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Abstract: 
 

Läxor är en omdiskuterad fråga i den svenska skoldebatten med många argument både för och 

emot och för att kunna ta ställning i frågan är det viktigt att det finns tillgänglig kunskap om 

läxans för- och nackdelar. Detta en empirisk studie om lärares inställning till läxor och 

ordinlärning i engelskundervisning i grundskolans årskurs 4-6. Tidigare forskning om läxor och 

ordinlärning beskrivs och under studien har sju verksamma engelsklärare intervjuats. Metoden 

som används är en strukturerad intervju, där frågor har antecknats på förhand innan intervjun 

genomförts. Detta har gjorts för att minimera risken att informanternas svar påverkas av 

forskarens följdfrågor. Intervjuerna har spelats in och transkriberats för att sedan analyseras 

utifrån studiens teoretiska perspektiv, kognitiv lingvistik. Resultatet av analysen redovisas i 

studien och diskuteras med koppling till tidigare forskning och det teoretiska perspektivet. 

Resultatet av studien är att lärare idag använder sig av flera olika typer av läxor i engelska för 

att främja elevernas ordinlärning och glosläxan är den vanligast förekommande varianten. 

Lärarnas åsikter och föreställningar om läxor och ordinlärning skiljer sig mycket, vilket även 

reflekteras i forskningen om huruvida läxor bör användas och hur ordkunskap bäst undervisas.  
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1. Introduktion 
De första dokumentationerna av läxor i Sverige kommer från 1600-talet. Då bestod 

läxan av att lära sig Luthers lilla katekes inför det förhör som hölls vid konfirmationen 

(Skolverket, 2014, s.7). Idag är läxor ett vanligt inslag i den svenska skolan, i alla 

ämnen.  

 

I engelskämnet finns det en lång tradition av att ge läxor i form av glosor för att utöka 

elevernas ordförråd. Dessa glosor, ofta ord eller fraser från en lärobok, ges i början av 

veckan och antecknas av eleven på svenska och engelska på ett papper eller gloshäfte. 

Orden tränas sedan in hemma och orden förhörs i slutet av veckan vid ett glosförhör 

(Lundahl, 2009, s. 264).  

 

Under senare år har en diskussion kring läxor i skolan lyfts och då det inte diskuterats 

under min lärarutbildning fann jag ett intresse i att undersöka för och nackdelar med 

läxor generellt, och i synnerhet den traditionella glosläxan i engelska. Under kurserna i 

engelska och engelskdidaktik diskuterades fördelarna med att lära språk som en helhet 

och i en meningsfull kontext men mindre tid lades på hur en lärare bör gå till väga för 

att lära ut ordinlärning. Vid VFU-perioder i skolan upptäcktes det att även om 

läroböcker i engelska inte alltid användes så var fortfarande glosläxan vanligt 

förekommande för att utöka elevernas ordförråd.  

 

En tidigare genomförd litteraturstudie (Blomqvist, 2016) undersökte vad aktuell 

forskning säger om läxor och ordinlärning. Utifrån resultatet av den studien gavs 

förslaget om fortsatt forskning att undersöka hur lärare jobbar med läxor idag och hur 

de ser på ordinlärning i engelskämnet, vilket ledde till denna studie. Syftet med denna 

empiriska studie är därför att ta reda på hur lärare i årskurs 4-6 ser på läxor och 

ordinlärning i engelska. För att försöka svara på detta har tre forskningsfrågor använts 

som utgångspunkt:  

 

- Vad för slags läxor använder lärarna i engelskämnet idag?   

- Vilket sätt, tror lärare, är mest effektivt för att lära sig nya ord?  

- Vilka fördelar, respektive nackdelar, tror lärare att ordinlärning med hjälp av 

läxor har? 

 

2. Bakgrund 
I detta avsnitt behandlas tidigare forskning och litteratur om ordinlärning och läxor. 

Den första delen av bakgrunden lyfter fram forskning som syftar till att förklara  hur 

ord- och språkundervisning kan läggas upp för att vara som mest effektiv. Den andra 

delen tar upp studier om för- och nackdelar med att använda läxor, både i allmänhet 

och specifikt inom språkundervisning.  

2.1. Ordinlärning  
I kursplanen för engelska (Skolverket, 2011) står det att eleverna ska utveckla en 

”allsidig kommunikativ förmåga” genom att läsa, skriva, tala och lyssna. Eleverna i 

årskurs 4-6 ska kunna läsa och förstå lättare texter, kunna använda sig av fasta uttryck 

och fraser och grammatiska strukturer. De ska även kunna stava, veta hur ord uttalas 

och kunna göra sig förstådda även när språkkunskaperna inte räcker till (Skolverket, 
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2011, s. 35-36). Men för att utveckla denna kunskap måste eleverna börja med att lära 

sig ord.   

 

Att kunna ett ord handlar inte endast om att kunna veta vad det betyder, man måste 

även kunna använda det aktivt på rätt ställe i en kontext (Carter, 1998, s. 192) Även 

Lundahl (2007) menar att för att ordinlärning ska bli så effektiv som möjligt måste 

orden sättas in i en kontext. Orden ska inte vara lösryckta, utan det ska finnas ett värde 

för eleven att lära sig just dessa. Dock ska inte eleverna endast lära sig enskilda ord 

utan även kunna sätta in dem i meningar. Därför kan det vara en god idé att lära in ord 

genom meningar och fraser för att underlätta för eleverna. På detta sätt får de samtidigt 

även ett öra för språket och kan lättare höra när något ”låter fel” (Lundahl, 2007, s. 259-

260).  

 

I allra första början när en person lär sig ett nytt språk är det viktigt att bygga upp ett 

grundläggande ordförråd, för att ens ha en chans att förstå ord genom en kontext. Då 

kan ord läras in direkt genom att exempelvis lära sig ordet på engelska och svenska, 

och om ordet repeteras i tillräcklig utsträckning och på rätt sätt så kan det få behållning 

– sju repetitioner är tillräckligt (Carter, 1998, s. 193). Carter frågar sig dock om det är 

kunskap eleven aktivt kan plocka fram och vilken typ av repetition ska användas. Det 

är även av vikt att hitta vägar för eleverna att kunna ”hänga upp orden” på något för att 

de ska bli lättare att minnas. Detta kan vara en bild eller bara en personlig association 

(Carter, 1998, s. 195).  

 

Enligt Carter (1998, s. 202) är det mindre effektivt att säga ordet om och om igen än att 

skriva det. Det bästa är att försöka hitta många olika sätt att skapa orden, för på ju fler 

sätt det repeteras skriftligt, desto större är chanserna att ordet stannar i långtidsminnet. 

