa lärare tar också tydligt avstånd från kontrollerande utgång: 
”Aldrig kontrolluppg fr mig” (EN 68). 

(1) Instruktionsbaserad förberedelse och kontrollbaserad uppföljning: 

a. När de har haft glosor och text i läxa blir det traditionellt förhör på lektionen, de får 
t.ex. läsa texten för klassen och använda glosorna i meningar (jag har förberett 
meningar på svenska med glosorna i, som de får översätta till engelska). Ibland får de 
i läxa att skriva frågor till en text och då jobbar de i grupper på lektionen med att ställa 
frågorna till varandra och svara på dem. (EN 50) 

b. Vi läser orden i kör innan de får ta hem läxan. Orden ingår även i den text de har i 
läxa. På läxförhöret ingår även att översätta två engelska meningar till svenska. 
Meningarna har jag konstruerat. De innehåller ord som finns i glosläxan och texten. 
(EN 56) 

c. Glosläxa, alltid muntligt och skriftligt förhör. Alltid skapa minst fyra meningar. (EN 
57) 

d. Vi följer ett läromedel, kompletterat med annat. Vi har glosor + text vecka 1 och 
vecka 2, sen har vi repetition och gör ett Self Test v 3, så börjar det om. Men jag 
bryter av med t.ex. "conversation week", "writing", interview osv. (EN 60) 

(2) Förberedelse och redovisning av läxor i grupp samt individualiserade läxor: 

a. Som färdighetsträning. Eleverna samlar t.ex glosor ut texter som de sedan får i läxa. 
Läxorna förbereds i klassrummet. När intervjuer görs tränar vi först i skolan och går 
igenom alla frågor gemensamt för att eleverna ska behärska intervjusituationen 
hemma. Läxorna redovisas i helklass eller smågrupper. (EN 105) 

b. Olika beroende på vilken sorts läxa det är. Ibland följs den inte upp mer än att den 
lämnas in, ibland sker ett läxförhör, ibland en diskussion, redovisning, förberedelse 
inför en uppgift . Individuella läxor med möjlighet att jobba på sin nivå med det de 
behöver. (EN106) 

c. Låter eleverna ex läsa texten för varandra, ställ sina läxfrågor på texten till varandra. 
Rätta varandras frågor eller meningar det skrivit med glosorna i. Återberätta texten för 
varandra mm. Jag varierar alltid läxorna lite men det rör texten och innefattar både att 
läsa, prata fritt och lite skriva. (EN 69) 

Här synliggörs en mer varierad syn på hur lärare väljer att använda sig av läxor i 
engelskundervisningen med kamratbedömning, redovisning i grupp, individualiserade läxor. Den data 
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som presenteras nedan utgår från frågan om vilka typer av återkoppling som lärare använder sig av i 
sin läxpraxis. 

4.2.2. Återkoppling och uppföljning av läxor 

Likväl som i avsnitt 4.2.1. så har den initiala tematiseringen bestått av frekvent använda ord som sedan 
fungerat som styrning i hur materialet bör tematiseras utifrån hur lärare väljer att följa upp läxor. I 40 
av 149 svar förekommer ordet rätta. Skriftlig förekommer 38 gånger och muntlig 44 gånger i 
kombination med återkoppling eller synonymer till det. Förhör nämns i 80 av svaren trots att det är en 
kontrollmetod snarare än återkopplingsform men det indikerar vilken typ av återkoppling som då 
förekommer. Ordet formativ, för att återkoppla till formativ bedömning i avsnitt 2.1.1, syns endast i 
fem av svaren. Nedan presenteras citat som beskriver fördelningen av återkopplingen i studien. Tre 
olika typer av återkoppling förekommer i lärarnas svar: muntlig lärarrespons, skriftlig lärarrespons och 
kamratrespons. Citaten visar att återkopplingen oftast sker skriftligt i form av kortare kommentarer 
eller olika poängsystem men kan också ske muntligt i helklass eller individuellt. Ingen av lärarna 
uttrycker att de använder sig av bokstavsbetyg som respons på läxor utan endast annan typ av 
återkoppling. Endast en lärare använder sig av alla återkopplingssätt och tar tydligt avstånd från 
bokstavsbetyg i relation till läxor. 

(3) Muntlig lärarrespons: 

a. Ibland framåtsyftande kommentar. Ofta återkoppling i helklass, genomgång med alla vad de 
svarat och skrivit. Lyfter några elevers arbete. Allmänna kommentarer om vad som varit 
svårt för gruppen och går igenom det allihopa. (EN 76) 

b. Jag samtalar med eleverna individuellt, ger en "exitlapp" till var och en/…/. (EN 86) 

c. Rättning av glosor, högläsning med direkt feedback om nödvändigt men tar oftast bara upp 
sånt alla gör fel på. (EN 149) 

d. Muntliga presentationer ger jag muntlig feedback på. Förhör går vi igenom tillsammans 
ibland rättar jag och ibland de själva. (EN 138) 

(4) Skriftlig lärarrespons: 

a. Läxförhöret limmas vid varje förhör in i ett häfte. Det rättas och de kan bläddra tillbaka & se 
hur det gått. Kan skriva kommentar om de behöver "träna mer", eller påminna om att "de 
kan alla ord muntligt". (Rättar stavfel med blå penna. Fel blir rött streck. De får rätt om jag 
ser att de kan uttala muntligt! Bra för elever med läs- & skrivsvårigheter!). (EN 31) 

b. Oftast någon kommentar. Om det är glosor markerar jag om det är rätt ord men felstavat 
(ok), rätt ord och rättstavat (R) Och fel ord (-). (EN 54) 

c. Om de har 15 glosor kan de få ett rätt för att jag ser att de tänkt på rätt ord och två poäng om 
ordet även är rätt stavat. Alltså totalt 30 poäng. (EN 134) 

d. Feedback antntingen med kommentarer eller genom en bedömningsnatris (och kommentar) 
om det är ett större arbete som är tänkt att visa kvalitet gentemot kunskapskraven. (EN 148) 

