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Sammanfattning 
Läxor har alltid varit en del av skolan och synen på läxor under årens gång varierat historiskt. 

Från början av 1900-talet var läxor viktiga för fostran och läxor har handlat om fakta som ska 

nötas in. Under 1940- talet dyker kraftiga motreaktioner dyker upp mot läxor. 1962 skrivs 

läxor in i läroplanen och de var mycket detaljerat skrivet för hur läxorna ska utföras. Inom 

Lgr80 får läxan ett uppsving och en strängare ton, men i och med Lpo94 så skrivs läxor ut ur 

kursplanen. Trots att läxor är ett hett ämne inom mediedebatten gällande läxans vara eller icke 

vara, så syns de inte i Lgr11. Forskning visar att många elever upplever stress på grund av 

läxor. Några skolor har valt att vara läxfria eller att ha läxläsning på schemat. Debatten är 

liten kring läxans utformning och innehåll.  

 

Jag har valt att undersöka innehållet i läxuppgifter i svenskämnet i relation till kursplanen i 

svenska.  

 

Studien bygger på en kvantitativ innehållsanalys. Matrialet består av 60 läxor i ämnet 

svenska, där 30 stycken är från två lågstadielärare och 30 stycken från tre mellanstadielärare. 

Jag har använt mig av ett kodschema som analysmetod och efter det har jag skapat tabeller 

och figurer.      

 

Resultatet visar att övervägande läxor, både från lågstadiet och från mellanstadiet domineras 

av genrediskurs. Det menas att läxorna består av att skriva texter utifrån ett särskilt syfte som 

exempelvis att skriva en beskrivande text. Analysen visar en påfallande skillnad bland de 

läxor som ges på lågstadiet jämfört med läxor från mellanstadiet. Beskrivande text handlar om 

att skriva personbeskrivningar, faktatexter och rapporter – är de vanligaste läxorna bland 

lågstadiet med 67 % jämfört med mellanstadiet med 17 %. På mellanstadiet kan man finna att 

argumenterande text med 27 % är mest framträdande, som handlar om att skriva recensioner 

och artiklar. Analysen visar även på ett flertals läxor innehållande grammatikövningar 

exempelvis att träna på nya ord, meningsbyggnad, böja ord. Anledningen till att flertalet läxor 

på lågstadiet är beskrivande text kan bero på att det finns en syn på att elever lär sig skriva 

genom genreskrivandet. Möjligen kan det vara så att läxorna är formulerade efter centralt 

innehåll i svenska för årskurs 1-3 och 4-6  inom Lgr11.  

 
Nyckelord: Läxor, Svenskämne, Innehållsanalys, Grundskola, Diskurs, Ämneskonception.  
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Förord 
Det har varit ett mödosamt arbete att som ensam skribent skriva denna uppsats men det har 

samtidigt var ett intressant och givande arbete. Det har stärkt min självbild och gett mig 

gedigna kunskaper. Dessa kunskaper är något jag kommer att ha en stor nytta av i framtiden.  

 

Jag vill tacka de personer som har stöttat och trott på mig; särskilt min mamma. Jag ville även 

tacka de lärare som har ställt upp med läxor och min handledare som gett mig bra råd under 

vägens gång.   
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Inledning 
Det pågår en het diskussion om läxors vara eller icke vara i undervisningen och även en 

debatt om läxhjälp. Skolan innebär inte ett slut på skoldagen för eleverna när de gått hem, 

utan de följs av läxor som ska göras på fritiden. Läxor har alltid funnits i skolan och finns idag 

på de flesta skolor i landet. Det finns också skolor som är läxfria och andra skolor som har 

valt att ha läxläsning på schemat. Dessa skolor menar att läxor bara skapar stress och är en 

tung börda samt något som inte ska göras efter skoltid (Svensén, 2013:25). Hellsten 

(2000:119) före detta forskare framför en liknelse med att som vuxen arbeta övertid, att man 

då får övertidsersättningen men att ett barn inte får det av att göra läxor på sin fritid. Sedan 1 

januari 2013 har regeringen genom en proportion tillskrivet skattelättnader för de som vill 

använda läxhjälp och marknaden florerar av läxhjälpsföretag (Regeringsproportion, 

2012/13:14, s.6f).  

 

När jag gick i grundskolan hade jag läxor. Det var något som inte ifrågasattes utan sågs som 

ett naturligt inslag i skolan. Man tog hem sina läxor i svenska utan att ifrågasatta innehållet i 

läxorna eller lärarens syfte. Det förväntades att man skulle göra dem och få hjälp hemifrån. 

Vad jag kan minnas var det ingen lärare som frågade om alla elever i klassen hade den hjälpen 

i hemmet. Jag kommer från ett hem där möjligheten fanns men inte i hög grad och jag upp-

levde ofta läxor som stressande. Tid och engagemang anses vara nyckeln till att läxan ska 

fungera som arbetsform enligt Hellsten (1997:211–214). Tid blir en viktig aspekt för både 

barnet och familjen och det handlar om att planera tiden för när läxan ska göras. Samtidigt 

kräver det ett engagemang från föräldrar eller annan vuxen och om engagemanget är 

betydande framkallar det en god gemenskap mellan båda parter – men alla barn kommer inte 
från sådana förhållanden.  

 

Trots att läxor är ett sådant vanligt förekommande fenomen är läxor inte formulerade i läro-

planen. De är ett frivilligt inslag i skolan och man kan fråga sig, vem är läxorna till för? Är de 

till för föräldrar, lärare eller för elever? (Lgr11, 2010; Svensén, 2013:25). Det finns åtskilliga 

studier om vilken betydelse läxor har. Delvis handlar läxor om att befästa kunskaper och träna 

färdigheter t ex att plugga inför ett prov eller ett läxförhör – läxans mening blir då att under-

lätta för eleven i undervisningen. Hellstens (1997:211–214) menar att en läxa handlar om 

olika konnotationer – med andra ord at läxan har olika intentioner. Ett exempel på det är 

identitet och status som innebär att eleven får en möjlighet till ett nytt ansvar och att läxan på 

så sätt blir en markering av elevidentitet.  

 

Detta gör fenomenet läxa värt att undersöka närmare men även för att läxor har lyst med sin 

frånvaro i lärarutbildningen och något som bara hastigt har berörts. Läxor ges i flera ämnen 

och för att begränsa området har jag valt att undersöka läxor i svenskämnet och valet grundas 

på ett stort intresse för det svenska språket. Jag har därför valt att undersöka innehållet i läxor 

i relation till kursplanen i svenska. Studien kommer att specialiseras på läxor från grundskolan 

i årskurserna 1-5.  

Bakgrund 

I denna del presenteras hur läxan har beskrivits genom historians gång, även hur de har skild-

rats i läroplanerna från att grundskolans infördes 1962 samt hur synen på läxor har förändrats 

med tiden. Därefter kommer en presentation av hur fenomenet läxa framställs och synen ser ut 

i debatten, hur svenskämnet skildras i Lgr11 samt en historisk tillbakablick för svenskämnet. I 

studien kommer begreppet läxa att användas synonymt för hemstudier och hemarbete vilket 

kommer att förklaras närmare.      
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Läxans historia 
I början av 1900-talet var läxor en viktig del i skolan. Det handlade om färdighetsträning med 

motivering att läxor övar de färdigheter som eleven behöver för att lära sig modersmålet. 

Läxor ansågs också vara viktiga för fostran. Det var ett sätt för att träna hjärnan och ansågs 

som ett bra sätt öka inlärning av kunskap. Det handlade om traggelläxor, alltså fakta som 

skulle nötas in och göras i hemmet (Cooper, 2007:1f). Men under 1940- talet kom en kraftig 

motreaktion gällande dessa traggelläxor eftersom man ansåg att de inte gav utrymme för 

intellektuellt tänkande. Istället argumenterade man för så kallade problemlösande läxor vilket 

innebar att gå ifrån upprepningsläxor. Istället anser man att eleverna bör använda sitt intellekt 

genom olika problemläsningar. Tanken var att dessa problemlösande läxor skulle stimulera 

eleverna till att vilja lära sig mera och även ta mera initiativ. Under slutet på 1950- talet ansåg 

man att läxor inte ökade kunskapsinlärningen.  

 

Debatten vände igen på 1960- talet och man ansåg att läxuppgifterna var ett tecken på att 

eleverna inte hann med kunskaperna i skolan och därför skulle läxorna fullbordas i hemmet. 

Man var åter igen tillbaka till memorerande läxor som ska nötas in (Cooper, 2007:2f). På 

1970- talet ansåg man att läxor skulle ge eleverna ett tillfälle till lära sig organisera lärostoffet 

och disponera tid. Man menade då att det var omöjligt att kräva samma arbetsprestation av 

alla eleverna och att det var viktigt att läraren tog hänsyn till variationerna i elevgruppen och 

att läxorna skulle individualiseras (Lgr69, 1969:70). Under 1980- talets var man tillbaka till 

1900- talets syn på läxor – att man ansåg dem vara mycket viktiga. Läxorna framstod åter 

igen som mera strikta och att läxorna skulle utgöra en del av skolans arbetssätt (Lgr80, 

1980:134). Det är under 1990-talet som läxor återfår status och skrivs samtidigt ut ur 

läroplanen – men läxorna ifrågasätts sällan (Hellsten, 1997:207). 

Läxor i läroplanen genom åren 
1962 blev en vändpunkt för skolan i Sverige. En ny läroplan Lgr 62 instiftades genom en 

omfattande informationskampanj. Inom Lgr 62 kan man finna läxor – eller uttryckligen hem-

uppgifter inom läroplanen. De är tydligt skildrade i ett särskilt kapitel där man kan läsa om 

hur hemuppgifter ska utföras. En stor del läggs ned på beskrivningar om hur hemuppgifter ska 

ges med ett avsnitt med studieteknik samt i vilka årskurser som det anses som lämpligt att ha 

läxor (Lgr62, 1968:20,57). Det poängteras att huvuddelen av arbetet ska ske i skolan och att 

hemarbetet ska var till för att ge övning och befästa de kunskaper som eleven har inskaffat i 

skolan. Synen är också att läxorna är till för att öva färdigheter på egen hand samt att det 

handlar om att ta eget ansvar. Inom Lgr62 understryks det att läxor inte ska ges i första 

årskurs. Men om läraren ändå så anser det som nödvändigt, så ska läxan bara vara symbolisk 

– alltså att läxan ska kännas som en ära för eleven och att läxan kan få dem att känna sig stora 

nog. Inte förrän fjärde klass anser man att hemuppgifter kan ge men att man börjar lite smått 

med det i tredje klass (Lgr 62, 1968:57; Malmgren, 1996:94). 

 

Även i Lgr69 (1969:69f) står det skrivet att huvuddelen av inlärning ska utföras på skoltid. 

Färdighetsträning som aktiv läsning, skrivning och räkning ska ske både i skolan och vara 

läxor. Det betonas att eleverna bör få möjlighet att diskutera olika studieuppgifter och hur 

man kan gå till väga med dem genom studieteknik, så att syftet uppnås med läxan. Momentet 

för läxor mjuknas upp inom Lgr69 (1969:71), det står att hemuppgifter bör följaktigen i 

största möjliga utsträckning vara frivillig för eleverna. De frivilliga uppgifterna behöver inte 

nödvändigtvis vara genomgående litterära studier där fakta ska läras in, utan kan vara ske 

både tillsammans i grupp.   
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Genom Lgr80 (1980:50) får läxan ett uppsving. Läxorna får åter igen en strängare ton. Det 

står uttryckligen att hemuppgifter för elever utgör en del av skolans arbetssätt. Att lära 

eleverna att ta ansvar för en uppgift, avpassad efter deras individuella förmåga, är en 

väsentlig del av den karaktärsdaning som skolan skall ge. Det poängteras att utformningen av 

läxorna måste präglas av skolans arbetssätt. Läxorna handlar om att befästa kunskaper och 

färdigheter samt ses som något nödvändiga vilket det inte gör inom Lgr69 (Lgr80, 1980.134).   

 

Läxor försvinner officiellt ur läroplanen i och med Lpo94 (1999:15,21). Det står att skolans 

huvuduppgift är att förmedla kunskaper och att det ska ske i samarbete med hemmen för bästa 

möjliga förutsättning, så att eleven kan utvecklas mer. Inte heller i Lgr11 står det någonting 

om läxor (Lgr11, 2010; Hellsten, 1997:207). Det man kan finna är ett avsnitt om skola och 

hem med riktlinjer om hur elevens vårdnadshavare ska sammarbeta med skolan genom det 

tillsammans utveckla skolans innehåll och verksamhet (Lgr11, 2011:16). Läxor har således 

skrivits in i styrdokumenten med Lgr 2 för att senare skrivas ut med Lpo94.  