Dock menar Carter (1998, s. 202) att de flesta ord vi lär oss, både på vårt modersmål 

och ett andraspråk, sker omedvetet. Helt plötsligt upptäckter vi att vi kan ord som vi 

inte explicit tränat på. Därför måste vi inte bara titta på hur vi medvetet lär oss ord bäst, 

utan även på hur ord lärs in implicit. Carter (1998, s. 204) trycker mycket på att det 

finns många olika sätt att lära sig nya ord på, och att olika metoder kan vara mer eller 

mindre effektiva beroende på elevens kunskapsnivå. Han menar att för nybörjare kan 

översättning och repetition vara mer effektivt, medan för en mer avancerad elev är 

läsning en mer effektiv metod för att lära sig nya ord, då det sker i en kontext och 

därmed blir mer implicit och inlärningen går snabbare än att repetera och översätta. 

 

2.2. Läxforskning  
Effekten av läxor är omdiskuterad inom forskningen och resultaten av olika studier kan 

tolkas på olika sätt. Hattie (2012) har gjort en stor metastudie över mycket av den 

existerande forskningen kring läxor och menar att läxor har olika mycket effekt på olika 

ämnen. Enligt Hattie så har läxor störst effekt på matematik och lägst effekt på 

samhällsvetenskapliga ämnen (2012, s. 235). Kohn är en av de som ifrågasätter läxans 

validitet och menar att det inte finns några bevis för att läxor ökar elevernas långvariga 

kunskaper inom området som studeras, utan att det endast kan öka elevers resultat på 

prov (2006, s. 40). Det finns dock en typ av elever som möjligen kan ha nytta av läxor, 

och det är de ambitiösa eleverna då de spenderar mycket tid med att lära sig innehållet 

av läxan ordentligt hemma (Kohn, 2006, s 37).  
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Till skillnad från Kohn menar Marzano och Pickering (2007) att det finns positiva 

effekter av att eleverna får läxor, under förutsättning att läxan är väl genomtänkt och 

att det finns stora möjligheter att eleverna faktiskt genomför läxan. Läxor bör därför 

aldrig ges av ren princip utan att ha ett uttalat syfte bakom. För att en läxa ska vara 

effektiv bör den även följa en rad kriterier som Marzano & Pickering tagit fram genom 

sammanställd läxforskning. Dessa kriterier är att läxan ska vara meningsfull för eleven 

och vara en repetition av metoder som redan arbetats med i klassrummet. Läxan bör 

vara kort och inte ta alltför mycket tid från elevernas fritid, för att öka chanserna för att 

den genomförs och slutförs och föräldrar eller vårdnadshavare bör vara involverade i 

läxan (2007, s. 74-79). Dock menar Brock, Lapp, Flood, Fisher och Han (2007) att läxor 

bör utformas på ett sådant sätt att eleverna har stora möjligheter att slutföra dem utan 

en vuxens närvaro. Detta för att vissa elever inte har tillgång till någon hjälp i hemmet 

och för att läxor kan vara en källa till konflikter (2012, s. 367). 

 

Det har enligt Lundahl (2007) länge varit vanligt i Sverige att använda sig av glosläxor 

från läroboken i engelska, med ett tillhörande glosförhör, vars förmåga att lagra ord i 

långtidsminnet ifrågasätts. Den vanliga glosläxan har ingen djupare betydelse för 

eleverna utan glöms ofta bort efter glosförhöret. Därför har Lundahl (2007, s. 270) satt 

ihop en lista för hur ordinlärningen kan effektiviseras, genom en läxa eller i 

undervisningen 

 

 1. Endast ett fåtal ord används.  

 2. Ordens eller frasernas mening blir tydlig av kontexten. 

3. Orden gås igenom grundligt i klassrummet genom definitioner. Att läsa 

orden högt tillsammans är inte tillräckligt.  

  

 

Även Lundberg (2007) menar att det är vanligt att elever i Sverige får läxor i form av 

glosor utifrån en gloslista i läroboken och att detta kan vara en anledning till varför 

många elever tycker engelskämnet är tråkigt. Dock menar hon det finns en stark 

tradition i denna metod att lära ut engelska och att elever som är vana vid det kan tycka 

det är svårt att ta till sig ett nytt sätta att arbete på, då det finns en trygghet att veta hur 

undervisningen kommer se ut varje vecka och vad som förväntas av dem.  

  

3. Teoretiskt perspektiv  
Under studiens gång har ett teoretiskt perspektiv använts som en utgångspunkt för 

analysen av data, detta perspektiv kallas för kognitiv lingvistik och teorin förklaras i 

denna del.  

3.1. Kognitiv lingvistik  
Grundtanken inom kognitiv lingvistik är att språk är uppbyggt genom tankemönster 

och genom att hitta dessa mönster och förstå hur begrepp skapas kan vi lättare lära oss 

språk (Evans & Green, s. 5). Inom kognitiv lingvistik försöker man alltså förklara hur 

språk skapas genom logiska tankegångar, och om detta kan förstås och förklaras så kan 

det appliceras i inlärning för att göra det lättare för inläraren att göra kopplingar till hur 

språket hänger ihop. Kognitiv lingvistik utgår därmed från en persons allmänna 

kognitiva förmågor men också dennes viljas att lära sig målspråket. 
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Det är vanligt att ordförråd lärs in i olika kategorier, som till exempel ”sport”, ”mat”, 

eller ”frukt och grönsaker”. Det har dock inom kognitiv psykologi upptäckts att det för 

inlärning inte nödvändigtvis är lättare att lära sig ord som kommer från samma 

kategorier (Evans & Green, 2008, s. 28–29), utan att detta kan blir förvirrande och 

luddigt för inläraren då det är väldigt individuellt vad en person stoppar in i olika 

kategorier. Till exempel så kan kategorin ”mat” för en vegan som endast äter 

lokalproducerade, ekologiska råvaror se väldigt annorlunda ut från hur samma kategori 

ser ut för en person vars kost främst består av halv- och helfabrikat. Därför kan det bli 

förvirrande för en person att lära sig ord genom kategorier, när personen inte i vanliga 

fall skulle placera samma saker under samma kategori.  

 

På grund av detta menar Boers (2013) att det kan vara lättare att lära sig ord genom att 

skapa ett sammanhang genom en personlig berättelse. Genom att ta ord som inte 

vanligtvis skulle falla i samma kategori, till exempel, ”mirror”, ”horse” och ”fork” och 

skapa en berättelse om en häst som kammar sig med en gaffel framför en spegel så kan 

inläraren skapa en egen kontext och lättare lära sig orden då de följer personens egna 

tankemönster (2013, s. 217).  

 

Ett annat effektivt sätt att lära sig ord är enligt Boers genom meningar och fraser. Detta 

är för att det eleven ska lära sig att få en känsla för språket, vilket kan göra att hen 

undviker språkliga fel i framtiden. Genom att lära sig fraser får eleven med sig 

ordinlärning, grammatik och meningssammansättning på en gång. Detta gör det inte 

bara lättare att lära sig, det sparar även tid, vilket i förlängningen gör att eleven kan ta 

till sig mer kunskap på kortare tid (Boers, 2013, s. 209).  

 

4. Metod  
Under studien har intervjuer genomförts för att svara på studiens frågeställningar. Valet 

av metod för intervju, urval av informanter, etiska perspektiv och metod för analys 

kommer redogöras i denna del.  