(5) Kamratrespons: 

a. Ibland brukar kamraterna skriva 2 stars 1wish till varandra. (EN 86) 

b. Presentationsläxa:eleven får kamratrespons och läsarresponsen och jag får underlag för 
bedömningen. (EN 129) 
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4.3. Lärares inställning till läxor i relation till 
språkinlärning 

Övergripande så har respondenterna en positiv syn på läxor i relation till språkinlärning och motiverar 
detta genom att det finns för lite tid i skolan för att hinna lära sig ett språk och gå igenom alla 
nödvändiga moment utan en del hemarbete, exempelvis läsa böcker på engelska, öva in glosor för att 
öka sin vokabulär och mer tid att öva uttal. De flesta förtydligar att hemuppgifter presenteras noggrant 
på förhand. Det framkommer huvudsakligen tre inställningar, två positiva och en negativ. De positiva 
är: motiverar läxor av repetitiv karaktär och motiverar läxor utifrån studiero. Den negativa är kritiska 
åsikter mot läxor. 

Blockcitaten nedan representerar den starkaste åsikten vilken innebär att läxor används för att nöta in 
språk. Lärarnas syn på läxors påverkan på elevers språkinlärning i engelska är mycket positiv och är 
ofta av repetitiv karaktär. Därför har följande avsnitt rubricerats enligt de vanligaste läxtyperna vilka 
också var den vanligaste kombinationen som synliggjordes i figur 3. 

(6) Repetitions- eller övningsläxor och läsläxor: 

a. Det beror på vilken elevgrupp du har. Vissa elever gör inte sina läxor oavsett hur mycket det 
skulle behövas. Min åsikt är att språkinlärning sker bäst genom nötning. Det finns inga 
genvägar. (EN 114) 

b. Gör eleverna läxorna ordentligt hjälper läxorna dem att befästa kunskaperna. Läxor gör att 
de "utsätts" för språket mer än bara det två lektioner vi har i veckan, vilket jag tror är 
välbehövligt för att de ska lära sig mer. (EN 48) 

c. Det skapar mer säkerhet och trygghet i språket då de vet vad läxan syftar till. Läxor ska 
enbart vara på moment som arbetas med i skolan och där eleven kan vars självgående. De 
elever som inte deltagit i undervisningen får genomgången läxhjälpen. De gör inte läxorna 
hemma för att inte skapa missuppfattningar eller fel uttal. Repetitionen anser jag krävs för 
att befästa framför allt ord och stärka eleven insikt om att hen kan! Lästräningen krävs då 
tiden i skolan inte räcker till för alla. (EN 76) 

d. Repetition är kunskapens moder. Glosläxor förbättrar ordförrådet, förståelsen och 
underlättar för samtal på engelska. Att få läxor är en gåva. (EN 71) 

De följande citaten presenterar en uppfattning som är förenlig med elever av goda hemförhållanden 
där de kan göra skolarbete med vuxenstöd i lugn och ro. 

(7) Läxpraxis motiverad utifrån studiero: 

a. Jag är inte för mängder med läxor men anser att läxor regelbundet kan förstärka 
språkinlärningen särskilt för de elever som har svårt med engelskan eller har svårt med 
koncentrationen. De behöver repetition, lugn och ro och helst stöd av en vuxen. Det är en 
fantastisk tillgång att eleverna idag har tillgång till så många digitala resurser hemma som 
möjliggör att de t ex kan träna hörförståelse på ett sätt som inte gick för några år sedan. 
Även de elever som inte har stöd av en vuxen kan lyssna på ett kort filmklipp flera gånger 
för att träna sin hörförståelse. Digitala möjligheter att träna glosor gör att även de som inte 
har någon hemma som förhör kan träna på ett bra sätt. (EN 141) 

b. Tror det är viktigt, just för språkinlärning, att lära sig många ord och fraser. I dagens stökiga 
skolmiljö kan det vara skönt att själv få träna hemma. (EN 111) 

En av lärarna påpekar tydligt att läxor har positiv inverkan på elever om den har en tydlig återkoppling 
och förankring i undervisningen ”Absolut ökat ordförråd OM läxan återkopplas och används i 
undervisningen, vilket jag nästan alltid gör/…/” (EN 82). Denna syn på formativ bedömning i relation 
till läxor synliggörs tydligare i avsnitt 4.2. där lärarna verkar rörande överens om att alltid ge någon 
form av återkoppling. Enligt tolkningen av resultatet så tenderar denna återkopplingen inte bli enligt 
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formativ bedömningens innebörd utan snarare en enkel rättning. Några lärare nämner AL där elever 
kommer i kontakt med det engelska språket via till exempel att spela spel eller se på engelska filmer. 
De uttrycker även att läxor gynnar elever om de kan individualiseras. Denna åsikt illustreras i två citat: 
”Det förstärker det vi arbetar med i skolan och dessutom kan man upptäcka att man använder det 
engelska språket på så många andra ställen än skolan, filmer, tv-spel, musik m.m.” (EN 36) och 
”Beroende på läxa så kan det hjälpa. Gillar läxor där det finns stor möjlighet att individualisera.” (EN 
62) 