Läxor i debatten  
Läxor har blivit ett hett ämne i mediedebatten, trots att läxor inte längre finns i läroplanen för 

grundskolan. Läxhjälp har blivit en het fråga för marknaden och det finns läxhjälpsföretag 

som säljer tjänster. Sedan 1 januari 2013 har regeringen i en proportion tillskrivet 

skattelättnader för de som vill använda läxhjälp. Man kan läsa i bestämmelsen att My 

Academy bedömer att läxhjälp kan vara en avlastning för föräldrar. Skolverket oroar sig för 

att insatsen inte kommer att nå de elever som är i behov av hjälp utan att insatser hellre ska 

utföras i skolan (Sveriges riksdag, 2013, Regeringsproportion, 2012/13:14, s.6f).  

 

Det finns en rad politiker som hyllar läxor medan andra förkastar dem. Utbildningsministern 

Björklund är en av de politiker som propagerar för att läxor tillhör utbildningen. Han trycker 

på att mera läxor behövs för att öka studieresultaten i skolan medan forskaren Westlund vid 

Linköpings universitet påstår att det är helt fel väg att gå. Hon menar att läxor används 

oreflekterat och att många läxors ges för man inte hinner med alla uppgifter i skolan 

(Svensén, 2013:27f). 

 

Den 3 oktober 2011 lades en motion in i riksdagen om att läxor ska vara en del av skoldagen 

och motiveras med att:  

 
Läxor är ett vanligt sätt för barn att lära in uppgifter i skolan. Läxorna ska vara en 

hjälp och komplement till den kunskap som läraren ger under lektionstid. Att ordna 

läxhjälp inom skolans ram kan vara ett bra sätt att få hjälp för de elever som vill 

och behöver det.  

 

I motionen kan man även läsa att det är viktigt med läxor som fyller ett syfte och upplevs som 

meningsfulla, även att läxor inte tar upp för stor del av fritiden. I motionen benämns det även 

att det kan finnas nackdelar med läxor som att alla barn inte har de resurser som krävs 

hemifrån (Sveriges riksdag, 2013). 

 

Rotundaskola i Västerås är ett exempel på en läxfria skola. Istället för läxor har eleverna fler 

undervisningstimmar än vanligt. Rektorn på Rotundaskolan poängterar att många inte vågar 

lita på att det kan fungera. På Västra skolan i Falun har man läxläsning på schemat och 

eleverna på skolan uppskattar metoden. Eleverna på skolan tycker att det är ett bra tillfälle för 

att göra färdigt uppgifter de inte hunnit klart med istället för att göra dem hemma, också att 

det är bra då alla elever kan få hemifrån (Svensén, 2013:27).  
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I artikel Läxor: en oreglerad bedömningspraktik nämner Pettersson & Leo (2005:15f) att en 

övervägande del av de elever som de intervjuat – i år fyra, sex och åtta – inte riktigt förstår 

varför de har läxor, utan tror att det är något som är en naturlig del av vardagen. Några elever 

nämner att de tror att det hänger ihop med bedömning och nämner att föräldrar är en viktig del 

av läxläsandet. De nämner också att läxor sällan ifrågasätts i skolan.  

 

I Lgr62 (1968:57) berörs studieteknik vilken inte skildras i Lgr11 (2010). Steinberg (1996:48) 

fil. dr. i pedagogik framhåller att eleverna behöver studieteknik så att det underlättar deras 

skolgång. Han menar att det finns klassiska metoder för att öva studieteknik och andra sätt för 

att lära exempelvis genom tankekartor. Vidare understycker han att studieteknik måste vara en 

naturlig del av skolan så att alla elever får ta del av det och uttrycker: vi ska lära eleverna att 

fiska inte ge dem redan färdiglagad fisk (Steinberg, 1996:48). Det menas att lärarna ska lära 

eleverna att hur man införskaffar kunskap samt bearbetar och tillämpar kunskap. Det kan man 

göra genom regelbundna läxor, information om studieteknik och studievanor och läxhjälp 

påpekar han. Och att det är viktigt att man följer upp varje läxa, annars lärs sig eleverna att 

läxor inte betyder någonting.  

 

I artikeln ”A Parent´s Perspective on Homework” nämner Benett (2007:25) att samarbetet 

mellan lärare och förälder inte alltid är som den ska. Hon framhäver att läxor borde 

individualiseras och det är för att elever har olika förutsättningar – men att något sådant inte 

kommer på tal.   

 

Studenten Karlsson (2013) framhåller i artikeln Problemet är inte läxor utan skolor som ger 

dåliga läxor att det är läxans utformning som behöver diskuteras. Han anser att det är 

innehållet i läxor som är det viktigaste och inte läxans vara eller icke vara. Vidare att nyckeln 

ligger i en snabb återkoppling och långsiktig dokumentering som kan jämföras över tid. Han 

understryker att det finns skolor som inte kan utforma bra läxor och som fyller sin funktion 

och då faller hela poängen. Om man har läxor som är funktionella och frågor som är enkla, 

vilka eleverna kan svara på så underlättar det för eleverna. Han poängterar även att det är 

nödvändigt med en återkoppling, så att eleven vet om hon eller han gör ett bra jobb.  

 

Forskaren Strandberg vid Stockholms universitet anser också att innehållet i läxor är det som 

är intressantast och tycker att diskussionen kring läxans vara eller icke vara är ointressant 

(Svensén, 2013:28). 

 
Min principiella hållning är att om man ska ha läxor, då ska de vara bra. Om läxor leder till 

konflikter hemmet kan det bero på att de är för svåra, för stora eller för trista. Man ska inte ge 

läxor bara för att ge läxor – de är inget självändamål, säger Strandberg (Svensén, 2013:29).  

 

Vidare nämner han att man dra nytta av föräldrar genom att barnen får intervjua sina föräldrar 

eller annan vuxen som kallas för samarbetsläxor, t ex om hur vikingatiden såg ut i deras hem-

länder. På så sätt bli läxan mera meningsfull menar han och att undervisningen blir mer 

dynamisk.      

Kursplanen i svenska 
Undersöker man hur svenskämnet skildras inom kursplanen för grundskolan kan man tyda i 

Lgr11 (2011:89f) att språket är människans främsta redskap, även att det är genom språket 

som människan utvecklar sin identitet samt att det är viktigt att ha ett rikt och varierat språk. 

Läsa och skriva ska stimulera elevernas intresse via undervisningen. De ska få en möjlighet 

att utveckla kunskaper så att de kan uttrycka egna åsikter olika texter. De redogörs även att 
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eleverna ska få möta skönlitteratur från olika tider och delar av världen. Eleverna ska även få 

en möjlighet att möta olika texter så att de kan utveckla sitt språk.  

Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 
Under denna del kommer först olika begreppsdefinitioner av läxa att presenteras. Därefter ges 

en inblick i svensk och internationell forskning om fenomenet läxa.  

Definition av begreppet läxa  

 
Läxan är svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete 

och fritid, skola och hem, individ och kollektiv (Westlund, 2004:78).   

 

Innehållet i detta citat visar på hur svårfångat begreppet läxa är, vilket också visar sig i den 

forskning som bedrivs om läxor. Westlund (2007:82) framhåller att definitionen av läxa ofta 

handlar om en uppgift som eleverna utför hemma eller något de inte gör under skoltid. Det 

finns således olika tolkningar av begreppet och det finns även olika benämningar på 

fenomenet. De begreppsvarianter som man oftast stöter på är läxa, hemuppgifter, hemarbetet 

och hemläxa.  

 

I Nationalencyklopedin (2013) benämns läxan som en avgränsad skoluppgift för hemarbete; 

särsk. om viss text som skall läsas in. Av citaten kan man utläsa att läxa handlar om att lära in 

ett visst textstycke, men att läxa även kan tolkas som något negativt i annan bemärkelse som 

att laget hade lärt sig läxan sedan sist. Den vanliga definitionen av läxor är att det är en 

uppgift som görs efter skoltid och enskilt.  

 

Cooper (1989:86) definierar läxan som en arbetsuppgift som läraren ger till eleverna enligt 

instruktioner och vilket genomförs efter skoltid som en del av barnet fritidsaktiviteter. Cooper 

(2001:5) påpekar också att läxan kan ske mellan lektioner som t ex under en håltimma. Läxan 

är något som sker mellan barnet och föräldern i form av en kommunikativ process men även 

mellan lärare och elev. Han framhåller att det finns olika skillnader för läxor och delar upp 

läxor i fyra kategorier: mängd, svårhetsgrad, struktur och syfte med läxor.        

 

Hellsten (1997:206f) anser också att läxan är ett svårdefinierat fenomen men att den 

vanligaste synen är en uppgift som görs som hemarbete. Han fastslår att alla känner till vad en 

läxa är men att det är svårt att förklara och anser att en läxa är vad som helst. Han väljer att 

definiera läxa enligt Coopers definition (Hellsten, 1997:205). Definitionen har förändrats med 

tiden och kan vara av frivillig karaktär eller som en komplettering till det som gjorts i skolan. 

Han nämner precis som Cooper att läxan är något som kan ske mellan raster och inte enbart 

handlar om studier i hemmet. En traditionell syn på läxa är att läxor oftast förknippas med 

något viljelöst återläsande som ska presenteras i skolan. Eller att man väljer att beskriva läxan 

som en avgränsad uppgift som ska göras efter skoltid i hemmet (Hellsten, 1997:205f). Jag 

kommer att hålla mig till begreppet läxa enligt Coopers definition när jag vidare beskriver 

fenomenet i studien.   

Svensk forskning  

Det finns lite forskning om läxor i Sverige och det har varit ett svårt uppdrag att hitta veten-

skapliga arbeten; särskilt om innehåll i läxor. Det jag har funnit är några få artiklar vilka har 

skildrats i bakgrundsdelen. Jag har inte funnit någon avhandling om innehåll i läxor utan 
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istället några få avhandlingar och uppsatser om synen på läxor. Söker man exempelvis på 

ordet läxor i Uppsala universitetbibliotek får man upp 14 träffar med avhandlingar/ uppsatser 

(www.ub.uu.se). Söker man istället efter uppsatser om innehåll i läxor på hemsidan 

uppsatser.se hittar man endast sju studentuppsatser som behandlar detta ämne, men endast en 

av dem har undersökt innehållet i läxor. Den forskning som jag har påträffat gäller forskning 

om läxans vara eller icke vara. Därför har jag inte funnit någon forskning som motsvarar det 

jag har valt att studera. Inom svensk forskning är det främst Hellsten, Westlund, Lindell och 

Strandberg som har forskat om ämnet läxor, vilka kommer att skildras i kommande avsnitt.  

 

På uppdrag av Skolöverstyrelsen sammanställdes en skrift Läxor: Hemarbetets utformning 

och effekter om svensk läxforskning på 1990- talet. Det är ett tunt häfte som är skrivet av 

Lindell (1990:21) som visar hur lite forskning det finns inom ämnet. Han uttrycker sig så här 

om innehåll i läxor: 

 
Egentligen är det ganska märkligt att så ringa intresse har ägnats åt innehållet i 

hemarbetet. Effektstudier brukar koncentrera sig till att mäta den tid som eleverna 

lägger på läxorna utan att bry sig så mycket om arbetets art (Lindell, 1990:21).   

 

Citatet talar om att det inte verkar finnas ett intresse för innehåll i läxor utan istället mäta den 

tid som eleverna lägger på läxor.  
 

Hellsten (1997:212f) som är den främsta läxforskaren i Sverige drar slutsatsen att läxor 

handlar om identitet och status. I en senare studie menar Hellsten (2000:191) att läxor inte 

enbart handlar om en begränsad arbetsuppgift och uttrycker att läxor är en bit skola som man 

tar med sig i en väska. Han delar upp läxor i två kontexter: läxan som tragedi och barnarbete, 

vilket menas att läxor görs enligt en ritual som inte ifrågasätts och som ofta består av fakta 

som ska läras in. Den andra kontexten är läxan som romans och utvecklingsprojekt, vilket 

innebär att en läxa består av ett begränsat område där eleverna själva kan välja ambitionsnivå 

(Hellsten, 2000:156).     

 

Orsaken till att läxforskningen är få i Sverige tror Westlund (2007:81f) beror på att man tar 

läxan förgivet. Hon menar att läxor gör saken bara värre för de elever, särskilt de elever som 

inte hänger med i skolan och att det gör dessa elever till ännu mindre skolmotiverade. Hon 

nämner att det finns en hel del forskning om läxor internationellt men framförallt forskning 

om läxors nytta och effekter; knappt något om innehåll. Westlund (2007:81) menar att 

eftersom det finns så få forskningar med hänsyn till elevernas studier blir resultaten 

motstridiga och att de studier som visar på ett samband mellan läxor och elevers studieresultat 

förbises. Westlund (2007:82,89) nämner att stressen handlar om förhållandet mellan läxan och 

hur mycket tid eleven har till förfogande. Det som kan vara stressande är om läxans innehåll 

upplevs som för stor, för svår eller tidskrävande. Cooper (2001:5) uppdelar läxor i fyra 

kategorier: mängd, svårigheter, struktur och syfte. Enligt Westlund (2007:90) är läxor inget 

socialt fenomen, utan att flertalet av elever gör läxor enskilt, trots att forskning visar att de 

elever som gör läxor tillsammans lär sig mera.  