4.1. Val av forskningsmetod  
I studien har en kvalitativ metod av strukturerade intervjuer med intervjuformulär 

använts. Frågor har formulerats på förhand, ställts i samma följd till alla informanter 

och informanterna har fått utrymme att svara på frågorna med egna ord. Även 

eventuella följdfrågor från den som intervjuar har formulerats på förhand för att 

undvika att de olika intervjuerna skiljer sig från varandra i struktur och genomförande, 

även om svaren på frågorna skiljer sig åt.  

 

Enligt Larsen (2009) är det en fördel att intervjuer har en struktur när forskaren är ovan 

vid att genomföra studier och studien ska utföras på kortare tid. Att göra en strukturerad 

intervju med intervjuformulär har ytterligare fördel i denna situation då strukturen och 

likheterna i intervjuerna gör dem lättare att jämföra och analysera än andra, mindre 

strukturerade metoder. Att använda en strukturerad intervju där forskaren som 

intervjuar inte interagerar med informanten, utan endast lyssnar och ställer frågor, gör 

att risken att informanternas svar påverkas av forskarens egna föreställningar 

minimeras (2009, s, 84).  
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4.2. Pilotintervju  
Innan insamlingen av data påbörjades genomfördes en pilotintervju med en informant 

som inte skulle komma att delta i studien. Informanten som valdes var en person som 

var verksam lärare i engelska i årskurs 4-6, för att matcha studiens informanter. 

Pilotintervjun genomfördes utifrån de frågor som formulerats för att sedan låta 

informanten kommentera frågorna. Detta gjordes för att undvika oklarheter i frågorna 

och för att försöka se om frågorna i intervjun kunde leda till att besvara frågorna 

formulerat i studiens syfte. Efter genomförd pilotintervju behölls vissa frågor, vissa 

formulerades om och ytterligare tillkom för att komplettera brister.  

 

Pilotintervjun spelas in och tog cirka 25 minuter. Med presentation och efterkommande 

diskussion kring frågorna tog mötet i sin helhet upp till 50 minuter, vilket gjorde att det 

i informationsbrevet valdes att skriva att intervjun skulle komma att ta upp till 60 

minuter, för att inte stressa informanterna i fråga om tid.  

4.3. Informanter  
Informanterna i denna studie har valts ut på skolor i tre närliggande kommuner i södra 

Sverige som är av liknande storlek sett till antal invånare. Skolorna där lärarna är 

verksamma är alla skolor utanför tätorten där majoriteten av eleverna bor på 

landsbygden och är av nordisk härkomst med svenska som modersmål. Detta skapar en 

geografiskt och sociokulturellt samlad bild av ämnet som studeras. Endast verksamma 

engelsklärare i årskurs 4-6 har valts ut, för att få en aktuell uppfattning av hur 

undervisningen ser ut. Både behöriga och icke-behöriga lärare som undervisar i 

engelska har använts, detta för att se potentiella skillnader i hur en behörig och en icke-

behörig lärare undervisar. Av samma anledning har informanter i olika åldrar tillfrågats 

och använts.  

 

För att få lärare att delta i studien har var skola besökts och verksamma engelskalärare 

har tillfrågats på plats. De har informerats om studien, tillhandahållits ett 

informationsbrev (se bilaga 1) där de fått ge sitt medgivande att delta och tid för intervju 

har senare bokats via telefon. I studien deltar sju lärare, varav sex kvinnor och en man, 

från fem olika skolor.  

4.4. Etiska perspektiv  
Det är viktigt att en studie följer vissa normaliserade etiska aspekter vid genomförandet 

för att studien ska anses vara valid och reliabel. Dessa aspekter är att deltagare i studien 

ska vara informerade om syftet med studien, att alla deltagare deltar av fri vilja, att 

deltagarna hålls anonyma och att informationen given från deltagarna återges på ett 

sanningsenligt sätt. Det är även av stor vikt att författaren av studien försöker förbli 

objektiv och inte försöker främja sin egen åsikt genom att välja ut material som stödjer 

denna (Larsen, 2009, s. 13-14).  

 

För att dessa etiska aspekter ska kunna följas och deltagarna i största möjliga mån 

anonymiseras har alla informanter tilldelats alias, som är rent fiktiva. Den manliga 

informanten har i resultatet tilldelats ett kvinnligt alias. Detta har gjorts för att i största 

möjliga mån skydda informantens identitet. Att ge honom ett kvinnligt alias har även 

valts då det vid bearbetningen av data inte framgått att han, på grund av sitt kön, har en 

viss inställning eller vissa åsikter i frågorna ställda och för att lärarnas könstillhörighet 

inte är en del av studiens fokus.  
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4.5. Genomförande 
Intervjuerna hölls på var informants skola, antingen i dennes klassrum eller i ett 

personalrum, beroende på vad informanten själv valde. Innan intervjun påbörjades 

informerade intervjuaren om hur intervjun skulle gå till och om att vissa frågor skulle 

kunna upplevas som en upprepning på något som informanten redan tagit upp som ett 

svar på en tidigare fråga, och att detta skulle vara för att alla frågor måste tas upp i 

ordning för att stämma överens med studiens metod.  

 

Var intervju tog mellan 20–30 minuter och följde det förutbestämda formuläret av 

frågor (se bilaga 2). Beroende på informanternas svar valdes dock vissa följdfrågor, 

medan andra togs bort. Vilka frågor som skulle ställas beroende på vilka svar som 

angavs framgick av frågeformuläret. Vid ett tillfälle behövde frågan om läraren explicit 

jobbar med ordinlärning förtydligas och termen ordinlärning definierades som ”att öka 

elevernas ordkunskap eller ordförråd”.  

4.6. Bearbetning av data  
Efter att intervjuerna genomförts bearbetades innehållet av intervjuerna i en så kallad 

”innehållsanalys”. En innehållsanalys innebär, enligt Larsen (2009, s. 101), att 

insamlad data sorteras i olika kategorier så som likheter och skillnader. De vanligaste 

stegen att ta vid en innehållsanalys är att den insamlade data först görs om till text. 

Texterna kodas sedan och koderna identifieras som teman eller kategorier. Efter det 

sorteras data utifrån koderna för att hitta meningsfulla mönster, som sedan diskuteras 

utifrån tidigare forskning och eventuellt skapar ny kunskap (Larsen, 2009, s. 102).  

 

För bearbetning av denna studie har insamlad data, det vill säga informanternas svar, 

transkriberats till text. Transkriberingarna har skrivits ordagrant, med undantag för 

orelaterade ljud som tvekande och avvaktande ”eeh” eller ”hmm”. Varje intervju har 

lyssnats igenom två gånger vid transkriberingen för att fastställa att texterna stämmer 

överens med insamlad data. Efter detta samlades alla informanters svar under 

tillhörande fråga för att lättare kunna se om och hur samband, likheter och teman kunde 

urskiljas. Det uppdagades då att informanternas svar skiljde sig åt mer än de liknade 

varandra, både i hur informanterna resonerade kring läxor och ordinlärning och hur de 

undervisade. Därav delades svaren in i de mer övergripande kategorierna ”tankar om 

läxor”, ”tankar om ordinlärning”, ”undervisning” och ”övrigt”, för att sedan delar in i 

underkategorier där likheter och skillnader sorterades. När analysen genomförts 

sammanställdes denna i en sammanhängande text i form av ett resultat.   