Lärarna menar att elever gynnas av läxor till fördel för sin akademiska självbild och övar att ta ansvar 
för sitt lärande. ”Tror mer det övar eleverna till att ta mer ansvar över sin inlärning. Alla vill göra ett 
bra resultat och satsar på höga betyg i klasserna jag undervisar.” (EN 23) 

Resterande citat presenterar en syn där man problematiserar läxans karaktär och inte har lika självklar 
syn på att läxan har god påverkan på elevers språkinlärning i engelska. Dessa lärare menar att en del 
läxor kan vara lärorika och effektiva men att det beror på om läxan är autentisk eller inte, vilket 
föräldrastöd elever har och elevers preferenser gällande struktur. 

(8) Kritiska åsikter mot läxor: 

a. Beror på läxans karaktär. De läxor de har nu är mycket stimulerande o motiverande. Glosor 
upplevs mest som en slags tävling. Eleven känner sig nöjd att prestera o att visa svart på vitt 
för föräldrarna när det står excellent på provet. Motsatsen blir ickestimulerande. (EN 63) 

b. Många elever har inte per automatik vuxenstöd hemma vilket gör att de tappar inlärningstid. 
Dock är jag inte så övertygad att läxor är svaret. (EN 128) 

c. Egentligen lite men de skapar struktur och måste medge att det är lite anpassning till att vi 
har äldre lärare som alltid har gjort på ett visst sätt och sätter stor tilltro till att man lär sig 
mest genom att traggla glosor och jobba i övningsböcker. Sen som jag skrev så behöver en 
del elever strukturen med text, glosor och förhör. (EN 149) 

d. Jag tycker läxor kan befästa de aktuella kunskaperna genom repetition men helst i olika 
sammanghang. Läxorna skall ju inte påverka inlärningen mycket enligt Hatties studier men 
det är ofta föräldrarna som vill att deras barn har hemarbete. (EN 101) 

Citaten ovan synliggör en mer nyanserad syn på läxor och att läraren kan ha andra syften med läxor 
förutom lärandeeffekt som exempelvis påtryckningar från föräldrar. 
 

4.4. Sociokulturella aspekter 
Avsnittet redogör för resultatet av de jämlikhetsaspekter som undersökts i studien. 
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Figur 4 visar att det erbjuds någon form av läxhjälp på respondenternas skolor i 125 av 149 fall 
(83,9%). 

 

 

Figur 4. Tillgång till läxhjälp. 

Figur 5 presenterar lärarnas uppfattning om hur eleverna använder den erbjudna läxhjälpen och det är 
101 lärare (67,8%) som svarat nej på frågan. Det betyder att de uppfattar att merparten av eleverna inte 
använder skolans läxhjälp. Det är 17 (11,4%) lärare som svarat att eleverna använder läxhjälpen och 
åtta (5,4%) som inte har någon uppfattning om detta. Det är en differentiering mellan samma fråga i 
figur 4 och figur 5 där det är 24 (16,1%) jämfört med 23 (15,4%) av skolorna som inte erbjuder 
läxhjälp.  

 

 

Figur 5. Lärares uppfattning om elever använder den erbjudna läxhjälpen. 

Enligt tabell 3 uppfattar lärarna att eleverna i hög utsträckning gör läxorna de tilldelas. Det är 78 lärare 
(52,3%) som angett alternativ fyra och 44 lärare (29,5%) som angett att eleverna gör läxorna i hög 
utsträckning. Relateras detta till att majoriteten av lärarna använder sig av läxor en gång i veckan ses 
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det som positivt. Hade det varit tvärtom kan tiden användas mer effektivt. Majoriteten av lärarna 
angav alternativ fyra vilket kan öppna upp för en intressant diskussion gällande vilka faktorer som 
påverkar i vilken utsträckning eleverna gör sina läxor.  

Tabell 3. Lärares uppfattning om i hur stor utsträckning elever gör läxorna. 

	
I	hur	stor	utsträckning	uppfattar	du	att	eleverna	gör	sina	läxor?	

1.	I	låg	
utsträckning	

2.	 3.	 4.	 5.	I	hög	
utsträckning.	

0	
0	%	

5		
3,4	%	

22		
14,8	%	

78		
52,3	%	

44	
29,5	%	

 

Figur 6 visar att 97 (65,1%) av 149 lärare uppfattar att merparten av eleverna, på deras skola, har goda 
socioekonomiska förutsättningar. Det är 46 (30,9%) lärare som svarar nej och 6 (4%) lärare har ingen 
uppfattning om elevernas socioekonomiska förutsättningar.  

 

 

Figur 6. Lärares uppfattning av elevers socioekonomiska förutsättningar. 