 

Strandberg (Holmberg, Schyborger & Strandberg, 2009:4ff) utvecklar under åren 1985-2002 

ett samarbete med föräldrar i Stockholm. Arbetssättet utvecklas under flera års praxisnära och 

kollaborativ forskning via ett samarbete mellan Lärarhögskolan i Stockholm och Stockholms 

stad. Genom detta arbete utvecklas den så kallade samarbetsläxan och föräldrar ses som en 

tillgång. Läxan sker i fyra delmoment:  

 

http://www.ub.uu.se/
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 Läraren presenterar läxfrågorna och läxans centrala ord och begrepp i klassen. 

Diskuterar dem utförligt med eleverna.   

 Eleven intervjuar för föräldrarna eller någon annan vuxen i hemmet.  

 Eleverna redovisar sina intervjusvar för varandra. Läraren leder en diskussion 

kring svaren.   

 Eleverna skriver en text kring läxfrågorna med eget intervjumaterial, egna 

åsikter och funderingar samt tankar och berättelser som framkommit under 

gruppdiskussionen (Holmberg, Schyborger & Strandberg, 2009:7). 

 

Samarbetsläxa sker i ett samarbete i form av en triangel: mellan lärare och elev, elev och 

förälder och förälder och lärare. På liknande sätt framhåller Cooper (2001:5) att läxan är 

något som sker mellan barnet och föräldern kommunikativt men även att den sker mellan 

lärare och elev. Strandberg (Holmberg, Schyborger & Strandberg, 2009:38) menar att det är 

läxans innehåll som är det viktigaste och att läxan har ett syfte samt följer de strävansmål som 

finns i läroplanen. Innehållet måste väljas med omsorg så att de inte t ex sprider fördommar 

eller missuppfattningar – att man som lärare bör ta hänsyn till klassens kulturbakgrund 

(Holmberg, Schyborger & Strandberg, 2009:12,38).  

 

Vidare påpekar Strandberg (Holmberg, Schyborger & Strandberg, 2009:47) att läxan ska 

väcka elevens nyfikenhet. Den ska vara lätt att diskutera både i skola och i hemmet. Läxan 

ska varieras av både enkla och mer komplicerade frågor och menar att vissa frågor ska kunna 

väljas bort. Han påstår att det annars kan leda till förvirring om barnet upplever läxorna som 

oklara, för krångliga eller för långa. Det som också är avgörande för innehållet i en läxa är att 

eleven kan relatera till den och på så sätt förstå ämnet bättre. Med ett spännande innehåll 

och/eller aktuellt ämne får eleverna en chans att återge intressanta historier från deras 

föräldrar eller annan vuxen. Han understryker att det finns föräldrar som inte vill delta, eller 

inte kan delta i samarbetsläxor av olika skäl. Då måste barnet ha få tillgång till någon annan 

vuxen och det kan exempelvis vara en släkting, ett syskon eller annan vuxen t ex en lärare. 

Valet av att diskutera tid och konflikter kan upplevas som utanför sitt sammanhang men 

Strandberg (Holmberg, Schyborger & Strandberg, 2009:12) menar att innehållet i läxan kan 

ge upphov till konflikter, eftersom läxan kanske är för svår och tar tid – även Cooper (2001:5) 

menar att det kan uppstå konflikter.  

Internationell forskning  

Då det finns lite svensk forskning om läxor har jag valt att komplettera med internationell 

forskning trots att skolväsendet ser annorlunda ut. Även internationell forskning fokuserar på 

läxans vara eller icke vara och jag kan inte finna någon forskning om läxans innehåll. 

Troligen finns det någon forskning om innehåll i läxor men då det finns en uppsjö av 

sökmotorer blir det svårt att hitta vetenskaplig forskning. Några utländska forskare som är 

värda att beröra är Eren & Henderson, Cooper, Hattie, Goldberg och Kralovec.  

 

Diskussionen kring läxor har varit stor i USA sedan i början av 1900- talet och har sedan dess 

väckt en stor misstro mot läxor. Eren & Henderson (2009:1) anser att forskningen kring läxors 

betydelse för elevers lärande är bristande i skolan. De vill påstå att läxor hänger ihop med 

ekonomi, att läxor som metod blir en mindre kostnad för skolan än om barngrupperna skulle 

minskas.  

 

År 2012 utkom en nyzeeländsk forskning utförd av Hattie (2012:297,299). Det är en 

syntetisering-meta-analys över studie-presentationer och vilket effekt de har. Läxläsning 

hamnar på plats 94 över de faktorer som har mest effekt för elevers studiepresentationer. På 

första plats hamnar self-reports grades, vilket kan översättas till självvärderande rapporter. 
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Det innebär eleven får ett tillfälle att utvärderar sitt lärande. Hattie (2012:8) framhåller likt 

Cooper att läxor har en svag effekt på yngre elever medan läxor har en större effekt på ju 

äldre barnet blir. 

 

Cooper (2007:4f) är den främsta läxforskaren från USA och har under 20 års tid forskat kring 

läxor. Han har undersökt läxors funktion i amerikanska skolor. I den senaste avhandlingen 

presenterar han nya observationer. Han framhåller exempelvis att graden av antal läxor är 

ungefär likvärdig med 1950- talets USA, men att en ökning av läxor har skett för de yngsta 

eleverna i skolan. Han framlägger att läxor kan tolkas på olika sätt och kan ses utifrån olika 

distinktioner. En av dem är amounts – vilket innebär den mängd som läxan kan bestå av, som 

mängd, svårighetsgrad, struktur och syfte. Cooper (2007:37) påstår att läxor ökar den ämnes-

teoretiska prestationen, dessutom att läxor kan öka resultatet för yngre elever om det gäller 

mindre prov, men i ett större perspektiv är det mer tveksamt om läxor har en positiv effekt för 

yngre elever, utan är mer försumbart. Däremot tycks läxor ha en positiv effekt på äldre elever 

och framlägger att det beror på att barnets ansvarsförmåga ökar. Men påpekar att om eleverna 

får för många läxor eller om de är för svåra, blir det en tvärtomeffekt och då ger det ingenting, 

vilket även Hattie (2012:8) kommer fram till i sin syntetisering-meta-analys.  

 

Precis som Cooper framhåller finner The Center for Public Education (2007) i en analys av 

läxor att läxor som ges hos barn på lågstadiet har en moverkande effekt medan läxor som ges 

på mellanstadiet och högstadiet visar ett visst samband mellan läxor och prov. Men att 

resultaten inte helt stämmer överens utanför USA. Tidigare forskning från USA framlägger att 

läxan påverkar eleven och familjelivet samt att många föräldrar upplever läxan som stress-

fylld. Forskningen visar även att vissa elever inte klarar av läxor och därför kommer efter i 

systemet. Goldberg (2007:73,88) påpekar att stressen redan är synlig i lågstadiet och undrar 

över hur kommer att bli för eleven i senare skolgång. Han framhäver precis som Cooper att 

läxläsandet huvudsakligen sker i ensamhet men att läxan även görs tillsammans med en annan 

vuxen, oftast en förälder eller ett syskon – således rör sig läxor tvärgående mellan familjen 

och skolan. 
 

Whether or not homework is important as an educational practice, there is still a serious 

question about what it means for the school to exert control over what happens in the home 

(Goldberg, 2007:73). 

 

Innehållet i detta citat visar på vilket kontroll skolan har över vad som ska ske i hemmet och 

att man bör diskutera vad det betyder för skolan, vilket även syns i den forskning som bedrivs 

om läxor i USA.  

 

Kralovec (2007:1) söker efter ett nytänkande gällande läxor och menar att alla barn inte 

behöver ha läxor. Hon hävdar att man egentligen inte kan veta vem som har utfört läxan 

hemma och därför inte kan mäta elevernas färdighetsnivå. Att vissa barn har bra stöd hemma 

medan andra barn inte har det och får arbeta själv med sina läxor. Hon uttrycker:  

 
There is a lack of research on the effects of different types of homework on student 

achievement. In short, we are not closer today to having a clear understanding of the 

instructional value of homework than we were 100 years ago (Kralovec, 2007:1).  

 

Ovan citat visar att det finns en brist på forskning av effekterna av olika typer av läxor på 

elevers resultat och att läxforskningen har stagnerat.  
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Teoretiska utgångspunkter 
Det finns olika sätt att se på och undervisa i svenskämnet. Innehållet i svenskämnet kan ses 

utifrån olika klassificeringar beroende på vilken forskare som behandlar ämnet. De 

klassificeringar som man oftast stöter på i forskningen är typologi, diskurs och konception.   

Inledningsvis i detta kapitel kommer dessa att förklaras närmare. Därefter kommer svensk-

ämnet att presenteras utifrån språksynerna formalisering och funktionalisering som enligt 

Malmgren (1996:54f) står för svenskämnets utformning. Efter det kommer svenskämnets 

ämneskonceptioner att presenteras enligt Malmgrens definition samt följt av språkunder-

visning enligt Ivanič (2004:224) och de diskurser som används.    

Klassificeringar av begrepp 

Begreppet typologi beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2013) som: 

 
typlära, klassificering på vetenskaplig grund av ett material efter de ingående 

objektens typiska egenskaper. 

 

Englund (199:124-135) beskriver typologi som ett sätta att analysera och uppfatta ett ämne 

över tid. Typologi karakteriserar ett mönster av föreställningar om ämnets innehåll, syfte och 

form samt att typologi ska ses som analytiska eller pedagogiska konstruktioner. Typologi 

används synonymt med diskurs och konception.  

 

Begreppet diskurs kan ses på olika sätt och det finns många olika diskurser beroende område.  

En diskurs bygger på föreställningen att hela vårt system uttrycks genom olika diskurser och 

att diskursen styr vår verklighetsuppfattning (Nationalencyklopedin, 2013). Begreppet diskurs 

förklaras enligt Norstedts svenska ordbok (1990) som samtal, särsk. om visst ämne och av 

formellare drag. 

 

Begreppet konception beskrivs i Nationalencyklopedin (2013) enligt följande:  

 
konception (lat. conce´ptio 'avlelse', av conci´pio 'uppfånga', 'motta i sig', 'bli 

havande', 'bli dräktig'), i modernt språkbruk grundtanke eller bärande idé bakom ett 

skapande arbete, i synnerhet konstnärligt. 

 

Enligt svenska synonymordboken (Norstedts Ordbok, 1992) finns det ett flertals synonymer 

till konception, vilka är utkast, uppslag, föreställning, begrepp och uppfattning. Berörda 

definitioner typologi, diskurs och konception handlar om att klassificera ett bestämt område 

efter dess ämnesområde och är något som används på vetenskaplig grund.   

Formalisering och funktionalisering 

Innan en presentation av Malmgrens ämneskonceptioner och Ivanič diskurser framställs, är 

det värt att först gå igenom formalisering och funktionalisering. Det är två termer som visar 

ett övergripande sätt att se på svenskämnet. Malmgren (1996:54f) menar att svenskämnet är 

utformat enligt dessa två termer och som skiljer svenskämnet åt. Formalisering och 

funktionalisering står alltså för olika sätt att se på språkinlärningen och hur svenskämnet bör 

formges.  

 

Formalisering är en färdighetsträning. När språkinlärningen sker isolerat från innehåll talar 

man om formalisering. Undervisningen är abstrakt, reproduktiv med fokus på brister och det 

handlar om formell färdighetsträning – vilket görs genom att använda språket i olika del-

färdigheter. Formalisering handlar om formell språkkunskap som t ex stavning, grammatik. 

Det kan vara att lära sig nya ord, meningsbyggnad, kunna böja ord, läsa med flyt, lära sig 
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korrekt ändelse på ord. Den träning som bryts ned till mindre delar och handlar om att träna 

bokstav efter bokstav så att de sitter i ryggmärgen. När eleverna lärt sig en bokstav går man 

vidare till nästa och bokstäverna lärs in efter ett visst mönster. Grundläggande för 

formaliseringen är att träningen sker stegvis och systematiskt där delfärdigheterna följer en 

bestämd ordning som får ta sin tid – det gör man för att undvika felinlärning (Malmgren, 

1996:55f). När väl bokstäverna har automatiserats kan man gå vidare till ett mer 

meningsfullare innehåll. Man kopplar då samman delfärdigheterna men träningen är fort-

farande skild ifrån sitt innehåll. Formalisering styrs av läromedelspaket, diagnoser och tester 

(Malmgren, 1996:54f).  