 

5. Resultat  
I denna del redovisas resultatet från analysen av intervjuerna. Detta skrivs i löpande 

text och fokuserar på informanternas likheter, skillnader och uppfattningar om läxor 

och ordinlärning. Innan resultatredovisningen ges en presentation av informanterna för 

att lättare kunna sätta resultatet i ett sammanhang. För att värna om informanternas 

anonymitet i största möjliga mån har deras namn fingerats och deras ålder och år av 

erfarenhet kategoriserats. 

5.1. Presentation av informanter  
Informanterna som deltagit i studien är mellan 25-65 år och har erfarenhet av att 

undervisa i engelska som sträcker sig mellan mindre än fem år till över 40 år. Alla lärare 

är utbildade lärare, men endast fyra är behöriga att undervisa i engelska.  
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Anna är mellan 35–40 år gammal och arbetar på en F-6-skola. Hon är utbildad lärare 

för 1–7 i SO och svenska, men är inte behörig i engelska. Anna undervisar idag årskurs 

6 och har undervisat engelska på mellanstadiet i mindre än 5 år.  

 

Mona är 50–55 år gammal och arbetar på en F-6-skola Hon är utbildad lärare med 

dubbel behörighet, från förskolan till årskurs 6 i de flesta ämnen, men är inte behörig 

engelsklärare. Idag undervisar hon engelska i årskurs 5 och har undervisat engelska i 

5–10 år. 

 

Lisa är 25–30 år gammal och arbetar på en friskola. Hon är behörig lärare i engelska 

och undervisar idag i årskurs 4. Lisa har undervisat engelska på mellanstadiet i mindre 

än 5 år.  

 

Kristin är 45–50 år gammal och arbetar på en F-6-skola. Hon är behörig lärare i 

engelska och undervisar idag alla årskurser på mellanstadiet i engelska. Hon har 

undervisat i engelska i 5–10 år.  

 

Elsa är 60–65 år gammal och arbetar på en F-6-skola. Hon är behörig engelsklärare och 

har undervisat engelska i över 40 år, idag undervisar hon årskurs 5.  

 

Sofia är 45–50 år gammal och arbetar på en F-9-skola. Hon är behörig engelsklärare 

och har även läst engelska som språk på universitetsnivå utomlands. Sofia undervisar 

idag i årskurs 6 och har undervisat i engelska i 5–10 år.  

 

Pia är 35–40 år gammal och arbetar på en F-9-skola. Hon är utbildad lärare mot 1–7 

men är inte behörig i engelska. Pia undervisar idag årskurs 4 och har undervisat i 

engelska i 5–10 år.  

 

5.2. Resultatredovisning  

5.2.1. Läxor  
Alla informanter tror att glosläxor från läroboken är den vanligaste engelskläxan i 

Sverige, med eller utan text till. Både Pia och Anna uttrycker att de tror att det är för att 

engelskämnet är mer konservativt och fyrkantigt än de andra skolämnena. Mona, 

Kristin och Sofia menar även att eleverna själva är väldigt traditionella och säger att de 

ber om att få glosor i läxa. Mona berättar att hon vid flera tillfället frågat om eleverna 

vill ha en annan form av läxor, varpå en elev ska ha sagt ”Klart vi ska ha glosor, annars 

lär vi oss inget!”.  

 

Alla deltagare förutom Lisa använder läxor i undervisningen. Lisa använder dem inte 

då de i lärarlaget kommit fram till, utifrån aktuell forskning, att det inte ger resultat mer 

än på elevernas studieteknik. Hon menar att det läggs för mycket tid i skolan på att gå 

igenom läxor, tid som skulle kunna användas till bättre saker. På Lisas skola förlitar 

man sig på att arbetet de gör i skolan räcker. Anna använder fraser, meningar baserat 

på de 2000 vanligaste orden i talad engelska. Elsa varierar sina läxor och använder sig 

av läsläxor, där eleverna får berätta något på engelska för en familjemedlem, titta på 

film med engelsktext, men använder även glosor från läromedlet ibland. Resterande 
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fyra informanter använder glosor från läromedel som läxa och vissa även ibland en text 

att läsa som har med orden att göra. 

 

Fördelar med att ge läxor tror Kristin är att eleverna kan få sitta i lugn och ro med sina 

glosor och lära sig dem grundligt. Både Pia och Elsa anser att fördelarna med glosläxor 

är att eleverna får möjlighet att automatisera orden genom att repetera dem. De kan 

därmed användas och kännas igen framöver. Sofia tror att den största fördelen är att 

eleverna får lära sig studieteknik och strategier för att lära sig och komma ihåg ord. Att 

studieteknik kan vara något som eleverna lär sig genom läxor håller även Lisa med om, 

men att det inte är en tillräcklig anledning för att använda läxor i engelska. Mona menar 

att genom att följa ett mönster var vecka, med samma typ av läxa och samma upplägg 

av undervisningen, så får eleverna kontinuitet och en känsla av trygghet. Hon menar att 

det är speciell viktigt för elever som inte har en så stabil hemmiljö, då de i alla fall alltid 

vet vad de kan förvänta sig av skolan och sin lärare.  

 

Hemmiljön och eventuella svårigheter som kan uppstå är något som både Pia och 

Kristin tar upp när det gäller läxor. Pia menar att det är en av de största nackdelarna 

med läxor, att det ska leda till konflikter hemma och Kristin menar att om en elev inte 

kan få hjälp med läxorna hemma så kan det leda till att eleverna inte gör sina läxor. 

Dock menar hon att dessa elever, som har en problematisk hemmiljö, ofta kan 

identifieras relativt snabbt och andra lösningar på hur läxorna ska göras kan hittas. Detta 

kan, till exempel, vara att eleverna får göra sina läxor i skolan, på raster eller efter det 

att skoldagen är avslutad medan en lärare närvarar.  

5.2.2. Ordinlärning 
Mona, Kristin och Pia anser alla att repetition är det bästa sättet att lära sig nya ord på. 

Mona tillägger dock att det måste ske i ett sammanhang för att eleverna ska ha ”något 

att hänga upp det på”. Hon ger exempel på olika spel som används på datorerna för att 

eleverna ska kunna lära sig orden genom lek, vilket hon menar är viktigt. Pia anser 

också att eleverna lär sig nya ord bäst genom lek och de spel som finns på internet, 

däremot har hon svårt att få till i sin undervisning hur eleverna ska lära sig att använda 

orden i sitt rätta sammanhang.  