De flesta lärarna svarar att eleverna har goda socioekonomiska förutsättningar och använder inte den 
läxhjälp som erbjuds men ändå gör läxorna. Den slutsats man kan dra av detta är att eleverna har goda 
förutsättningar på dessa skolor till att göra läxor i hemmet med möjlighet till stöd och studiero. Dels 
innebär det föräldrastöd då Schueler (2014) har visat att det finns ett samband mellan 
föräldramedverkan i utbildningen och goda studieresultat. Det bekräftar även studien av Cooper et al. 
(2006) där en av fyra komponenter som avgör huruvida en elev lyckas med läxor är hemmiljön som 
innefattar material, arbetsplats, studiero, föräldrar, syskon och fritidsaktiviteter. Att skolorna ändå 
erbjuder läxhjälp kan utgöra ett stort värde för de 46 (30,9%) elever som inte har goda 
socioekonomiska förutsättningar. 
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4.5. Sammanfattning av resultat 
Utav läxtyperna så visar det sig att RÖL tillsammans med LL är mest populära och att majoriteten av 
lärarna använder sig av engelskläxa en gång i veckan. Frekvens av olika läxtyper visade inte lika stark 
trend av vilka läxor som används mest frekvent utan snarare vilka som används minst frekvent. Dessa 
var AL, LAI och LRB. De responderande lärarna har mestadels positiv syn på läxor och dess 
lärandeeffekt eftersom det ger eleverna merträning i form av att studera ny vokabulär och att klocka 
fler lästimmar. Ett fåtal lärare motiverar läxor likt Lindell (1989), att de ökar elevers akademiska 
självbild och gör dem mer ansvarstagande. Några problematiserar även läxans lärandeeffekt utifrån 
dess utformning, föräldrastöd samt elevers preferenser gällande struktur. Användningen av läxor i den 
schemalagda undervisningen består i majoritet av att förbereda och oftast följa upp med förhör men 
ibland presentation. En minoritet av lärarna har en mer varierad användning av läxor i den 
schemalagda undervisningen med kamratbedömning, redovisning i grupp och individualiserade läxor. 
Majoriteten av lärarna är överens om den formativa bedömningens inverkan på lärande i relation till 
läxor och ger alltid någon form av direkt återkoppling. En del av lärarna problematiserar läxans 
karaktär utifrån elevers socioekonomiska förutsättningar. Det visar sig att lärarnas uppfattning är att 
majoriteten av eleverna har goda socioekonomiska förutsättningar och att skolorna erbjuder läxhjälp i 
stor utsträckning som majoriteten av eleverna inte använder. Det finns dock en minoritet som 
använder den erbjudna läxhjälpen, vilket är viktigt att påpeka. Att majoriteten av skolorna erbjuder 
läxhjälp kan vara på grund av att det har varit ett stort debattämne eftersom elevers likvärdighet i 
undervisningen påverkas av läxpraxisen och att skolorna således har upplevt en press att erbjuda detta. 

5. Diskussion 
Studiens relevans kommer att diskuteras utifrån forskningsfrågorna med avstamp i teoretiska 
utgångspunkter och tidigare forskning om läxor. I metoddiskussionen behandlas begreppen validitet 
och reliabilitet relaterat till studien. Vidare diskuteras didaktiska implikationer och förslag till 
framåtsyftande forskning. 

5.1. Resultatdiskussion 
Forskningsfrågorna som står till grund för studien är: 

1. Vilka olika typer av läxor använder sig lärare av i engelskundervisningen och hur frekvent? 

2. På vilka sätt sker återkoppling och uppföljning av läxorna under schemalagd skoltid? 

3. Hur anser lärarna att läxor påverkar elevers språkinlärning? 

Dessa har relaterats till elevers likvärdighet i utbildningen i frågor som rör läxhjälp och sociokulturella 
förutsättningar. Studiens teoretiska utgångspunkt har varit det sociokulturella lärandeperspektivet 
utifrån Vygotskij (1999; 1978) och Säljö (2014) med läxpraxisen i fokus som en slags brygga mellan 
skol- och hemmiljö. Att elever arbetar med läxor som glosor och läsning drar i en riktning bort från 
det aktuella lärandeperspektivet. De generiska kompetenserna som varit aktuella sedan Lpo94 
(Skolverket, 2000) syftar till en allsidig språkutveckling och gynnas inte av den ensidiga läxpraxisen. 
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Det bildningsansvar skolan har innefattar likvärdighet i utbildningen varav detta bör illustreras i valet 
av läxor (Carlgren m.fl., 2009). Att utveckla en livslång lust att lära anser jag görs genom lekfullhet 
och att få upptäcka och använda engelskan vilket vidare motiverar användning av AL. Ytterligare 
belägg finnes i Lindells (1989) studie där elever vittnar om att de hellre läser läxor i skolan än hemma 
och lärarnas uppfattning i den här studien står i motsättning till det. Lärarna motiverar sin läxpraxis 
genom att elever får göra skolarbete i lugn och ro (EN 141; EN 111). Detta är endast förenligt med 
elever av goda hemförhållanden där de kan göra skolarbete med vuxenstöd medan AL ska innefatta 
arbete som inte kräver handledning och således öka elevers likvärdighet i utbildningen (Strandberg, 
2013).  

Lärarnas syn på läxors påverkan på elevers språkinlärning i engelska är mycket positiv och kan 
relateras till det Skolöverstyrelsen uttryckte som rekommendation efter publiceringen av Lgr69 
(Skolverket, 1969): ”Hemuppgifterna kan utgöra en del av den normala arbetsrutinen om de är av 
repetitiv karaktär eller om de består av extensiv läsning” (Lindell, 1989, s. 21). Detta speglar de 
läxtyper som synliggörs i majoriteten av svaren, RÖL och LL, vilket gör den dåvarande 
läxrekommendationen fortfarande aktuell i praxisen. Gällande olika läxors effekt finns det knappt 
någon tidigare forskning och inte heller besvarar den här studien vad som är mer effektivt. Dock så 
visar sig läxpraxisen vara till stor del av repetitiv karaktär. Resultatet bekräftar min hypotes genom att 
det är RÖL och LL som används mest frekvent, se avsnitt 4.1. Vad lär man sig genom att memorera ett 
antal ord varje vecka? Är det effektiv ökning av vokabulär eller hinner de inte förankra de nya orden 
tillräckligt? Det är troligt att de inte hinner förankra de nya orden eftersom att språk lär man sig mest 
effektivt i ett sammanhang. Detta sammanhang är inte tillräckligt då enstaka vokabulär memoreras ur 
en lärobokstext. Denna syn stödjer Skolverket (2011b) som uttrycker att elever inte tillgodogör sig 
språkliga strukturer utan omedelbart behov och meningsfullt sammanhang. Detta innebär att producera 
muntligt och skriftligt samt att konsumera en större mängd engelska vilket kan uppfyllas av AL och 
således fylla tomrummet mellan språkinlärning i skolan och hemmet. 