 

Det är under 1970-talet som teorier om en funktionaliserad modersmålsundervisning växer 

fram som en opposition mot formaliseringen. En språksyn som ser helt annorlunda ut än 

formalisering som skildrats ovan (Malmgren, 1996:55f). Enligt Malmgren (1996:60) innebär 

funktionalisering att innehåll och kommunikation är i fokus. Språket utvecklas i ett kunskaps-

sökande sammanhang, där eleverna får en möjlighet att undersöka verkligheten och 

omvärlden. Det är deras frågor som är utgångspunkten för lärandet. På så sätt engagerar man 

eleverna och de utvidgar sina kunskaper om världen runt omkring. Enligt funktionalisering 

menar man på att det är det bästa sättet för de språkliga färdigheterna och den språkliga 

uttrycksförmågan att växa.  

 

Förespråkarna för funktionalisering anser att det finns en skillnad mellan det skrivna och det 

talade språket men trots det, är det kommunikationen som utgör grunden för både tal och 

skrift. Eleverna får en möjlighet att använda olika språkliga verktyg. Det handlar om att läsa 

och skriva i meningsfulla sammanhang istället för att isolerat träna språket. Dessa 

sammanhang gör att eleverna lära sig att stava och böja nya ord och sätta ihop dem till 

meningar samtidigt som de skaffar sig kunskaper – både lärdomar om sin egen inre värld som 

vad som sker omkring.  

Ämneskonceptioner enligt Malmgren 

Svenskämnet kom att bli ett eget ämne 1856 och tillsammans med läroverksstadgan och 

folkskolan bildades den första normalplanen år 1878. Och från början är svensk-

undervisningen lika med språkundervisning. Historiskt har svenskämnet dominerats av 

formalisering i grundskolan med en mekanisk undervisning. Färdighetsträning är i fokus, 

exempelvis rättskrivning och välskrivning; särskilt på lägre stadier samt plugga in grammatik 

och högläsning. Det är en syn som ansågs vara en förutsättning för att utveckla barns 

språkbruk (Thavenius, 1999:21). Under 1970- talets början är svenskämnet ett moment-

splittrat färdighetsämne och utsattes för hård kritik från olika håll. Det som ifrågasattes under 

perioden är att svenskämnet är uppdelat mellan subjekt upplevelse och objektiv information. 

Det som anser vara en subjektiv upplevelse är den upplevelsebaserade sidan av svenskämnet 

och den objektiva informationen är läsningen (Malmgren, 1996:97f).  

 

Under 1980-talet sker en kunskapsexplosion inom svenskämnet. Det är inom Pedagogiska 

gruppen i Lund på 1970-talet som nya begrepp utvecklas för svenskämnet samt olika sätt att 

se på svenskämnet. En tanke är att man skulle utgå ifrån elevernas erfarenheter, vilken sedan 

kom att få en politisk funktion genom en samhällsyn. Malmgren (1996:95) framhåller att det 

är med Pedagogiska gruppen som skönlitteraturen fördjupas och får ett bättre anseende. Inom 

Pedagogiska gruppen urskiljer man tre ämneskonceptioner: svenska som färdighetsämne, 

svenska som ett litteraturhistoriskt bildningsämne samt svenska som ett erfarenhets-

pedagogiskt ämne (Bergöö, 2005:41). 
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Svenska som färdighetsämne innebär att elevernas språkliga färdighetet står i fokus. Avsikten 

är att träna en speciell färdighet och svenskämnet utmärks som ett isolerat färdighetsämne. 

Huvudfokus i undervisningen är olika färdighetsmoment t ex att träna grammatik, traggla 

glosor, träna skrivstil. Det handlar om en formalisering av svenskämnet där eleverna ska lära 

sig språket genom att träna det i delfärdigheter. Formalisering är en metod isolerad från sitt 

innehåll och ifrån äkta kommunikation och innebär att språkinlärning handlar om att träna 

olika tekniker som t ex inlärning av nya ord, meningsbyggnad, artikulation, böja ord med rätt 

ändelse, läsa flytande, förstå faktatexter och kunna skriva både referat och instruktioner. 

Teknikerna ska sitta automatiskt. Tanken är sedan att eleverna succesivt utvecklar dessa 

delfärdigheter till en helhet, så att de kan bli goda språkbrukare. När väl teknikerna sitter kan 

man gå vidare med till en mer praktiserad språksituation (Malmgren, 1996:55f).  

 

Det huvudsakliga innehållet för svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne handlar om 

litteraturläsning men visst fokus i undervisningen vilar på grammatiska aspekter. Avsikten 

med denna syn är att eleverna ska ta del av kulturarvet och utrustas med kulturella attributer. 

Detta görs genom att eleverna får ta del av läsning genom olika betydelsefulla författare med 

typiska klassiker som man anser att alla elever bör ta del av t ex August Strindberg (Molly, 

2007:158). En aspekt av innehåll i undervisningen är att ett meningskapande sker och att 

litteraturläsningen är personlighetsutvecklande för eleverna. Meningsskapande kan vara 

exempelvis att läsa mellan raderna genom så kallad syntetisering (Malmgren, 1996:56f; 

Molly, 2007:158). 

 

Svenska som erfarenhetspedagogiskt handlar om att eleverna ska få en möjlighet att utveckla 

sina språkliga möjligheter och själv upptäcka sin verklighet. Eleverna får en chans att 

diskutera exempelvis likheter och olikheter. Erfarenhetspedagogik innebär även att eleverna 

får möjlighet att befatta sig med sig nya erfarenheter och på det sättet få en möjlighet att 

förnya sitt språkbruk. Detta medför även eleverna för en möjlighet att förändra sina 

föreställningar. Erfarenhetspedagogiken har sin utgångspunkt i elevernas språk, deras 

erfarenhet och egna föreställningar (Malmgren, 1996:89; Bergöö, 2005:43f).  

 
En viktig synpunkt [- - -] är att elevernas intresse för och nyfikenhet på omvärlden är 

en förutsättning för både språk- och kunskapsutveckling [- - -] Ämnet kan betecknas 

som ett historiskt humanistiskt bildningsämne som är öppet gentemot andra ämnen i 

skolan, särskilt SO ämnena (Bergöö, 2005:43). 

 

Svenska som erfarenhetspedagogiskt skiljer sig från svenska som färdighetsämne och svenska 

som litteraturhistoriska bildningsämnet. Dels för att det erfarenhetspedagogiska ämnet strävar 

efter att elevernas språkliga kunskapssökande funktionaliseras och dels för att eleverna får 

möjligheter att förstå, tolka och värdera gamla och nya erfarenhete. På detta sätt utvecklas 

språket i ett kunskapssökande sammanhang, vilket är centralt för undervisning med denna 

syn.  

Språkundervisning enligt Ivanič 

Ivanič (2004:224) har valt att använde sig av klassificeringen diskurs när hon resonerar kring 

språkinlärning. Hon definierar diskurs som en konstellation om sättet att se på skrivandet och 

sättet att undervisa i ämnet. Ivanič (2004:224) har utvecklat en modell för hur man kan se på 

skrivande och att lära sig skriva. Det är ett schema utifrån sex olika diskurser: 

färdighetsdikurs, kreativitetsdiskurs, processdiskurs, genrediskurs, diskursen om sociala 

praktiker samt den sociopolitiska diskursen. Dessa sex diskurser kommer att redogöras i detta 

avsnitt där några av dessa diskurser kan jämföras med Malmgrens ämneskonceptioner. 

Diskurserna flyter in i varandra och är därför inte helt vattentäta.   
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Färdighetsdiskurs (a skills discourse) kan jämföras med Malmgrens färdighetkonception. Det 

handlar om färdighetsträning. Enligt denna syn innebär det att språkinlärningen sker utifrån 

kontextfria aktiviteter, alltså aktiviteter utan sammanhang och att skrivandet är en egen enhet. 

Det som räknas som bra skrivandet styrs av exempelvis, ett gott ordförråd, korrekthet av att 

kunna skriva bokstäver, korrekta meningar med rätt meningsbyggnad. Denna syn innefattar 

även en tro på att skrivandet involverar skrivinlärningen genom att ljuda bokstäver. Det sker 

enligt ett så kallat syntetiskt metod, med det menas att små delar tränas. Med delmetoden 

börjar man med bokstavsljuden först för att sedan gå över till en helhet. Färdighetsdiskursens 

fokus handlar om att lära sig grammatik, automatisering och korrekthet (Ivanič, 2004:227).    

 

Kreativitetsdiskurs (a creativity discourse) berör den mentala processen av skrivandet. Det 

handlar om att produkten är ett resultat av skribentens kreativitet. Att man lär sig att skriva om 

saker och ting man finner intressant. Inom denna diskurs anser man att textens innehåll och 

utförande är det viktiga istället för den lingvistiska formen. Det centrala för kreativitets-

diskursen syftet, att innebörden av skrivandet måste ha mening för eleven. Genom att det är 

meningsfullt så sätter mentala processer igång. Denna syn verkar för att kunna lära sig skriva, 

så måste man skriva och då skriva så mycket som möjligt. Detta sätt kan ses utifrån två sätta 

att tro på att lära sig skriva. Det första är att eleverna skriver mer om det får skriva om saker 

de tycker är intressanta, inspirerande eller som är kopplade till dem själva. Det andra handlar 

om att eleverna behöver läsa så mycket god litteratur som möjligt för att etablera goda 

modeller för sitt skrivande (Ivanič, 2004:229). 

 

Processdiskurs (a process discourse) berör också den mentala processen av skrivandet. Det 

finns tre centrala element för processkrivande, närmare bestämt planering, omvandling och 

granskning av text. Två faktorer spelar även in i denna diskurs, vilket är skribentens lång-

tidsminne och uppgiftens omgivning. Genom processkrivning går man ifrån uppmärksam-

heten kring produkten och istället processen i sinnet, det vill säga att man uppmärksammar 

den praktiskta processen av att planera, göra ett utkast och omarbeta sitt skrivande. Denna syn 

menar att man lär sig att skriva genom att inkludera den mentala processen genom de 

praktiska moment som skrivandet involveras av. Processkrivning är ett rättframt lärande, 

vilket betyder att processen är i fokus. Detta görs med feedback av utkast och eleven får en 

möjlighet att bearbetar sin text och sedan redigera den. Processkrivandet har ofta varit 

förknippat med att skriva essäer och text för eget bruk (Ivanič, 2004:231f).  

 

Genrediskurs (a genre discourse) fokuserar också på skrivande som produkt men produktens 

ses på ett annat sätt. Ivanič (2004:232) påpekar att det var under 1980 talets Australien som 

genreskrivande dök upp. Det uppkom genom opposition mot processkrivandet. Det som 

skiljer processdiskursen från genrediskursen är att processkrivandet inte tar hänsyn till olika 

sätt att skriva text, inte heller kontexten eller syftet med skrivandet. Genrediskursen skiljer 

mellan olika texttyper, som berättande-, återberättande-, argumenterande-, beskrivande-, 

förklarande-, och instruerande texter (Johansson & Sandel Ring, 2012:23). Inom genre-

diskursen är skrivandets händelser, alltså vad man skriver om och texten skildring den 

omfattande synen av att lära sig språket. Ivanič (2004:233) framhåller att man ser på 

skrivandet som en uppsättning av olika text-typer som är formade av en social kontext. Vidare 

att man lär sig att skriva genom att uttrycka sig utifrån de text-typer som finns genom att de 

har olika syften. 

 

Genreskrivandet härstammar från genrepedagogik. Det handlar om att eleverna ska bli 

medvetna om att det finns olika sätt att skriva text med olika språkmönster.  



18 
 

 

Genrepedagogik vilar på tre ben: 1) Vygotskys sociokulturella perspektiv där lärandet handlar 

om att man lär genom att samarbeta 2) Hallidays systemisk-funktionella grammatik som är en 

teori om språk, som syftar på att elever lär sig genom en social kontext samt 3) En pedagogisk 

modell som innebär att man fokuserar på språk och ämne, att man använder språket för att 

bygga kunskaper utifrån olika sammanhang, som kan ske exempelvis genom lek och samtal 

(Johansson & Sandel Ring, 2012:25,28f)  

 

Diskurs som sociala praktiker (a social practices discourse) är ungefär som Malmgrens 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne. Även hos sociala praktiker är skrivandets 

händelser; vad man skriver om i fokus. Synen på skrivandet är kommunikativ och har ett 

funktionellt tillvägagångsätt. Det är en tydlig undervisning som alltid har ett syfte. Ivanič 

(2004:234) menar att diskurs som sociala praktiker är mera signifikant än de två sistnämnda 

diskurser. Med det menar hon att händelsen i processdiskursen är reducerat till själva 

processen i skrivandet, och i genrediskursen är händelsen begränsat till att forma språkliga 

drag. Diskursen menar att man lär sig att skriva genom att skriva om det som sker i livet med 

riktiga syften. De sociala praktikerna värdesätts och en bredare sociokulturella kontext av 

skrivande sker. Ivanič (2004:235) framhåller även att diskurs som sociala praktiker 

språklärandet inte sker via instruktioner utan sker genom ett målmedvetet deltagande.  