 

Anna har dock hittat ett sätt som hon tror kan hjälpa eleverna att lära sig ord på ett mer 

effektivt sätt, och det är genom att använda sig av meningar och fraser som läxor. Hon 

tror inte att det är effektivt att repetera in isolerade ord genom att översätta dem från 

engelska till svenska och tillbaka, utan att det handlar om att skriva och prata i 

fullständiga meningar. På så sätt menar Anna att eleverna inte bara får ordkunskapen 

med sig utan även grammatik och meningsbyggnad. Sofia anser också att ordkunskap 

undervisas bäst genom att låta eleverna prata och skriva mycket, gärna skriva för hand 

för att även lära sig genom kroppen. Sofia tror att det som har minst effekt på 

ordinlärningen är att läsa böcker. Hon menar att eleverna då endast hoppar över ord de 

inte kan och istället förstår texten utifrån sin helhet. Kristin anser däremot att enskild 

läsning och att läsa nya ord i par är ett bra sätt att läsa sig nya ord, och sedan repetera 

dessa många gånger.  

 

Lisa och Elsa tar båda upp att det är viktigt att eleverna får höra mycket talad engelska 

i klassrummet för att de ska utveckla sitt ordförråd, och att detta ska stödjas med 

visuella intryck. Lisa berättar att hon ofta gestikulerar väldigt mycket för att eleverna 

ska förstå vad hon säger, då hon uteslutande pratar engelska i klassrummet. Hon 
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använder även ofta bilder för att eleverna ska få stöd när de arbetar med berättande. Ett 

exempel är när de jobbade med djur fick eleverna sitta i par med varsin bild på ett djur 

och försöka förklara för partnern vilket djur det var, utan att säga djurets namn. Lisa 

berättar att i den övningen fick inte eleverna bara lära sig om vad djuret heter utan även 

lära sig ord som är relaterade till kroppen, utseende, hur djuren lever eller vad de äter. 

Elsa tror också att det är viktigt att använda mycket engelska och pratar bara engelska 

i klassrummet, men de jobbar också med att lyssna på böcker på iPads och samtidigt 

följa med i texten. Elsa berättar att under hennes över 40 år som engelsklärare har hon 

sett en utveckling i att eleverna blir allt duktigare på engelska, speciellt pojkar som 

spelar mycket dator och därmed möter mycket engelska i sin vardag. Enligt Elsa har 

idag många pojkar gått om flickor i kunskapsnivå, och att det var flickorna som var 

bättre på engelska när eleverna inte hade tillgång till datorer och internet i samma 

utsträckning som idag. Hon menar att de elever som idag har det svårast i engelskan är 

flickor som inte sitter så mycket vid datorn eller inte ser så mycket på engelsktalad tv.  
 

5.2.3. Ordinlärning genom läxor  
Att lära sig ord genom den traditionella glosläxan tror inte Anna och Lisa har några 

vidare fördelar för elevernas kunskaper. Anna menar att det finns begränsningar med 

att lära sig isolerade ord från en textbok, för att ”ordinlärning är mer än att veta vad ett 

ord betyder”. Dessutom att lära sig ord genom att översätta från svenska till engelska 

innebär en stor risk att meningsbyggnaden blir fel och ”det blir svengelska”. Lisa tror 

dock att glosor kan ge duktiga elever kunskap för stunden, men för elever med språkliga 

svårigheter kan det bli en blockering. Hon menar att dessa elever då kan få bevis om 

och om igen på att det finns delar de inte klarar av när det kommer till språk, något som 

kan påverka deras självkänsla i allmänhet och överföras till andra ämnen. Genom att 

inte använda läxor i sin undervisning och undervisa utan hjälp av läroböcker menar 

Lisa att dessa elever inte har märkbara språkliga svårigheter, och att de förmodligen 

hade haft det betydligt tuffare i en mer traditionell undervisning. Elsa är skeptisk, men 

tror ändå att glosläxor kan vara bra att använda men att det är viktigt att orden sätts i ett 

sammanhang. Det är speciellt viktigt för nybörjare, menar hon, då det är viktigt att de 

tidigt får en känsla för språket.  

 

Kristin, Pia och Sofia däremot tror att glosläxor främjar ordinlärning, genom att de 

repeteras. Kristin menar att det är viktigt att eleverna får träna på hur ord uttalas, stavas 

och ser ut och att detta lättast lärs in i lugn och ro i hemmet. Hon fortsätter med att 

småord som I, he, she, it, and, or, the återkommer ofta i kapitlen och att eleverna kan 

dessa mycket väl. Sofia menar att glosläxorna gör att eleverna lättare kommer att känna 

igen orden i framtiden. Pia tar fasta på uttrycket ”repetition är kunskapens moder”, och 

säger att ju fler gånger man repeterar ett ord, desto bättre kommer man att minnas det. 

Dock menar Pia att det är svårt att lära eleverna hur de ska kunna använda orden: ”Men 

att det ska ploppa upp i huvudet när du skriver en mening... där är det lurigt.” 

 

Mona tror också att glosläxor är bra för ordinlärning, då eleverna får möta andra ord än 

de gör i sin vardag. Dock tvivlar hon på att skolan står för majoriteten av elevernas 

ordinlärning, utan att de lär sig den absoluta majoriteten av engelskan genom dator och 

TV, något hon brukar ta upp på med föräldrarna på elevernas utvecklingssamtal. Mona 

menar, att det skolan kan stå för är grammatiken, varför man säger på ett visst vis, och 

det mer formella språket. Genom glosläxor kan eleverna bredda sitt ordförråd med ord 

de behöver, men inte normalt sett använder själva.  
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6. Diskussion  
I denna del kommer först en metoddiskussion där författaren diskuterar styrkor och 

svagheter i genomförandet av studien. Därefter följer en resultatdiskussion där 

analysens resultat kopplas till det teoretiska perspektivet och bakgrunden. I 

resultatdiskussionen kommer samma underrubriker som i resultatet att användas för att 

strukturera och göra texten mer lättläst.  

6.1. Metoddiskussion  
I denna studie har strukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod för att 

sedan göra en innehållsanalys utifrån detta. Denna metod har använts för att svara på 

studiens frågeställningar:  

- Vad för slags läxor lärare använder i engelskämnet idag?   

- Vilket sätt, tror lärare, är mest effektivt för att lära sig nya ord?  

- Vilka fördelar, respektive nackdelar, tror lärare att ordinlärning med hjälp av 

läxor har? 

 

Dessa frågor var inte studiens ursprungliga frågor, utan frågeställningen fick revideras 

efter genomförandet av intervjuerna. Ursprungligen var studien mer fokuserad på läxor, 

och glosläxor i synnerhet, men då inte alla informanter använde sig av läxor och de som 

använde glosläxor gjorde det på olika sätt och resonerade väldigt olika om ordinlärning 

reviderades frågorna utefter detta för att behandla även lärares inställningar till 

ordinlärning.  