I studien beskrivs det att läxor framför allt följs upp med test och återkopplingen är koncis i bästa fall 
men oftast i form av poängsystem vilket kan relateras till det Lindell (1989) beskriver gällande elevers 
ökade motivation om läxan granskas. Detta rekommenderas inte av forskare inom lärande och 
formativ bedömning utan snarare bör återkopplingen syfta till att eleven ska lära sig tankemönster som 
uppmuntrar till och utvecklar dennes lärande (Wiliam, 2011; Wiliam & Black, 1998; Hattie, 2012). 
Detta påpekar också en av lärarna: ”Absolut ökat ordförråd OM läxan återkopplas och används i 
undervisningen, vilket jag nästan alltid gör/…/” (EN 82). Det är dock viktigt att påpeka att det finns 
andra aspekter som påverkar vilken typ av respons lärare ger och den främsta är nog tid. Kanske bör 
läxpraxisen ses över av den anledningen likväl? Formen på läxan kan anpassas till vilken typ av 
respons läraren har tid till. Ett flertal lärare motiverar läxpraxisen i form av mängdträning genom att 
engelskämnet har för få undervisningstimmar men utan formativ bedömning och stöd borde 
lärandeeffekten ifrågasättas (Hattie, 2012; Wiliam, 2011). 

Läxan per definition visar sig i debatten ha ett relativt högt inneboende värde då somliga skolor förlitar 
sig på att en frekvent läxpraxis ger goda studieresultat (Arbman, 2015, 12 maj). Läxans inneboende 
värde kan relateras till en starkt regerande läxkultur genom tiderna som synliggörs i Coopers (1989) 
studie. Hans rekommendation är ett par timmars läxläsning i veckan, trots bevisad låg lärandeeffekt i 
årskurs 4–6. Att majoriteten av lärarna i studien hade en positiv syn på läxor överlag och dess inverkan 
på språkinlärning oavsett läxtyp kan återkopplas till att vi har en stark läxkultur i Sverige utan att 
egentligen ifrågasätta den. Läxpraxisen motiveras delvis utifrån att elever gynnas till fördel för sin 
akademiska självbild och övar att ta ansvar för sitt lärande genom läxor: ”Tror mer det övar eleverna 
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till att ta mer ansvar över sin inlärning. Alla vill göra ett bra resultat och satsar på höga betyg i 
klasserna jag undervisar.” (EN 23) Läxor används således, förutom lärandeeffekt, utifrån utomstående 
motivatorer som god akademisk självbild. 

En av lärarna (EN 101) återkopplar till det som beskrivs i avsnitt 2.4.1., att enligt Hatties (2012) 
metastudier av lärande så har läxor en relativt låg påverkan på lärandeeffekt. Varken läraren eller 
Hattie (2012) problematiserar vilka läxtyper de refererar till. Läraren nämner även föräldrarna som en 
faktor för läxanvändning vilket är intressant. Konsekvensen av det skulle kunna vara att lärare ger 
läxor för att göra föräldrar nöjda. På sätt och vis etablerar läxpraxisen ett nätverk mellan skol- och 
hemmiljö vilket beskrivs av Strandberg (2013) men det förutsätter att läxorna inte utmanar hemmen på 
ett negativt sätt. Han menar att den typ av läxor som stärker bandet mellan hem och skola är just AL 
som i den här studien används på en låg frekvensnivå (fyra har angett mest frekvent och 79 minst 
frekvent). Den starka läxkultur som dominerat genom tiderna har gjort att dagens föräldrar har växt 
upp i en kultur där väl genomfört skolarbete och höga prestationer innefattade regelbunden läxpraxis. 

Det vi praktiserar i skolan bör vara för ett så effektivt lärande som möjligt och visar det sig att läxor 
har låg lärandeeffekt så kan man därav ifrågasätta dess bruk. Den här studien har inte undersökt 
lärandeeffekten av läxor men det är utifrån lärarnas inställning till dem en intressant aspekt att lyfta. 

5.2. Metoddiskussion 
Validiteten och reliabiliteten av studien kommer att diskuteras med hjälp av återkoppling från 
respondenterna, egna tankar och metodlitteratur (Eliasson, 2013; Patel & Davidson, 2011). Förutom 
mestadels konstruktiv kritik gav respondenterna komplimanger gällande studiens relevans, enkätens 
utformning, att frågorna gav stort utrymme till att uttrycka sig samt att enkäten uppmanade till egen 
reflektion gällande sin läxpraxis. 