 

Till sist sociopolitisk diskurs (a sociopolitical discourse) som ungefär kan ses som ett 

demokratiämne. Enligt denna diskurs är tron på att skrivandet är format av sociala krafter och 

maktrelationer. Det menas att skrivandet innefattar sociala konstruerade ursprung som sker 

genom skrivande i olika sociokulturella praktiker. Sociopolitisk diskurs refererar ofta till 

exempelvis politik, makt, samhället och ideloger. Fokus för denna diskurs är att skrivandet 

sker i ett sociokulturellt och politiskt sammanhang. Det handlar även om att förstå varför olika 

text-typer är som de är (Ivanič, 2004:237ff).    

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka innehållet i läxuppgifter i ämnet svenska i relation 

till kursplanen i svenska. De mer preciserade frågeställningarna har formulerats till tre 

grundfrågor: 

 

 Vilka ämneskonceptioner och/eller diskurser kommer till uttryck på makronivå?  

 Vilket konkret innehåll kommer till uttryck på mikronivå? 

 Vilka skillnader i innehåll finns mellan läxor som ges på lågstadiet jämfört med 
mellanstadiet? 

Material och metod  
I denna del beskrivs vilken undersökningsmetod som har använts för studien och hur urvalet 

har motiverats. Utifrån vilka dimensioner som materialet har analyserats och hur data-

bearbetning har gått till. Följaktigen kommer en beskrivning av genomförande att beskrivas 

med etiska aspekter av att kunna utföra denna studie samt slutligen en reflektion över den 

valda metoden. Jag har inspirerats av Folkeryds & af Geijerstams text Ämnesinnehåll i en 

digital undervisningsvärld – exemplet svenska i lektion.se där de har undersökt ämnes-

innehållet i lektionsplaneringar på webbsidan lektion.se (2013:212–224). 
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Metod för datainsamling 
Studien handlar om innehållet i läxor. För att kunna göra studien om ämnesinnehåll i 

fenomenet läxa föll det sig naturligt att göra en kvantitativ innehållsanalys och jag har valt att 

använda mig av kvantitativ data (Esaiasson m.fl. 2012:197). Det förhåller sig inte nödvändigt 

att behöva kombinera kvantitativ och kvalitativ metod då mitt syfte är att undersöka innehållet 

i läxor i relation till kursplanen i svenska. Kvantitativ data består av läxor vilka har tagits 

hänsyn till syftet för studien och från litteraturgenomgången. På grund av intresse av svenska 

språket har jag valt att göra en analys av just läxor i svenskämnet. Jag har utgått ifrån 

hermeneutiken, vilket är en vetenskapsteori som handlar om att förstå och inte enbart att 

begripa samt att inte enbart leta efter den absoluta sanningen, vilket positivismen strävas efter.  

 

Vid hermeneutisk forskning försöker man svara på frågan om fenomenet man undersöker 

visar och vad dess innebörd betyder. Enligt hermeneutiken kan tolkning göras av människors 

handlingar, vilket kan ske genom exempelvis intervju, observation, bilder eller texter t ex 

böcker, tidningar, brev, rapporter – på så sätt blir tolkningen högst betydelsefull och menings-

fullt i ett hermeneutiskt arbete (Thurén, 2007:16, 94f). En texttolkning kommer att göras av 

insamlad data. Det är viktigt att belysa vad det är man ska tolka i ett hermeneutiskt arbete, så 

att tolkningen sker i relation till en kontext – något som betyder att forskaren måste vara 

uppmärksam och utan sammanhang blir de svårt att placera fenomenets betydelse (Gilje & 

Grimen, 2007:185). Arbetet innebär även att jag kommer att tolka styrdokument och 

vetenskapliga texter som skildrar läxor.  

Urval och insamling av material 
Studien har utförts på en grundskola i Mellansverige. Urvalet av material grundas dels på att 

jag under tidpunkten bedrev verksamhetsförlagd utbildning på skolan och även att jag ansåg 

att det skulle underlätta insamlandet av material. Esaiasson m.fl. (2012:259) påpekar att det är 

positivt med tidigare kontakter än att välja obekanta personer vid sitt urval. Då jag utbildar 

mig till lärare mot yngre åldrar har jag valt att undersöka läxor inom lågstadiet och mellan-

stadiet men även för att kunna undersöka om det finns någon skillnad i innehåll mellan läxor 

som ges i lågstadiet respektive mellanstadiet.  

 

Materialet består av 60 läxor i ämnet svenska. Läxorna har inskaffats från fem lärare, där två 

lärare undervisar på lågstadiet och tre lärare på mellanstadiet. Materialet har delats in i två 

grupper där 30 stycken läxor har analyserats från lågstadiet och resterande 30 stycken läxor 

har analyseras från mellanstadiet. Antalet läxor var från början 78 stycken och jag har 

slumpmässigt valt bort åtta stycken skrivläxor från lågstadiet för att få en jämnvikt mellan 

dessa grupper. Resterande tio läxor var läsläxor. Dessa valde jag bort på grund av att de var 

för få. De läxor som har samlats har inte varit individualiserade utan var lika för alla elever. 

Insamlandet av material har skett genom två sätt, dels genom att lärare har skickat läxor till 

mig via e-post och dels genom att en del läxor har kopierats och som jag har fått personligen.  

Databearbetning och analysmetod 
Esaiasson m.fl. (2012:200f) framställer att man måste skapa någon sorts kodbok eller kod-

blankett för att kunna genomföra en databearbetning, också att man måste bestämma sig vilka 

variabel man ska undersöka samt vad man ska kalla dem.  

 

Ett kodschema har utformats bestående av sex variabel (bilaga 1). Variabeltänkande är något 

som behövs i en kvantitativ innehållsanalys. Datainsamlingen handlar om att fylla en data-

matris med information och detta görs genom att man bestämmer sig för vad som ska 
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analyseras och vilka variabel som ska noteras hos de olika analysenheterna (Esaiasson m.fl. 

2012:200). Syftet med kodschema är att det underlättar processen för att sortera materialet. 

 

Variablerna i studien består av olika kategorier där den första har sorterats i två värden: läxor 

från lågstadiet och läxor från mellanstadiet – det är för att kunna undersöka om det finns 

några skillnader. Den andra variabeln har sorterats efter svenskämnets språkförmågor skriva 

(Lgr11, 2010:90–92). Den tredje variabeln har analyserats utifrån huvudkategorin innehåll på 

makronivå och den fjärde och femte variabeln har analyserats utifrån innehåll på mikronivå. 

Avsikten har varit att fånga både innehållsliga aspekter i läxorna men även vilka 

ämneskonceptioner som kommer till uttryck. Vidare har de båda huvudkategorierna 

specificerats med underkategorier i relation till svenskämnet.  

 

Innehåll på makronivå avser de läxor som berör konceptionerna: svenska som färdighets-

ämne, svenska som litteraturhistoriskt ämne och svenska som erfarenhetspedagogsikt ämne 

(Malmgren 1996:54) samt diskurserna: kreativitetsdiskurs, processdiskurs, genrediskurs och 

den sociala diskursen (Ivanič, 2004:232).  

 

Innehåll på mikronivå innebär konkret innehåll i läxor, vilka är underkategorier till ämnes-

konceptioner och diskurser. Svenska som färdighetsämne berör läxor med innehåll av 

ordkunskap, meningsbyggnad, formella drag (t ex stavning, böja ord, grammatik) och skriva 

korta svar. Svenska som litteraturhistoriskt ämne berör läxor där det litterära kulturarvet är 

synligt som skönlitterära viktiga barn-och ungdomsförfattare. Svenska som erfarenhets-

pedagogsikt avser läxor som utgår från elevernas egen erfarenhet och där de får en chans att 

skriva om olika situationer, sociala bakgrunder och intressen med verkliga syften. 

Kreativitetsdiskursen berör läxor där elevernas intressen kommer i uttryck och är engagerade 

av. Läxor där eleverna får en chans för egna tolkningar. Processdiskursen avser läxor som 

innebär att eleverna får göra ett utkast av sin text, omarbeta och redigera läxor. 

Genrediskursen avser de läxor som berör olika sätt att författa en text, som återberättande 

text, berättande text, beskrivande text, förklarande text, instruerande text och argumenterande 

text. Den sociala diskursen berör läxor om politisk dimension vilket gör eleverna medvetna 

och sociala eller kulturella förhållanden (Ivanič, 2004:232; Johansson & Sandel Ring, 

2012:23). 

Genomförande  
Inför studien – under mars månad 2013 – kontaktade jag lärare för årskurs 1-6 inom en 

kommunal grundskola där jag bedrev verksamhetsförlagd utbildning. Detta gjordes via en 

skriven förfrågan där jag frågade om lärarna om de skulle vilja hjälpa till och dela med sig av 

sina läxor.  Förfrågan lämnades först som en papperskopia under ett möte och de lärare som 

inte var på plats lade jag papperskopiorna i deras individuella personalfack på skolan (bilaga 

2). Då jag inte fick tillräckligt med positiva svar skickade jag ut förfrågan igen med en 

påminnelse via e-post. Som ensam skribent ansåg jag att 78 läxor var tillräckligt som sedan 

kom att bli 60 läxor som analyserades.  

 

Först sorterades läxorna i två grupper: läxor från lågstadiet och läxor från mellanstadiet. 

Läxorna numrerades och namngavs i en tabell för läxor från lågstadiet (bilaga 3) och en 

likadan tabell för läxor från mellanstadiet (bilaga 4). Detta gjordes först skriftligt för hand 

som jag sedan sammanställde till tabeller. Efter det sorterade jag läxorna i två kategorier efter 

språkförmågorna skriva och läsa. Det resulterade att jag enbart hade tio läsläxor och på grund 

av det så valde jag bort läsläxorna. Efter det skapade jag ett kodschema för språkförmågan 

skriva med makro- och mikronivåer som kan ses i tabell 3 nedan. Med makronivå menas 
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läxor på ett övergripet plan utefter de ämneskonceptioner och/eller diskurser som skildrats i 

teoretiska utgångspunkter. Och mikronivå menas att granskat läxorna efter konkret innehåll, 

vilket menas att vad läxan egentligen handlar om. Jag började med läxor från lågstadiet och 

gick sedan vidare med läxor från mellanstadiet.  

 

I första hand har huvudfokus analyserats på makronivå efter en ämneskonception eller genre-

diskurs men i varje läxa har även ett bi-fokus granskats vilket skildras i parantes. Med det 

menas att en viss del av läxan innehåller ytterligare en ämneskonception eller genrediskurs 

och dessa har markerats i parantes inom makronivå i tabellen. Utifrån ett mikroperspektiv har 

ett konkret innehåll noterats samt vad det är för sorts text-typ eller typ av läxa vilket skildras i 

parantes. 

 

Tabell 3. Läxor från lågstadiet av språkförmågan skriva ur ett makro- och 

mikroperspektiv.  

 Makroperspektiv 
(ämneskonceptioner/diskurs) 

Mikroperspektiv 
(konkret innehåll) 

Läxa 1. Färdighetsämne  Ordkunskap (veckans ord) + meningsbyggnad 

Läxa 2. Färdighetsämne Ordkunskap (veckans ord) + meningsbyggnad 

Läxa 3. Färdighetsämne  Ordkunskap (veckans ord) + meningsbyggnad 

Läxa 4. Färdighetsämne  Ordkunskap (veckans ord) + meningsbyggnad 

Läxa 5. Genrediskurs (3) Beskrivande text (personbeskrivning) + rita 

Läxa 6. Genrediskurs (3) Beskrivande text (djurbeskrivning) + rita 

Läxa 7. Genrediskurs (3) Beskrivande text (rapport) + rita 

Läxa 8. Genrediskurs (4) Berättande text (saga) 

Läxa 9. Genrediskurs (3) Beskrivande text (personbeskrivning, intervju) 

+ tala + rita 

Läxa 10. Genrediskurs (2)  Argumenterande text (bokrecension) + tala 

(muntlig presentation)  

Läxa 11. Genrediskurs (3) Beskrivande text (rapport) 

Läxa 12. Genrediskurs (3) Beskrivande text (personbeskrivning, intervju) 

+ tala (muntlig presentation) 

Läxa 13. Genrediskurs (3) Beskrivande text (hypotes) 

Läxa 14. Genrediskurs (3) Beskrivande text (personbeskrivning, intervju) 

+ tala (muntlig presentation) 

Läxa 15.  Genrediskurs (1) Instruerande text (kostnadsbeskrivning) 

Läxa 16.  Genrediskurs (3) Beskrivande text (faktatext) 

Läxa 17. Genrediskurs (3) Beskrivande text (faktatext) 

Läxa 18. Genrediskurs (4) Beskrivande text (faktatext) 

Läxa 19. Genrediskurs (7) Instruerande text (faktatext) 

Läxa 20. Genrediskurs (4) Berättande text (saga; formella drag) 

Läxa 21.  Genrediskurs (3) Beskrivande text (faktatext) 

Läxa 22. Genrediskurs (3) Beskrivande text (personbeskrivning, intervju) 

+ tala (muntlig presentation) + rita 

Läxa 23. Genrediskurs (3) Beskrivande text (personbeskrivning, intervju) 

+ tala (muntlig presentation) + rita 

Läxa 24. Genrediskurs (3) Beskrivande text (rapport) 

Läxa 25. Genrediskurs (3) Beskrivande text (faktatext) + rita 

Läxa 26. Genrediskurs (2) Berättande text (poesi) 

Läxa 27.  Genrediskurs (3) Beskrivande text (rapport) 
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Läxa 28. Genrediskurs (3) Beskrivande text (faktatext) 

Läxa 29. Genrediskurs (3) Beskrivande text (definitioner) 

Läxa 30. Genrediskurs (3) Beskrivande text (faktatext) 

 

I tabell 3 kan man utläsa ett bi-fokus som visas i parantes. Siffrorna står för de olika ämnes-

konceptioner och diskurser som har analyserats: 

 

1= svenska som färdighetsämne, 2= svenska som litteraturhistoriskt ämne, 3= svenska som 

erfarenhetspedagogsikt, 4= kreativitetsdiskurs, 5= processdiskurs, 6= genrediskurs samt 7= 

den sociala diskursen. 