 

Att utföra en empirisk studie med innehållsanalys under en begränsad tidsperiod har 

varit lärorikt och utmanande. Som författare går man nog i de flesta fall in med en 

föreställning om hur studien ska falla ut och vilka svar man ska få. I detta fall har dock 

utfallet varit långt ifrån vad som föreställts i början av studien när syfte och 

frågeställningar först formulerats. Därför var det ett stöd att använda sig av 

strukturerade intervjuer där det inte fanns utrymme att omedvetet påverka 

informanterna genom att föra en dialog kring frågorna. Detta är en av metodens styrkor 

(Larsen, 2009, s. 84) och ökar därmed studiens validitet då risken att resultatet färgats 

av författaren har minimerats. Dock finns det en risk att kroppsspråket och andra subtila 

signaler har sänts ut från forskaren, vilket kan göra att informanterna har hållit tillbaka 

åsikter eller information om de märker att personen mittemot dem inte ser ut att hålla 

med, och vice versa, att de kan lägga extra mycket tid på något som författaren verkar 

utstråla att hen håller med om. Ytterligare en risk med att ha föreställningar om utfallet 

innan en studie kan vara att frågorna i den strukturerade intervjun utgår ifrån dessa. 

Detta kan göra att frågorna blir vinklade på ett sätt som främjar författarens 

föreställningar och därav blir missledande, eller att de inte hjälper till att spegla 

informanternas verklighet då frågorna bygger på dessa föreställningar.  

 

De största svårigheterna med denna studie har varit att försöka hitta mönster och 

samband i informanternas svar, utan att resultatet blir alltför spretigt, men också utan 

att tappa värdefulla data som angetts av informanterna. Det är svårt att ständigt behålla 

en röd tråd och ett sammanhang genom en text utan att tappa essenserna av det 

informanterna uttrycker och berättar. Därför finns det en risk att resultatdelen blir något 

subjektiv då författaren inte kan ta med all data och måste välja vad som ska tas med i 

resultatet. Detta gör också att det finns en risk att informanternas alla tankegångar och 

åsikter inte framkommer, vilket i sin tur kan göra resultatet något missvisande, för att 

det finns en större spridning i lärares inställningar och tillvägagångssätt.  
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6.2. Resultatdiskussion  

6.2.1. Läxor 
Alla sju informanter tror att den ”vanliga glosläxan från textboken” är den vanligaste 

engelskläxan i den svenska skolan och att detta är för att lärare, och även elever är 

traditionella och fyrkantiga i sitt tänk. Av denna studie kan vi dock se att även om en 

majoritet av informanterna använder glosläxor från textböcker så används även många 

andra typer av läxor. Denna studie är dock liten och en mer utförlig studie skulle behöva 

göras för att kunna säga att det statistiskt är vanligare att lärare tror att glosor används 

än vad som verkligen sker.  

Frågan vi kan ställa oss här är hur det kommer sig att lärare tror att det är så vanligt? 

Finns det en starkare tradition inom språkundervisningen än i andra ämnen kring hur 

ämnet bör läras ut? Om samma fråga hade ställts om läxor i svenska eller kemi, hade 

då svaret varit lika unisont bland lärarna – att en typ av läxa tycks vara standardiserad? 

Om inte, varför är det i så fall skillnader mellan ämnena? Under de senaste åren har jag 

upplevt att lärare generellt blir mer kreativa i sin undervisning och nya metoder kommer 

fram. Det talas ofta, främst på sociala medier, om nya undervisningmetoder som till 

exempel ”grej of the day”, som går ut på att läraren lägger in mikrolektioner om ett 

ämne i undervisningsdagen. Det skapas diskussionsgrupper på sociala medier där ett 

digitalt kollegialt lärande tar plats och nya idéer och tankar utbyts. Genom att lära sig 

nya metoder och få tips av kollegor från hela Sverige, och världen, så sprids information 

och nya idéer snabbt. Kanske är det delvis på grund av denna nya plattform för 

kollegialt lärande som informanterna i denna studie undervisar på så skilda sätt, men 

att tanken om ”hur folk gör” och hur ”det var förr” fortfarande hänger kvar och ger 

föreställningen om att glosläxan från textboken fortfarande är den vanligaste.  

 

Liksom mellan forskare råder det skilda meningar mellan informanterna om läxor har 

en positiv effekt på elevernas lärande. Kohn (2006) menar att läxor inte har några 

direkta fördelar mer än för ambitiösa elever som verkligen lägger ner tid på att lära sig 

innehållet i sina läxor. Och Lisa, läraren som inte använder läxor, säger också att läxor 

kanske kan vara gynnsamt för elever som redan är duktiga, men att det kan ha dålig 

inverkan på elever med språkhinder. Kristin menar dock att läxor är gynnsamt för 

eleverna för att de kan sitta i lugn och ro i hemmet med sina läxor, och slippa störas av 

ljud och intryck från klasskamrater. Här väcks en fråga om läxan skulle kunna bli 

överflödig och tas bort, om eleverna kunde få lugn och ro i klassrummet. Kristin menar 

också att det är bra om eleverna har någon vuxen eller ett äldre syskon som kan hjälpa 

eleverna med läxan när de är hemma, något som Marzano och Pickering (2007) har 

med i sin lista över kriterier för en bra läxa. Kristin uttrycker dock att detta kan bli ett 

problem för elever som inte kommer från en stabil hemmiljö. Och det är denna aspekt 

som både informanten Pia och Brock, et al. (2007) istället ser som läxans största 

nackdel. Att involvera hemmet i läxan är enligt dem problematiskt då det kan leda till 

konflikter i hemmet. 

6.2.2. Ordinlärning  
Lundahl (2009) och Boers (2013) menar båda att genom att lära sig ord i ett 

sammanhang kan inläraren få något att hänga upp sina ordkunskaper på och även får 

en känsla för språket, vad som låter rätt och ser rätt ut. Detta är något som kan ses i 

Annas metod av att ge glosläxor. Anna låter sina elever skapa egna meningar med 

glosorna de får i läxa och därigenom skapa sitt eget sammanhang. Detta kan även 

kopplas till Boers (2013) metod om att låta inlärare skapa egna historier med nya ord 
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för att skapa en koppling till orden. Lundahl (2009) tar även upp att genom att inläraren 

får skapa inre bilder och associationer kan hen lättare minnas ord, vilket kan kopplas 

till exemplet Lisa gav om hur hon lär ut ord. Genom att eleverna får förklara ett djur de 

har framför sig på en bild så kan de koppla orden till bilden och därigenom skapa ett 

sammanhang för att minnas. 

 

Det är intressant att höra en lärare motivera sitt val på det sätt som Lisa gör. Frågan är 

om Lisa gör detta medvetna val utifrån beprövad erfarenhet, vetenskaplig grund eller 

om det styrs av hennes egna intressen? Lisa har kanske fått möjlighet att ta del av aktuell 

forskning genom till exempel fortbildning eller på eget initiativ. Detta leder in till en 

större fråga som handlar om lärares professionalitet. Skapas det utrymme för lärare att 

utveckla sin undervisning när det gäller ordinlärning i engelska? Lisa har inte arbetat 

som verksam lärare i mer än fem år, vilket innebär att hon relativt nyligen bör ha varit 

i kontakt med aktuell forskning inom området under sin lärarutbildning. Kan man då 

dra slutsatser att hon som nyutbildad gör detta val på vetenskaplig grund med hjälp av 

lite kortare beprövad erfarenhet?  