Studiens validitet ligger främst i dess representativitet i urvalet på grund av hur många som nåddes av 
studien och valde att respondera (149) samt gruppens homogenitet genom att alla är engelsklärare i 
årskurs 4–6. Det är ej kontrollerbart att alla deltagare är lärare på grund av studiens anonymiteten men 
faktumet att alla svar har varit seriösa och att inget spam har förekommit indikerar att de är lärare. Det 
finns i studien inget incitament att utge sig för att vara engelsklärare i årskurs 4–6 om så ej är fallet. 
Representativiteten för urvalet ökar dessutom genom att det visade sig att lärarna var relativt jämnt 
ålders- och erfarenhetsfördelade. Validiteten stärks vidare genom pluraliteten av metoder då den 
kvantitativa metoden först undersöker stora och generaliserbara tendenser för att kombineras med den 
kvalitativa metoden som går mer in i detalj och hjälper till att tolka och förklara det generella 
tendenserna (Eliasson, 2013). 

För att öka studiens validitet ytterligare hade några enkätfrågor kunnat specificeras mer. Exempelvis 
elevers socioekonomiska förutsättningar hade kunnat brytas ner i föräldrars utbildningsnivå, föräldrars 
inkomstnivå och kommun för att synliggöra alla aspekter av problemställningen. Lärares inställning 
till läxors lärandeeffekt kunde ha brutits ner i respektive läxtyp för att få tydligare och enklare resultat 
att koda (Hjerm m.fl., 2014). Likväl frågan gällande frekvens av läxanvändning uppfattade 
respondenterna att alternativ saknades mellan varannan månad och aldrig, samt att skilja på en, två 
eller tre gånger per vecka. Att använda RÖL som paraplybegrepp med glosor, grammatikläxa och 
läsläxa som tre undergrupper hade kunnat vara relevant utifrån samma motivering som att 
utkristallisera LL, se 2.1.2. Dessa aspekter hade möjligen kunnat generera en mer precis undersökning. 
Den mindre pilotundersökningen genomfördes av lärarstudenter och det är möjligt att dessa 
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dimensioner hade synliggjorts på förhand om tiden funnits att göra en längre pilotstudie bland aktiva 
lärare (Eliasson, 2013). 

Citaten som presenteras under resultat är utvalda utifrån dess omfattning och att de mest konkret 
svarar på forskningsfrågorna. Processen att koda och tematisera dessa har varit krävande då 
genomskinlighet i forskningsstudier är av stor vikt och det är inte möjligt att presentera all data vilket 
därför ställer ännu högre krav på det som presenteras (Hjerm m.fl., 2014). Studiens reliabilitet ligger 
främst i att alla lärare svarade på samma frågor med likadan formulering vilket inte är möjligt vid 
exempelvis intervjuer. Således stödjer detta metodvalet ytterligare. Det är möjligt att respondenterna 
svarar så som verkar önskvärt utifrån problemidentifieringen, det vill säga inte helt sanningsenligt om 
sin läxpraxis, men på grund av antalet deltagare så uppfattas detta inte vara ett större problem (Patel & 
Davidson, 2011). Det är större risk att råka ut för detta vid undersökningar som utförs genom metoder 
som observation och intervju då det kan uppfattas som granskande på ett negativt sätt och att de som 
studeras anpassar situationen för att behaga åskådaren (Bjørndal, 2005). En anonym enkät uppfodrar 
till mer ärliga svar eftersom det inte går att ta reda på vem som svarat vad och därav har 
undersökningen hög reliabilitet (Patel & Davidson, 2011).  

5.3. Didaktiska implikationer 
Enligt resultaten så visar det sig att lärare har en frekvent och enformig läxpraxis. Sett till läxans syfte 
som i dessa fall är merträning eller öva inför test så kan det prägla engelskundervisningen mot 
liknande karaktär som katekesförhören (Strandberg, 2013; Skolverket, 2014). Att bedriva läxpraxis 
som beskrivs i avsnitt 4, där RÖL i kombination med LL förekommer mest frekvent tillsammans med 
att uppföljningen oftast är ett test där återkopplingen är i form av poäng eller korta kommentarer, är 
inte nödvändigtvis negativt men för en allsidig undervisning kan variation öka lärandeeffekten. Ska 
man följa Coopers (1989) studier gällande läxans låga lärandeeffekt på elever i årskurs 4–6 
tillsammans med Hatties (2012) fynd så bör läxpraxisen minska. Dock presenterar de läxor som 
homogent begrepp och utifrån lärandeeffekt kan det var problematiskt att utesluta alla läxor. Ett försök 
kan istället vara att bedriva en varierad läxpraxis som stöttar upp de typer av uppgifter som 
förekommer mer sällan under schemalagd undervisning för en varierad och effektiv språkinlärning.  

Det min studie bidrar med är att ge en översikt gällande varietet av läxor vilket resulterar i att vi borde 
sluta diskutera läxor som homogena utan istället diskutera dem som paraplybegrepp innefattandes 
individuella läxtyper. Ett första steg till att bidra till debatten om läxor inom språkdidaktik är således 
att bli medveten om de olika läxtyperna och att deras effekt varierar vilket inte presenteras i tidigare 
forskning där alla läxtyper förs samman eller endast en läxtyp undersöks, AL. Rådande läroplan 
(Skolverket, 2011a) har, som tidigare nämnt, fokus på att utveckla generiska kompetenser och det 
sociokulturella klimatets rapida förändring kan göra att läxpraxisen har anpassningssvårigheter. Min 
studie kan inte visa på läxors effekt eftersom lärarna, ej eleverna, har studerats men detta steg var 
nödvändigt för att sedan kunna undersöka olika läxtypers effekt med en longitudinell studie där 
eleverna står i fokus. 