 

Efter det utförde jag samma procedur med läxorna från mellanstadiet och skapade ett likadant 

kodschema för läxor för språkförmågan skriva med makro- och mikronivåer, som kan ses i 

tabell 4 (bilaga 5). När alla läxor var analyserade räknade jag ihop hur många läxor vars 

huvudfokus tillhörde ämneskonceptionerna: svenska som färdighetsämne, svenska som 

litteraturhistoriskt ämne, svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne samt genrediskursen.  

Etiska överväganden 
Forskning innebär ett förhållande mellan etik och vetenskap. När man utför en undersökning 

som innefattar direkt eller indirekt kontakt med individer måste insamlad data hanteras enligt 

etiska krav (Esaiasson, 2010). Det finns fyra huvudkrav som en forskare måste ta hänsyn till 

som kallas för det grundläggande individskyddskravet. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet vilka jag har tagit hänsyn till 

(Vetenskapsrådet, 2013:6).  

 

Informationskravet innebär att de medverkande har informerats i ett brev (bilaga 2) vad syftet 

med forskningsstudien är. I brevet har det även informerats vilken uppgift deras är för studien 

och vilka villkor som gäller för de medverkande. Det har även upplyst att deltagandet är 

frivilligt och att personen kan avbryta sin medverkan när hon/han vill (Vetenskapsrådet, 

2013:7).  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren har rätt att själv bestämma om denna vill medverka i 

undersökningen eller inte och att den medverkande har rätt att sluta när denne vill och att det 

inte kommer att få några negativa följder. En deltagare får inte utsättas för obefogad 

påtryckning. Jag har sett till att uppgiftslämnaren har fått ta del av detta samtycke genom en 

förfrågan som skickats ut (Vetenskapsrådet, 2013:9).  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna måste behandlas konfidentiellt så att ingen 

obehörig kan ta del av dem. Konfidentionalitet är förknippad med offentlighet och sekretess 

därför ska den medverkandes material behandlas med förskitighet. I brevet har jag nämnt att 

läxorna kommer att behandlas konfidentiellt och att ingen person ska kunna identifiera den 

medverkande till de läxor som ska analyseras och därmed kommer att vara anonym 

(Vetenskapsrådet, 2013:12). 

 

Nyttjandekravet innebär att forskaren måste ha klart för sig att materialet som denne samlat in 

under forskningen endast får användas för forskningsändamålet och inte får spridas på annat 

sätt, som exempelvis att lånas ut för kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2013:12f). 
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Reflektioner över material och metod 
Min hypotes inför insamlandet av läxor var att det inte skulle vara några större problem att få 

tillgång till läxor. Under insamlandet av läxorna blev det inte riktigt som jag hade tänkt mig. 

Till en början var det bara tre lärare som hade sagt att de ville hjälpa mig. Det ingav en viss 

stress då tiden började närma sig slutet på min VFU period. Jag fick då återkomma till de 

tillfrågade lärarna igen genom att skicka ut en påminnelse via mejl. Det resulterade till att två 

till lärare hörde av sig.  

 

Jag ser vissa svårigheter med att göra en kvantitativ innehållsanalys. Dels för att man kan 

riskera att inte få tillräckligt med material och därför inte kan utföra en studie med reliabilitet. 

Dels för att det kan vara svårt att göra en användbar analys om man inte använder sig av rätt 

analysmetod så att man undersöker det som är tänkt att undersökas.  

 

På grund av tidsbrist anser jag mig vara nöjd med det insamlade materialet och att jag har valt 

rätt metod för studien. Det hade varit intressant att även göra intervjuer med de lärare som 

ställde upp med läxor för att stämma av de läxor som hade getts till mig.    

Resultat 

I detta avsnitt presenteras undersökningens resultatet och analys. För tydlighetens skull 

kommer resultatet att redovisas separat för lågstadiet och mellanstadiet. De utvalda tabeller 

och figurer som visas är kopplade till mina frågeställningar: vilka ämneskonceptioner eller 

diskurser kommer till uttryck på makronivå, vilket konkret innehåll kommer till uttryck på 

mikronivå samt vilka skillnader i innehåll finns mellan läxor som ges på lågstadiet jämfört 

med mellanstadiet? 

Vilka ämneskonceptioner eller diskurser kommer till uttryck på 

makronivå?  
 

Tabell 5: Antal läxor på makronivå utifrån ämneskonceptioner/diskurser om 

språkförmågan skriva 

 Stadier (procent) Huvudfokus (bi-fokus) 

Makroperspektiv 

(ämneskonceptioner/diskurs) 

Lågstadiet Mellanstadiet Totalt antal 

lågstadiet 

Totalt antal 

mellanstadiet 

Svenska som färdighetsämne 13 % 23 % 4 (6) 7 (5) 

Svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne 

0 % 0 % 0 (2) 0 (4) 

Svenska som erfarenhets-

pedagogiskt ämne  

0 % 0 % 0 (15) 0 (7) 

Kreativitetsdiskurs 0 % 0 % 0 (3) 0 (2) 

Processdiskurs 0 % 0 % 0 (0) 0 (2) 

Genrediskurs 87 % 77 %  26 (0) 23 (0) 

Den sociala diskursen 0 % 0 % 0 (1) 0 (0) 
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Totalt antal 

 

100 %  100 %  30  30 

 

I tabell 5 kan vi se hur många läxor i procent och i antal som kommer till uttryck utifrån de 

ämneskonceptioner och diskurser som har analyserats inom språkförmågan skriva. Man kan 

se i tabellen att genrediskurs är dominerande både bland läxor från lågstadiet och från mellan-

stadiet. Av tabellen kan man även utläsa att svenska som färdighetsämne är något mer 

dominerande bland läxor från mellanstadiet. Ett bi-fokus har även undersökts bland läxorna 

vilket figureras i parantes i tabellen ovan. Med bi-fokus menas det att i vissa läxor kan finnas 

spår av ännu en ämneskonception/diskurs. I tabell 5 kan vi se att svenska som erfarenhets-

pedagogiskt ämne är ett framträdande bi-fokus bland lågstadiets läxor. Bland mellanstadiets 

läxor ser man att bi-fokus är mer varierande utöver de olika diskurserna och ämnes-

konceptionerna.     

Vilket konkret innehåll kommer till uttryck på mikronivå? 
 

Figur 1. Innehåll i läxor från lågstadiet på mikronivå inom kategorin skriva  

 
 

I figur 1 ser vi vilket konkret innehåll som kommer till uttryck bland läxor från lågstadiet. 

Tabellen visar att de vanligaste läxorna handlar om att arbeta med produkten beskrivande text 

som exempelvis att formulera personbeskrivningar, faktatexter och rapporter. Produkt menas 

en sorts text som man formulerar. Näst vanligaste läxan är att arbeta med ordkunskap och 

meningsbyggnad som exempelvis inlärning av nya ord, skapa meningar med rätt menings-

byggnad, vilket är en färdighetsträning. Man kan se att övervägande läxor handlar om att 

skriva sammanhängande texter, vilket kan utläsas av blå, lila och ljusröd del i figuren.   

 

Ett exempel på läxa med innehållet att arbeta med ordkunskap och meningsbyggnad kan ses 

nedan i exempel 1: 
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Exempel 1. Läxa i årskurs 3 

 

Läxa – veckans ord 
Från måndag till torsdag 
 

 Skriv en mening om varje rad. 

 Skriv så fint du kan. 

 Tänk på stor bokstav i början och punkt i slutet av meningen. 

 Träna också på att stava orden rätt, skriv då på ett löst papper. 
 
1. pingvin  6. trafiksignal 
2. vingar 7. barnvagn 
3. sjunger 8. anka 
4. räkning 9. blänker 
5. regndroppar  10. Skinka  Lycka till! 
 

 

Exemplet visar på en läxa som bygger på formalisering av svenskämnet. Det handlar om 

isolerad färdighetsträning, där eleven ska lära sig nya ord genom att skapa meningar. Läxans 

tonvikt är att stava rätt, tänka på interpunktion och på att använda versal i början på meningar. 

Syftet är också att träna på meningsbyggnad och tänka på det estetiska i skrivandet. Det är en 

läxa som i huvuddrag avser svenska som färdighetsämne.    

 

Figur 2. Framträdande konkret innehåll i läxa med beskrivande text (procent)

  
 

I figur 2 kan vi se vilken produkt av beskrivande text som har getts som läxa på lågstadiet.   

Vi kan se att de vanligaste läxorna på lågstadiet handlar om att skriva produkten faktatext, 

personbeskrivningar och rapporter. Syftet med beskrivande läxor är att ge faktainformation 

om världen och värdsliga ting.  

 

Ett exempel på en läxa med beskrivande text som innehåll som karakteriseras av skriv-

produkten faktatext, är en läxa där uppgiften går ut på att de ska titta bland sina kläder, rita av 

dem och färglägga kläderna: 
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Exempel 2. Läxa i årskurs 3 

 

Hemlig läxa ”Made in China/tillverkad i Finland.” 
 

Förra läxan handlade om tvättsymboler. Den här gången vill jag att du ska 

plocka fram några olika klädesplagg hemma och titta var de är gjorda. I 

kläderna brukar det finnas små lappar där det står till exempel Made in 

China eller tillverkade i Finland. Leta efter lappar där det står vilket land 

dina kläder kommer ifrån.  

 

Rita av klädesplaggen i din bok och skriv bredvid varifrån de kommer. Glöm 

inte bort att färglägga fint.  

 

 

Ovan exempel handlar om att skriva en faktatext. Syftet med läxan är att ta reda på 

information om vart kläder är tillverkade och att rita samt måla dessa klädesplagg. Att skriva 

faktatext innebär ett fokus på genrediskursen men läxan berör även svenska som 

erfarenhetspedagogiskt ämne. Eleverna får genom läxan en chans att bekanta sig med 

omvärlden och på så sätt upptäcka språket.    

 

Ett annat exempel på en läxa med innehållet beskrivande text kännetecknas av produkten 

personbeskrivning, förväntas eleven intervjua en familjemedlem och sedan skriva en 

presentation av personen kan ses i nedanstående uppgift:     

 

Exempel 3. Läxa i årskurs 3  

 

Hemlig läxa ”Intervjua en person i din familj.” 
 

 Välj ut en person i din familj. 

 Intervjua personen om vad den gillar och inte gillar. 

 Skriv en presentation av personen! 

 Beskriv personen till utseende, sätt, intresse mm. 

Din text ska innehålla minst 60 ord, gärna mer! 

 

 

I läxan som skildrats ovan är ett typiskt exempel på en beskrivande läxa. Man kan utläsa att 

eleverna ska skriva en personbeskrivning av någon person i deras familj. Det handlar huvud-

sakligen om att skriva, men även att lyssna på någon som berättar en historia som sedan ska 

skrivas ned. I läxans uttrycks en genrediskurs men det finns även tecken på svenska som ett 

erfarenhetspedagogiskt ämne eftersom eleven får en chans att utgå från sin egen erfarenhet 

och skriva om sina egna familjemedlemmar.   
 

I figur 2 framkommer det också att många läxor hamnar inom kategorin att skriva rapport. 

Dessa uppgifter handlar om att göra en redogörelse över ett givet ämne. Exempel på en sådan 

läxa ser man i följande läxa nedan: 
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Exempel 4. Läxa i årkurs 3 

 

Hej!  ”Skriv om något du tycker är extra roligt.” 
 
Fröknar tycker ju att nästan allt är roligt i skolan, men vad tycker du?  
Skriv något du tycker är extra roligt i skolan. Försök komma på en sak du gör 
på rasterna och en sak du gör på lektionerna. 
 
PS. Rita och måla en bild ska du göra antingen du tycker roligt eller tråkigt! 
 