 

Carter (1998) menar att mycket av de språkkunskaper vi tillägnar oss kommer från en 

omedveten inlärning när vi läser och möter språket. Detta är något både Elsa och Mona 

uttrycker. Elsa berättar om att hon ser en skillnad på pojkars kunskapsnivåer i engelska 

idag jämfört med tidigare år, vilket hon tror beror på att de möter mycket engelska i 

sina vardagsliv, ofta genom datorspel de spelar. Mona uttrycker att hon tror att skolan 

endast står för en liten del av den engelska eleverna idag lär sig, och att hon därför 

försöker fokusera på att lära eleverna en mer formell engelska en den de möter i 

vardagen.  

 

Det kanske vara så att elever lär sig mer engelska utanför skolan än i skolan, och det 

leder till flera frågor. Hur kan det komma sig att de lär sig så mycket engelska utanför 

skolan? Har det med motivation och intresse att göra, eller mängden engelska de utsätts 

för? Här finns det också en risk att eleverna som möter en stor mängd engelska utanför 

klassrummet blir uttråkade av både språkinnehållet och undervisningsformen i 

klassrummet. Att motivera ovilliga elever kan vara svårt, speciellt om eleverna redan 

anser att de kan innehållet. Det finns också den problematik som Elsa tar upp, att 

skillnaderna mellan elevernas kunskapsnivåer har ökat. Detta är problematiskt för att 

om vi vill undervisa samma innehåll med samma metod till en kunskapsmässigt 

heterogen grupp blir det antingen för lätt och tråkigt för några elever, eller för svårt för 

andra elever. Oavsett om det blir för lätt eller för svårt så kommer vi få elever som inte 

lär sig något i skolan. Därför är det viktigt att vi reflekterat kring både metod och 

innehåll som lärs ut. Hur kan vi anpassa undervisning så den utmanar båda sorters 

elever på en adekvat nivå för att de ska utvecklas optimalt i skolan?  
 

6.2.3. Ordinlärning genom läxor  
Carter (1998) menar att  för att läsning för den mer avancerade eleven är ett bra sätt att 

lära sig implicit. Elsa menar att läsläxan ger eleverna möjlighet att möta en stor mängd 

språk på en gång. Sofia däremot tror inte att läsning är ett effektivt sätt för att eleverna 

ska lära sig engelska och har därför tagit bort läsläxan och låter eleverna istället jobba 

med glosor för att de ska lära sig stavning. Här skiljer sig lärarnas erfarenhet åt och 

resultatet spretar därför åt två håll. Sofias har helt tagit bort läsning som läxa då hon 

tror att det inte är effektivt. Valet är ett tydligt ställningstagande till glosläxans fördel. 

Hennes val kan antas grundas i beprövad erfarenhet och detta val kan få stora 
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konsekvenser för elevernas undervisning. Det verkar dock vara ett medvetet val, inte 

slump som styr metoden. Elsa har valt en helt annan typ av metod när det gäller läxorna. 

Här handlar det mer om varierade läxor där eleverna läser mer text. Dessa elever får 

alltså ta del av en helt annan typ av läxform och kanske därför även en annan mängd 

av målspråket. Det hade varit bra om en följdfråga hade kunnat ställas till Sofia under 

intervjun. Det vore intressant att få veta hur mycket hennes elever jobbar med texter i 

klassrummet, för även om Sofia personligen inte tror att det är effektivt för elevernas 

ordinlärning, så står det i kursplanen för engelska att eleverna ska möta många olika 

slags texter (Skolverket, 2011). Det är dock omöjligt att sia i hur Sofia gör eller inte 

gör, eftersom det inte fanns utrymme att fråga följdfrågor utifrån studiens metod. Men 

att fundera kring detta väcker en relevant fråga, nämligen hur mycket av 

undervisningens innehåll som styrs av lärarnas egna uppfattningar om vad som är 

viktigt i ett ämne. Sofia uttrycker att skrivning och stavning är viktigt, och Elsa menar 

att läsning är viktigt. Båda delarna tas upp i kursplanen och sedan är det upp till läraren 

att tolka vilken del som är viktigaste att lägga tid på. Här förutsätts även att den 

verksamma läraren tar upp och arbetar med alla delar i kursplanen, vilket tyvärr inte 

kan antas då det centrala innehållet i kursplanen innehåller många olika delar.  

 

Enligt Lundahl (2009) är glosor i form av isolerade ord inte är en bra läxa för att 

eleverna ska utöka sitt ordförråd, något som flera av informanterna motsätter sig då fyra 

av sju lärare i studien använder uteslutande eller till största del denna typ av läxor i 

undervisningen. Här är frågan om det är en vana eller ett aktivt val av metod. Om det 

är ett aktivt val att använda glosor så finns det stöd i forskning för att jobba med 

repetering då Carter (1998) menar att repetition och översättning av ord kan vara bra 

för nybörjaren inom ett språk för att utöka ordförrådet. Carter menar att orden måste 

repeteras på olika sätt för att läras in och det vi kan se från informanterna är att många 

använder sig av en typ av glosinlärning som sker via spel på datorer, och att inlärningen 

därmed blir varierad och lustfylld. Flera av lärarna säger uttryckligen att fördelen med 

glosläxan är just repetitionen och Pia använder det bevingade uttrycket ”repetition är 

kunskapens moder”. Att det finns ett vedertaget uttryck kring repetition tyder på att det 

är en mycket använd metod för inlärning och därför kan det antas att vissa lärare 

antagligen använder glosor av vana och tradition. Man kan även ledas till att tro att 

dagens elever känner till detta uttryck, då flera av informanternas elever ber om att få 

glosor i läxa med motiveringen att de annars inte lär sig någonting. Detta är förmodligen 

någonting eleverna har hört från vuxna eller äldre barn, att glosor är bra, för det är inte 

troligt att elever i årkurs 4-6 har ett så utvecklat metakognitivt utvecklat tänk att de kan 

resonera kring hur de lär sig språk bäst. Dock menar Boers (2013) att det är viktigt att 

eleverna har motivation att lära sig målspråket, och om eleverna vill ha glosor och att 

detta är något som motiverar dem att lära sig så kan det vara en god idé att tillämpa 

glosor i kombination med andra läxor om man väljer att ge läxor.  

 

Det som blir tydligt i denna studie är att det finns många sätt att använda sig av läxor 

och att arbeta med ordinlärning. Skillnaderna i deltagarnas berättelser reflekteras även 

i litteraturen och forskningen bakom studien. Det verkar inte, varken mellan 

verksamma lärare eller forskare, finnas en gemensam bild av hur läxor ska eller inte 

ska användas eller hur ord bör läras ut. Det gör dock att det är svårt att avgöra vad som 

är rätt eller fel att göra i sin undervisning som lärare, vilket även kan vara en trygghet 

för en verksam lärare, om alla dessa metoder ändå leder till att eleverna lär sig det de 

ska utifrån läroplanen (Skolverket, 2011).  
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7. Slutsats 
I denna del görs ett försök att summera studien och dra slutsatser kring resultat och 

diskussion. Efter att slutsatserna presenteras ges förslag på fortsatt forskning.  