5.4. Framåtsyftande forskning 
Resultatet pekar på att fler studier bör bedrivas gällande lärares inställning till och användning av läxor 
och dess lärandeeffekt. Framför allt att mer explicit undersöka olika läxtyper. Epstein och Van 
Voorhis (2001) har genomfört studier på AL vilka gav god språkinlärning men eftersom det visar sig i 
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den här studien att lärarna nästan enbart använder sig av RÖL bör vidare studier bedrivas på den 
läxtypens lärandeeffekt. Med hänvisning till skolans uppdrag och värdegrund som till stor del handlar 
om likvärdighet i utbildningen kan läxors uttåg vara ett sätt att uppnå det. I enkäten beskrivs det att 
föräldrar gärna vill att deras barn ska få läxor och att lärare använder det mer frekvent kan vara en 
konsekvens av det. Jag uppfattar att fler lärare utanför denna studie delar denna syn och därför skulle 
det vara en intressant ytterligare dimension av analysen. Detta skulle kunna synliggöras genom att 
undersöka föräldrar och elevers syn på läxor i relation till implikationer för familjers fritid. 

Vidare kan longitudinella studier bedrivas med andra metoder för att observera tydligare tendenser 
inom effekten hos varje läxtyp. Den här studien har givit indikationer på grund av ett relativt stort 
urval och en stor datainsamling vilket nu kan fördjupas med longitudinella studier där man intervjuar 
lärare tillsammans med elevobservationer. Detta kan således ge en djupare förståelse, ifrågasättande 
och förhoppningsvis förändring av Sveriges läxpraxis.  
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Bilaga 1 

Listade förkortningar 
Följande bilaga förklarar de listade förkortningar som används i studien. 

 

RÖL Repetition- eller övningsläxan/läxor 

LL Läsläxa/läxor 

FL Förberedelseläxan/läxor 

AL Läxa/läxor vars innehåll som finns utanför skolmiljön (autentiska läxan) 

LAI Läxa/läxor för att arbeta ikapp 

LRB Läxa/läxor för rikare bedömningsunderlag 

EN Enkätsvar 

CEFR Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, 
Assessment.  

 

  

 
  



 

 
Bilaga 2 

Utskick av enkät 
Följande bilaga skickades ut den 31 mars 2017 i Facebook-gruppen Engelska i åk 4–6, klockan 11.42. 

 

Hej! 

Jag är student som går min sista termin på Grundlärarprogrammet med inriktning mot åk 4-6 på 
Stockholms universitet och skriver mitt avancerade självständiga arbete för tillfället. 

Jag undersöker hur lärare använder sig av läxor i engelskundervisningen och gör detta via en enkät. Den tar 
cirka 5 minuter att svara på och jag skulle verkligen uppskatta er hjälp! 

Klicka på länken nedan så kommer ni till formuläret. Enkäten är självfallet helt anonymiserad. Önskar man 
ta del av resultaten kan ni lämna er mailadress i slutet av enkäten. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep_Py1G_QWbJM1dpUYVohGwqcsqATG72RjeNqGdlXOl
1q50A/viewform  

Tack på förhand! 

 
  



 

 
Bilaga 3 

Påminnelse av enkät 
Följande bilaga skickades ut den 5 april 2017 i Facebook-gruppen Engelska i åk 4–6, klockan 10.42. 

 

Hej! 

Ni som redan svarat - stort tack för ert deltagande! Skulle behöva fler enkätsvar så om du har 5 min över av 
din tid är jag evigt tacksam! Se info och länk nedan: 

Jag är student som går min sista termin på Grundlärarprogrammet med inriktning mot åk 4-6 på 
Stockholms universitet och skriver mitt avancerade självständiga arbete för tillfället. 

Jag undersöker hur lärare använder sig av läxor i engelskundervisningen och gör detta via en enkät. Den tar 
cirka 5 minuter att svara på och jag skulle verkligen uppskatta er hjälp! 

Klicka på länken nedan så kommer ni till formuläret. Enkäten är självfallet helt anonymiserad. Önskar man 
ta del av resultaten kan ni lämna er mailadress i slutet av enkäten. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep_Py1G_QWbJM1dpUYVohGwqcsqATG72RjeNqGdlXOl
1q50A/viewform?usp=sf_link  

Tack på förhand!  

 
  



 

 
 
 

Bilaga 4 

Ytterligare påminnelse av enkät 
Följande bilaga skickades ut den 18 april 2017 i Facebook-gruppen Engelska i åk 4–6, klockan 10.22. 

 

Hejsan! 

Hoppas ni har haft en skön påskledighet! 

Gör ett sista utrop för min enkätstudie om läxor eftersom jag skulle behöva större datainsamling. Tar endast 
5 min att svara på enkäten och det betyder allt för mig och min studie. 

Stort tack för ert deltagande! 

Länk till enkät samt kort information nedan: 
___________________________________________________ 
Jag är student som går min sista termin på Grundlärarprogrammet med inriktning mot åk 4-6 på 
Stockholms universitet och skriver mitt avancerade självständiga arbete för tillfället. 

Jag undersöker hur lärare använder sig av läxor i engelskundervisningen och gör detta via en enkät. Den tar 
cirka 5 minuter att svara på och jag skulle verkligen uppskatta er hjälp! 

Klicka på länken nedan så kommer ni till formuläret. Enkäten är självfallet helt anonymiserad. Önskar man 
ta del av resultaten kan ni lämna er mailadress i slutet av enkäten. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep_Py1G_QWbJM1dpUYVohGwqcsqATG72RjeNqGdlXOl
1q50A/viewform?usp=sf_link  

Tack på förhand! 