 

I exempelet kan vi se att eleverna ska redogöra för något de tycker är extra roligt på rasten 

och på lektionerna. Det är ett fritt skrivande men som styrs av att klassificera och beskriva 

utifrån elevens eget perspektiv. På så sätt stämmer läxan överens med svenska som erfaren-

hetspedagogsikt ämne, att eleven får en chans att skriva om egna erfarenheter. Läxan stämmer 

även överrens med genrediskursen, där uppgiften går ut på att formulera en beskrivande text i 

form av en sorts rapport.     

 

Figur 3. Innehåll i läxor från mellanstadiet på mikronivå inom kategorin skriva. 

 
 

 

I figur 3 kan man utläsa vilket konkret innehåll som kommer till utryck bland läxor från 

mellanstadiet. Figuren visar att de vanligaste läxorna handlar om att skriva argumenterande 

text som exempelvis att skriva recensioner, artiklar eller argumentationer. Den näst vanligaste 

läxa är att skriva beskrivande text som exempelvis att skriva faktatexter, personbeskrivningar 

och rapporter. Figuren visar att de tredje vanligaste läxorna handlar läxor om att träna på 

ordkunskap och meningsbyggnad som exempelvis inlärning av nya ord, skapa meningar med 

rätt meningsbyggnad. Att träna på formella drag som exempelvis stavning, interpunktion och 

böja ord samt att skriva återberättande texter som exempelvis om vad man har lärt sig eller 

vad de har gjort på påsklovet. I figuren kan man utläsa att majoriteten av läxorna handlar om 
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att skriva sammanhängande text vilket kan ses i figurer ovan i blå, lila, ljusröda och rosa 

delar.  

 

Figur 4. Framträdande konkret innehåll i läxor med argumenterande text (procent) 

 
 

Ovan i figur 4 kan vi se att vilken produkt av argumenterande text som har getts som läxa på 

mellanstadiet. Av figuren framgår det att skriva bokrecension är den vanligaste läxan bland 

mellanstadiet läxor, därefter att skriva filrecension, artikel och uppsats.      

 

Ett exempel på en läxa med innehållet argumenterande text vilket karakteriseras av produkten 

bokrecension kan läsas i exempel 5 (bilaga 6). I exempel 5 syns den skrivande formen av en 

isolerad uppgift med fokus på att skriva hela meningar och variation i meningsbyggnad, vilket 

visar på ämneskonceptionen svenska som färdighetsämne men även på diskursen 

genrediskurs att författa en beskrivande text i form av en bokrecension.   

 

Figur 5. Framträdande konkret innehåll i läxa med beskrivande text (procent) 

 
 

I figur 5 ser vi att produkten faktatext är mest framträdande som konkret innehåll av läxa, följt 

av att skriva rapport.  

 

Exempel på en läxa med beskrivande text som innehåll som karakteriseras av produkten 

faktatext ser vi i följande exempel: 
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Exempel 6. Läxa i årskurs 5 

 

Skrivläxa ”Vattenmoln” 

 
Här nedan finns texten till Vattenmoln. Din uppgift är denna vecka att på 

valfritt vis (antingen på dator eller för hand) göra om visan till en faktatext. 

Texten ska alltså beskriva vattnets kretslopp. Gör gärna också bilder till. 

 

”Vattenmoln som faller ner, som regn och snö, som smälter ner,  

och rinner i snabba bäckar som porlar,  

glider fram i älv och flod. 

Vilar i en blank sjö eller gungar ut i havet.  

solen värmer hav och sjöar,  

luften stiger upp mot himlen och bildar 

vattenmoln.” 

 

 

I denna läxa syns skrivandet som en isolerad uppgift. Valet av att få eleverna att skriva en 

faktatext om vattnets kretslopp uppmuntras med en hänvisning till visan Vattenmoln. Det är 

en integrerad läxa som behandlar både svenskämnet och geografi. Uppgiften innebär en 

funktionalisering av språkinlärningen. Eleverna får en chans till att använda sig av ett 

kunskapsökande sammanhang och undersöka omvärlden, vilket gör att läxans innehåll avser 

svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne men även genrediskurs då läxan syftar till att 

skriva en faktatext.      

 

Exempel 7. Läxa i årskurs 5.  
 

Skrivläxa/geografi: 

 
Använd minst 6 av dessa ord och skriv meningar där du visar att du förstår vad 

orden betyder. 

 

Ord att välja mellan: 

Land, nation, berg, bergkedja, Europa, EU, ekvator, gräns/er, sjö, flod, å, hav, 

världsdel, region, vulkan, gejser, Norden, naturtyp, klimat (du kanske kommer 

på andra ord som hör ihop med geografi?)  

     Lycka till! 

 

 

Exemplet ovan visar att eleverna ska träna på ordkunskap och meningsbyggnad. Läxan 

handlar om att träna på nya ord som ska skrivas till meningar. Det är ett tydligt exempel på 

språkträning från isolerat innehåll som handlar om formell färdighetsträning.  Här handlar det 

om att träna särskilda färdigheter. Orden som eleverna får välja på är kopplade till geografi-

ämnet där syftet är att de ska kunna använda orden i rätt sammanhang.  

 

Vilka skillnader i innehåll finns mellan läxor som ges på lågstadiet jämfört 

med mellanstadiet?  
Det har påvisats skillnader i innehåll mellan läxor som ges på lågstadiet jämfört med mellan-

stadiet. Resultatet visar att på makronivå med språkförmågan skriva är det något vanligare 

med läxor utifrån ämneskonceptionen svenska som färdighetsämne på mellanstadiet med 23 
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procent jämfört med lågstadiet med 13 procent av de läxor som har analyserats. En likhet är 

att majoriteten av de läxor som har analyserats innehåller genrediskursen, vilket avser läxor 

som berör olik sätta att författa en text som att skriva återberättande text, berättandet text, 

beskrivande text, förklarande text, instruerande text och argumenterande text. En påfallande 

skillnad är att svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne är ett mycket framträdande bi-fokus 

bland lågstadiets analyserade läxor. Resultatet visar att 20 av de 30 läxor som analyserats har 

detta bi-fokus medan endast 7 av 30 läxor bland mellanstadiets läxor innehåller det. Endast en 

läxa har ett bi-fokus innehållande den sociala diskursen, vilket syftar till att göra eleverna 

medvetna om sociala och kulturella förhållanden – den läxan har analyserats bland lågstadiets 

läxor.  

 

När det gäller konkret innehåll på mikronivå visar resultatet en påfallande skillnad mellan 

läxor som ges på lågstadiet och på mellanstadiet. Resultatet visar att beskrivande text är den 

vanligaste läxan som ges på lågstadiet med 67 procent jämfört med läxor som ges på mellan-

stadiet med 17 procent. En annan skillnad som resultatet visar är att läxorna på mellanstadiet 

är mer jämnt fördelade över de olika basgenrer som finns inom genrediskursen jämfört med 

läxorna som ges på lågstadiet. Bland mellanstadiets läxor är det vanligare med 

argumenterande text som läxa med 27 procent jämfört med lågstadiet med 3 procent. Det är 

något vanligare med läxor med uppgiften att skriva instruerande text på lågstadiet med 7 

procent jämfört med mellanstadiet med 2 procent. Resultatet visar också att inga läxor på 

lågstadiet som har analyserats handlar om att skriva återberättande text eller att träna på 

formella drag.        

  

Av resultatet beträffande läxor med det konkreta innehållet beskrivande text, så är det en 

skillnad mellan lågstadiet och mellanstadiet om vilken produkt som ska skrivas. På lågstadiet 

handlar 35 procent om att skriva faktatext, 30 procent handlar om att skriva person-

beskrivningar, 20 procent om att skriva rapporter och jämnt fördelat på 5 procent vardera att 

skriva hypotes, definition och djurbeskrivning. Medan på mellanstadiet handlar 75 procent om 

att skriva faktatext och 25 procent handlar om att skriva rapporter.  

 

Gällande argumenterande text på lågstadiet handlar det enbart om att skriva bokrecensioner 

Medan på mellanstadiet handlar 52 procent om att skriva bokrecensioner och fördelat på 16 

procent var om att skriva filmrecension, artikel och uppsats.     

Analys 
Syftet med undersökningen var att undersöka innehållet i läxuppgifter i ämnet svenska i 

relation till kursplanen i svenska. Jag ville även fastlägga de skillnader i innehåll som kunde 

finnas gällande innehåll i läxor som ges på lågstadiet och på mellanstadiet. Läxorna har 

analyserats i relation till Malmgrens (1996:55f) ämneskonceptioner: svenska som 

färdighetsämne, svenska som litteraturhistoriskt bildningsämne och svenska som erfarenhets-

pedagogiskt ämne. Jag har även i analysen tagit upp Ivanič (2004:224ff) fyra diskurser: 

kreativitetsdiskurs, processdiskurs, genrediskurs samt den sociala diskursen vilka har skildrats 

i teoretiska utgångspunkter.    

 

Det var svårt att särskilja vilken diskurs eller ämneskonception som läxorna skulle tillhöra och 

därför valde jag att undersöka läxorna efter ett huvudfokus och ett bi-fokus. Med huvudfokus 

menas att läxornas huvuddel består av ämneskonception eller diskurs. Bi-fokus betyder att ett 

visst innehåll även förekommer inom läxan. Det har också varit svårt att urskilja ett visst antal 

läxor i kategori som skrivläxor eller läsläxor. Då några läxor har varit kombinerade läs- och 
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skrivläxor. Exempelvis på det är att eleven ska läsa en bok som sedan ska presenteras 

muntligt eller som ska formuleras till en bokpresentation. Resultat visar att skrivläxor är mest 

framträdande bland de läxor som analyserats tätt följt av läsläxor. 

 

I resultatdelen framgår det om språkförmågan skriva, att flest läxor gav uttryck för Ivanič 

(2004:232) genrediskurs, både bland läxor från lågstadiet med 87 procent och från mellan-

stadiet med 77 procent. Enligt Ivanič (2004:232) fokuserar genrediskursen på skrivande som 

produkt och tar hänsyn till olika sätt att skriva en text – det sker genom olika texttyper med ett 

tydligt syfte.  

 

Jag fann bland mellanstadiets läxor att svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne kan till-

skrivas som ett bi-fokus för både lågstadiet och mellanstadiets läxor. Malmgren (1996:89) 

framställer ämneskonceptionen med att det handlar om att eleverna ska få en möjlighet att 

utveckla språkliga möjligheter genom att exempelvis diskutera likheter och olikheter. Elva av 

trettio läxor föll inom kategorin svenska som färdighetsämne som bi-fokus. Något som menas 

att läxorna har inslag av att eleverna ska träna isolerade färdighetsmoment som t ex att träna 

grammatik, traggla glosor eller träna skrivstil (Malmgren, 1996:89). Bland mellanstadiets 

läxor kunde jag finna ett någorlunda utspritt bi-fokus bland läxorna, men där de flesta läxor 

även kunde tillskrivas svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne likt lågstadiet läxor.  

 

Enlig kursplanen för svenska i grundskolan framgår det att eleverna ska ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att formulera sig i skrift och även anpassa språket efter bestämt syfte. 

Det stämmer överens med de skrivläxor som är dominerande i analysen (Lgr11, 2010:89). En 

annan anledning till detta kan bero på att lärarna just vid perioden höll på med den sorts läxor 

eller att det alltid ges den typ av läxor. Studien visar att funktionalisering – som framträds av 

svenska som erfarenhetsämne – är framträdande bland de analyserade läxorna, både hos 

lågstadiets och hos mellanstadiet läxor. Men formalisering har även varit ett tydligt inne-

hållande bi-fokus bland läxorna.     

 

Utöver läxor med makroperspektivet genrediskurs innefattar resterande läxor tillhöra svenska 

som färdighetsämne med 13 procent för lågstadiet och 23 procent för mellanstadiet. En 

anledning till detta kan bero på det urval som lärarna har gjort när de gav mig läxorna. På 

lågstadiet handlar dessa läxor om ordkunskap som veckovis ska läras in genom något som 

kallas för veckans ord. Det är ord som ska tränas genom att eleverna får skriva korrekta 

meningar. Stavning av ord poängterars i läxan, som att eleverna ska tänka på stor bokstav, 

punkt vid slut av mening och att stava orden rätt. Några läxor uppmanar eleven att måla bilder 

till. På mellanstadiet handlar läxorna som berör färdighetsämnet exempelvis om att träna nya 

ord, grammatik, böja ord, plocka ut substantiv, verb och adjektiv ur meningar eller om 

meningsbyggnad.  

 

När det gäller konkret innehåll på mikronivå visar resultatet att beskrivande text är den 

vanligaste läxan bland lågstadiets läxor med 67 procent jämfört med läxor som ges på mellan-

stadiet med 17 procent. Beskrivande text omfattar genrediskursen, vilket Ivanič (2004:233) 

framhåller som en form av skrivande där olika text-typer är formade av en social kontext. 