7.1. Slutsats 
Slutsatsen av denna studie, som har utforskat lärares inställningar till läxor och 

ordinlärning visar på att det finns många olika sätt att undervisa på. I denna studie 

framgår att det inte finns en unison metod att undervisa i engelska. Vissa lärare 

använder den mer traditionella metoden av att använda läroböcker och ge glosläxor 

veckovis, medan andra helt gått ifrån både läroböcker och läxor. Även forskningen är 

oense om hur läxor bör utformas och hur ord bör läras in. Utifrån detta kan en slutsats 

dras om att det inte verkar finnas några direkta rätt och fel i hur undervisningen 

utformas. Det kan dock sägas att lärarnas bild av engelskan som ett fyrkantigt och 

konservativt ämne där glosläxan utifrån läroboken är den vanligaste läxan inte längre 

speglar verkligheten. Denna studie ger en bild av ett ämne som är under utveckling och 

lärare som gör aktiva val att förändra eller hålla kvar vid sina undervisningsmetoder.  

 

7.2. Fortsatt forskning  
Ytterligare studier skulle kunna utföras inom flera områden med utgång i denna 

studie. För det första hade det varit intressant att utöka denna studie genom att följa de 

sju informanterna under flera år för att kunna dra slutsatser kring om det inom den 

gruppen finns mer eller mindre effektiva metoder för att lära sig engelska. Detta 

skulle då kunna analyseras utifrån elevernas förmågor att nå kunskapskraven i 

läroplanen eller resultatet på de nationella proven i engelskämnet. Detta skulle kunna 

göras då klasserna och skolorna är relativt homogena utifrån geografisk placering, 

barngrupper och storlek på skolor.  

 

Andra studier utifrån denna studie skulle kunna vara att försöka mäta hur mycket 

engelska eleverna lär sig i skolan och hur mycket de lär sig på fritiden genom att 

analysera vilka ord som tas upp i undervisningen och vilka ord elever använder sig av. 

Här skulle det även vara intressant att undersöka om det fortfarande stämmer att 

flickor har lättare för att lära sig språk, eller om pojkar har gått om, vilket läraren Elsa 

i denna studie påstår.  

 

Det skulle också kunna studeras vad eleverna tycker om engelskämnet och om det 

skiljer sig utifrån vilken metod som används för undervisningen. Även lärarnas val av 

metoder beroende på verksamma år inom yrket skulle kunna undersökas, för att se om 

det finns mönster i erfarenhet och val av metod och på vilka grunder lärare väljer 

undervisningsmetoder.  
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Bilaga 1 

 

Information om deltagande i undersökning angående lärares 

inställning till glosläxor i årskurs 4-6.  
Du inbjuds härmed, i egenskap av verksam engelsklärare, att deltaga i en 

undersökning gällande din inställning till och dina erfarenheter av läxor i 

engelskundervisningen i årskurs 4-6.  
Om du väljer att deltaga i studien så kommer du intervjuas vid överenskommet 

tillfälle under vecka 38 eller 39. Med ditt medgivande kommer intervjun att spelas in i 

sin helhet och kommer att ta ca 30-60 minuter. Du kommer hållas anonym under hela 

arbetet av studien och efter att studien avslutats kommer ljudfiler och eventuell 

personinformation att raderas. Dock kommer din ungefärliga ålder och hur länge du 

varit verksam engelsklärare att publiceras, för att skapa en kontext och kunna dra 

eventuella slutsatser kring de intervjuades ålder och erfarenhet. Om namn eller 

uppgifter uppkommer vid intervjun som kan härledas till dina kollegor, din skola, 

dina elever eller andra i din närhet kommer dessa anonymiseras.  

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst under studiens gång välja att 

avbryta ditt deltagande utan motivering.  

När studien är avslutad kommer den att publiceras som ett examensarbete vid 

grundskollärarutbildningen på Högskolan Dalarna. Uppsatsen kommer i sin helhet 

finnas tillgänglig för allmänheten på internet via DiVA Portal, som är ett arkiv för 

forskningspublikationer och uppsatser. Om du vill, kan en kopia av arbetet skickas 

direkt till dig.  

Studien kommer genomföras av mig, Lina Blomqvist, som läser sista terminen på 

grundskollärarprogrammet inriktning åk 4-6 vid Högskolan Dalarna.  

Jag väljer att delta i intervjun:  Ja ☐  Nej ☐ 

Jag ger mitt medgivande att intervjun spelas in i sin helhet:  Ja ☐  

 Nej ☐ 

Deltagarens underskrift __________________________________________ 

Namnförtydligande ______________________________________ 

För frågor och ytterligare information kontaktas nedstående ansvariga. Om du väljer 

att delta kommer jag kontakta dig för att boka tid för intervju.  

 

Student: Lina Blomqvist    Handledare: Christine Cox 

Eriksson 

E-mail: v13liblo@du.se   E-mail: cce@du.se  

Tel: XXX    Tel: XXX 

Adress: XXX   Adress: XXX 

                 

 

________________________________ 

 ______________________________ 

Datum och ort:                      Datum och ort:                         

       

  

mailto:v13liblo@du.se
mailto:cce@du.se
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Bilaga 2  
 

Frågeformulär, intervju  

 
1. Hur gammal är du?  

2. Vilka årskurser finns på din skola?  

3. Hur länge har du undervisat i engelska?  

4. Vilka årskurser undervisar du i engelska idag?  

5. Är du utbildad lärare? Om ja, mot vilka åldrar och i vilka ämnen?  

6. Har du någon utbildning i engelska eller engelskdidaktik utöver den du 

 fick på lärarutbildning?  

7. Använder du dig utav läroböcker i undervisningen? Om ja, vilken 

 lärobok? Om nej, varför används det inte?  

8. Hur är undervisningen upplagd, en vanlig vecka?  

9. Var hittar du inspiration till din undervisning? (sociala medier, 

 forskning, tidsskrifter, etc) 

10. Använder du läxor?  

11. Om ja, vad för läxor och hur ofta? Varför används den specifika läxan?  

12. Om nej, varför används inte läxor?  

13. Vad ser du för fördelar med typen av läxa du ger?  

14. Vad ser du för nackdelar med typen av läxa du ger?  

15. Använder lärare på din skolan andra typer av läxor?  

16. Hur blir läxan/avsaknaden av läxor bemött av elever/föräldrar?  

17. Vilken läxa i engelska tror du är den vanligaste i Sverige?  

18. Hur tror du elever lär sig ord bäst?  

19. Jobbar du på något sätt specifikt med ordinlärning?  

20. Tror du att glosor som läxa främjar ordinlärning? Motivera ditt svar.  

21. Vad tror du skulle vara den bästa läxan för ordinlärning?  

 

 