 
  



 

 

 
Bilaga 5 

Enkätens utformning och innehåll 
Nedan följer frågorna och svaren för enkätundersökning och dess utformning sammanfattade i ett 
word-dokument. 

Läxor i engelskundervisningen 
Den här enkätundersökningen riktar sig till dig som är lärare i årskurs 4-6 och syftar till att undersöka 
hur lärare använder läxor i engelskundervisningen. 
 
Undersökningen tillhör ett studentarbete på avancerad nivå vid Stockholms universitet, 
grundlärarutbildningen med inriktning mot årskurs 4-6. 
 
Dina enkätsvar är helt anonyma och uppsatsen syftar till att kartlägga hur lärare använder sig av läxor 
inom engelskundervisning i årskurs 4-6. Informationen kommer att behandlas enligt Vetenskapsrådets 
(2011) rekommendationer gällande god forskningssed. 
 
Enkäten tar cirka 5 minuter att svara på. Är du intresserad av att ta del av resultaten kan du lämna 
mailadress för att få ett utskick. Stort tack för ditt deltagande! 
 

 

 

Läxor 
Hur ofta använder du dig av läxor i engelskundervisningen? 
 

o Flera gånger per vecka 
o En gång i veckan. 
o Varannan vecka 
o Var tredje vecka 



 

o En gång i månaden 
o Aldrig 

 
Vilka olika typer av läxor använder du dig av i engelskundervisningen? (Du kan välja flera 
alternativ) 
 

o Repetitions- eller övningsläxor (Ex. glosorläxor, grammatikläxor). 
o Förberedelseläxor (Ex. öva inför prov eller en presentation). 
o Läxor vars innehåll som finns utanför skolmiljön (Ex. intervjuer, undersökningar eller andra 

medier). 
o Läxor för att arbeta ikapp (Ex. skriva färdigt text eller läsa ikapp i en bok). 
o Läxor för rikare bedömningsunderlag (Ex. egen textproduktion eller annat eget arbete) 
o Läsläxor. 

 
 
Gradera vilka läxor du använder dig mer eller mindre frekvent av inom engelskundervisningen. 
 

 
Läxtyper 

 

 
1. Minst frekvent 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. Mest frekvent 

Repetitions- eller övningsläxor (Ex. 
glosorläxor, grammatikläxor). 
 

      

Förberedelseläxor (Ex. öva inför prov 
eller en presentation). 
 

      

Läxor vars innehåll som finns utanför 
skolmiljön (Ex. intervjuer eller 
undersökningar). 
 

      

Läxor för att arbeta ikapp (Ex. skriva 
färdigt text eller läsa ikapp i en bok). 
 

      

Läxor för rikare bedömningsunderlag 
(Ex. egen textproduktion eller annat 
eget arbete) 
 

      

Läsläxor.       

Användning av läxor 
Svara så utförligt som möjligt. 
 
Fråga 1 syftar till att undersöka hur du och eleverna använder er av läxorna i klassrummet. 
Fråga 2 syftar till att kartlägga vilka typer av återkoppling som kan speglas i relation till läxläsningen.  
Fråga 2 syftar till att kartlägga lärares åsikter gällande språkinlärning i relation till läxläsning. 
 
Hur använder du dig av läxor i den schemalagda undervisningen? 
 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Vilka typer av återkoppling använder du dig av gällande läxor? 

 
__________________________________ 



 

__________________________________ 
__________________________________ 
 
På vilket sätt anser du att läxor påverkar elevers språkinlärning? 
 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 

Läxhjälp 
Finns det läxhjälp att tillgå på din skola? 
 

o Ja 
o Nej 

 
Uppfattar du att merparten av eleverna använder den läxhjälpen? 
 

o Ja 
o Nej 
o Ingen uppfattning 
o Vi har ingen läxhjälp 

 
I hur stor utsträckning uppfattar du att eleverna gör sina läxor? 

 
o I låg utsträckning 
o 2 
o 3 
o 4 
o I hög utsträckning 

 

Socioekonomiska förutsättningar 
Detta avsnitt syftar till att samla in information om de socioekonomiska förutsättningar i den skola du 
arbetar i. 
 
Uppfattar du att merparten av eleverna på din skola har goda socioekonomiska förutsättningar? 
 

o Ja 
o Nej 
o Ingen uppfattning 

 

Kort information om dig 
Hur många års erfarenhet av undervisning har du? 
 

o 1-5 år 
o 5-10 år 
o 10-15 år 
o 15-20 år 
o 20-30 år 
o 30-40 år 



 

o 40+ år 
 
 

Är du behörig engelsklärare i årskurs 4-6? 
 

o Ja 
o Nej 

 
Är du aktiv som engelsklärare just nu? 
 

o Ja  
o Nej 

 
Hur gammal är du? 
 

o 20-30 år 
o 31-40 år 
o 41-50 år 
o 51-60 år 
o 61-70 år 
o 70+ år 

 
 
Vilket kön har du? 
 

o Man 
o Kvinna 
o Annat 
o Vill inte uppge 

 

Feedback angående enkäten 
Här kan du väja att ge feedback angående enkäten. Exempelvis avsaknad av svarsalternativ, 
konstruktiv kritik gällande frågeformulering eller generell feedback. 
 
Önskar du att ta del av studiens resultat kan du välja att lämna din mailadress här. 
  
Feedback (valfri). 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
ila



 

 
 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