Vidare att beskrivande text har ett särskilt syfte, där man vill framföra budskap. Av de 67 

procent som nämnts ovan handlar 35 procent av lågstadiets läxor om att skriva faktatexter. 

Det gör att faktatexter är den vanligaste läxan bland de analyserade läxorna på lågstadiet. De 

näst vanligaste läxorna på lågstadiet med 30 procent är att skriva personbeskrivningar och 

tredje vanligaste läxan är att skriva rapporter. Med hänvisning till kursplanen tycks det finnas 

ett syfte av bestämda läxor. Det som kan tyda på detta är att dessa läxor stämmer överrens 
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med kursplanen i svenska i grundskolan för årskurs 1-3. Centralt innehåll i årskurs 1-3 

beträffande kategorin berättande texter och sakprosatexter visar att det handlar om att 

formulera beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras 

innehåll kan organiseras (Lgr11, 2010:90).  

 

På mikronivå för konkret innehåll bland mellanstadiet läxor kan man se att de vanligaste 

läxorna är att skriva argumenterande text, beskrivande text och återberättande text men även 

att träna formella drag som exempelvis grammatik eller ordkunskap med att träna nya ord. 

Argumenterande-, beskrivande-, och återberättande text räknas till genrediskuren (Ivanič, 

2004:224). Om man granskar kursplanen i svenska för grundskolan i årskurs 4-6, kan man 

läsa i centralt innehåll att eleverna ska anpassa språket efter olika syften som att formulera 

beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Eleverna ska lära sig att 

förstå texternas typiska språkligadrag. Man kan även läsa att de ska träna språkets struktur, 

meningsbyggnad, stavningsregler samt böjningsformer (Lgr11, 2010:91f). Här kan man se att 

läxorna stämmer överens med det centrala innehållet för årskurs 4-6. Ett tillägg i det centrala 

innehållet för årskurs 4-6 är att formulera instruerande texter och argumenterande texter. I 

analysen kan man utläsa att flertalet läxor är mer spridda och med dessa nämnda text-typer.           

 

En intressant iakttagelse är få läxor berör genrediskursen: berättande text, exempelvis att 

skriva saga, novell, fabel eller liknande. Det är något som jag trodde skulle synas mer bland 

läxorna, både inom lågstadiet och på mellanstadiet. Det anmärkningsvärt att skriva poesi 

knappt syns bland de läxor som analyserats – både bland lågstadiet och bland mellanstadiet. I 

kursplanen framgår det att elever ska få ta del av berättande texter och poetiska texter som 

rim, ramsor, lyrik, sagor och myter (Lgr11, 2010:90). Det kan vara så att de får ta del av poesi 

och berättande text i skolan men att det sällan sker i form av läxor. Analysen visar även på 

rena faktaläxor, där ämnet svenska har integrerats med ämnet geografi. Det är läxor där 

eleven ska läsa om ett valfritt land som de sedan ska svara på frågor om. I de analyserade 

läxorna handlar det om Europa. Läxorna faller in inom svenska som färdighetsämne och styrs 

av formalisering.  

 

Ivanič (2004:224ff) framställer sex olika diskurser men det är endast genrediskurs och 

färdighetsdiskurs som kommer till uttryck i de analyserade läxorna. Färdighetsdiskurs kan 

jämföras med Malmgrens färdighetskonception (1996:55) som handlar om isolerad färdig-

hetsträning. Kreativitetsdiskursen lyser ifrån sin frånvaro tillsammans med processdiskurs, 

sociopolitisk diskurs samt diskurs som sociala praktiker som framhållits i teoretiska utgångs-

punkter.         

 

Analysen visar en påfallande skillnad bland läxorna som ges på lågstadiet jämfört med läxor 

som ges från mellanstadiet. är att de flertal läxor tillfaller kategorin beskrivande text med 67 

procent. När det gäller konkret innehåll på mikronivå visar resultatet en påfallande skillnad 

mellan läxor som ges på lågstadiet och på mellanstadiet. Den skillnad man kan se är att 

formulera beskrivande text är den vanligaste läxan på lågstadiet med 67 procent jämfört med 

mellanstadiet med 17 procent. Bland mellanstadiets läxor kan man se att den vanligaste läxan 

är att skriva argumenterande text med 27 procent jämfört med lågstadiet med 3 procent. Det 

är också något vanligare med läxor med uppgiften att skriva instruerande text på lågstadiet 

med 7 procent jämfört med mellanstadiet med 2 procent.  

 

Det är också relevant att nämna att analysen har redovisats baserad på läxor från fem lärare; 

sannolikt har resultatet formats till det resultat som uppvisas. Det hade naturligtvist varit 
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intressant att fått tillgång till flera läxor. Med fler läxor hade resultatet säkerligen blivit 

annorlunda. Men att få tag på läxor var en svår process.   

 

Vid ett återupptagande av denna undersökning hade jag förmodligen funderat mer grundligt 

på valet av variabel (bilaga 1). Det har stundvis varit svårt att bestämma vilket konkret inne-

håll läxorna har innehållit. Särskilt när vissa läxor har innehållit både exempelvis formella 

drag och att formulera en beskrivande text. Men det har jag löst genom att analysera läxorna 

både med huvudfokus och med bi-fokus. Överlag anser jag att de variabelvärden jag valt har 

varit användbara och följt sitt syfte.     

Diskussion 
Man kan utifrån undersökningens resultat dra några intressanta slutsatser. Lågstadiets läxor 

domineras av att formulera beskrivande text medan läxor från mellanstadiet framträds av att 

skriva argumenterande text och även beskrivande text. Detta kan bero på föreslagsvis att 

läxorna är utformade efter kursplanen i svenska för grundskolan. Mot bakgrund av studien 

anser Strandberg (Svensén, 2013:28) vid Stockholms universitet att det är själva innehållet 

som är det intressanta och inte om läxors vara eller icke vara. Något som Karlsson (2013) 

också framhåller i en artikel, där han diskuterar att det är läxans utformning som behöver 

diskuteras. Även Lindell (1990:21) uttrycker att han anser att det är uppseendeväckande att 

det är ett sådant litet intresse av innehållet i en läxa och inte bryr sig om läxan som art. 

Strandberg, Karlsson och Lindell har en poäng, att det är innehållet som är det viktigaste? 

Syftet med undersökningen har varit att analysera innehållet i läxor, vilket kommer att 

diskuteras i detta avsnitt med hänsyn till mina frågeställningar.    

Vilka ämneskonceptioner eller diskurser kommer till uttryck på 

makronivå?  
Utifrån vad jag har kommit fram till kan man se att diskursen genredisurs har det mest 

framträdande inslaget bland de läxor som analyserats– både bland lågstadiet och på mellan-

stadiet. Dessa läxor har även kunna kopplats till svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne 

som bi-fokus. Läxorna har inte precist tillhört endast en ämneskonception eller diskurs så 

därför har ett bi-fokus analyserats; alltså ett inslag av fokus (Malmgren, 1996:54).  

 

Det man kan se i analysen är att läxorna representeras av funktionalisering, där eleverna 

stimuleras till ett kunskapssökande sammanhang och där eleverna får en möjlighet att under-

söka sin egen verklighet. Funktionalisering är ett sätt att se på svenskämnet och som enligt 

Malmgren (1996:60) skiljer svenskämnet åt. Med denna typ av läxor, engagerar det eleverna 

samt att de på så sätt kan utvidga sina kunskaper. Det som kan vara bra med läxor med 

funktionalisering enligt dess förespråkare, är att eleverna får en möjlighet att använda sig av 

olika verktyg genom exempelvis prova olika sätt att skriva i ett erfarenhetsbaserat samman-

hang. En annan sak som dessa förespråkare framför är att kommunikation är grunden för att 

lära sig tala och skriva, att man får det genom erfarenhetsbaserade övningar (Malmgren, 

1996:60). Men om man ska ha den typen av läxa gäller det att man diskuterar läxorna, så att 

de inte bara hamnar i en bok som sedan ska rättas av läraren – då blir det ingen 

kommunikation.  

 

Utöver genrediskurs finns ett tydligt inslag av läxor enligt svenska som färdighetsämne. Det 

är läxor som handlar om att träna ordkunskap, meningsbyggnad och formella drag som 

exempelvis grammatik, stavning och böja ord. Malmgren (1996:55f) menar att undervisning 

enligt detta sätt sker isolerat utan ett sammanhang. Det är elevernas språkliga färdigheter som 
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står i fokus och avsikten är att träna olika färdigheter. Det handlar om en formalisering där 

språket tränas utan äkta kommunikation. 

 

Av de läxor som har analyserats kan man se ett tydligt tecken på denna isolerade färdighets-

träning. Det är läxor med ordkunskap och meningsbyggand, där eleverna ska lära sig nya ord 

och som ska skrivas till olika meningar utan ett sammanhang. Läxorna uppmuntrar visserligen 

till att använda fantasin till att komma på egna meningar men det är meningar där ett av de tio 

ord ska innefatta. Läxorna uppmuntrar inte att använda de nya orden till att skriva exempelvis 

en saga eller dikt. Kanske skulle en sådan sorts läxa innebära en större möjlighet till att under-

söka sin egen verklighet eller enligt kreativitetsdiskursen att eleven får använda sig av 

eleverna intressen och som kan resultera efter elevens kreativitet. Det är inom denna diskurs 

som man finner att innehållet i texten och utförandet som det viktigaste istället för att fokusera 

på den språkliga formen (Ivanič, 2004:229).  

 

En fråga jag har ställt mig är om läxorna genomgår en progression, så att de kan närma sig det 

Langer (2004) benämner som High Literacy, vilket menas att undervisningen balanseras 

mellan formalisering och funktionalisering. Syftet med en High Literacy undervisning är att 

integrera ovannämnd språksyn i en helhet så att undervisningen får ett sammanhang, istället 

för att isolerat träna färdigheter i svenskämnet. Därefter arbeta med material som sätts i ett 

sammanhang där eleverna får försöka upptäcka och undersöka världen på egen hand. Att se 

om läxorna genomgår en sådan progression är något som analysen inte kan tyda, då enbart en 

analys av innehåll har analyserats. Men analysen av läxorna ger mig tolkningen att en sådan 

progression inte sker eller kanske men i så fall i en mindre grad.   

 

I analysen skildras att kreativitetsdiskurs, processdiskurs, sociopolitisk diskurs samt diskurs 

som sociala praktiker lyser ifrån sin frånvaro. Ivanič (2004:229ff) framhåller sex olika 

diskurser det är endast två diskurser som kommer till uttryck i läxorna. Det kan bero på att 

lärarna använder sig av läxor de känner sig trygga med eller att de är låsta i ett mönster. 

Möjligen att lärarna som formats läxorna anser att en viss sorts läxor ska ges till elever för att 

det ska vara meningsfulla. 

Vilket konkret innehåll kommer till uttryck på mikronivå? 
Med hänsyn till analysen kan man se att genrebaserad text har ett tydligt inslag bland de 

analyserade läxorna (Johansson & Sandel Ring, 2012:23). Bland lågstadiets läxor är det att 

formulera beskrivande text som är framträdande medan på mellanstadiet handlar det främst 

om att skriva argumenterande text och därefter att formulera beskrivande text samt 

återberättande text. Dessa läxor stämmer överens med det innehåll och de kunskapskrav som 

uttrycks i kursplaner i svenska för år 1-3 och för år 4-6 (Lgr11, 2010:90–92). De läxor som är 

mest framträdande bland lågstadiet läxor gällande beskrivande text handlar om att skriva 

faktatexter. Om man tyder kursplanen ges det som exempel för år 1-3 att eleverna ska ta del 

av att skriva faktatexter. Man kan fråga sig om det är ett medvetet val hos lärarna på lågstadiet 

eller om det bara är en slump. Men resultatet säger att det mer lutar åt ett medvetet val, annars 

tror inte jag att jag skulle ha erhållit det resultat jag har kommit fram till. 

 

Genrediskursen fokuserar på skrivandet som produkt och tar hänsyn till olika sätt att skriva 

text, till kontexten och syftet med skrivandet. Det är språkhändelser som står i centrum och 

gör det tillsammans med både text och med deltagarna. Det handlar om att som elev kunna 

röra sig i olika textsammanhang där undervisningen är upplagd med en tydlig arbetsprocess. 

Till viss del innebär genrediskursen färdighetsträning; men som utgörs av olika sätt att skriva 

en text (Ivanič, 2004:233). Det kan vara så att lärarna har inspirerats av denna syn och 
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betraktar att den passar läxor. Gissningsvis är att de bedömer att elever lär sig att skriva 

genom att uttrycka sig i olika sammanhang utifrån de text-typer som kommer ifrån genre-

pedagogiken – ursprungligen från Australien (Johansson & Sandel Ring, 2012:21).  

 

Analysen visar att bland de läxor som tillhör beskrivande text, så är faktatext, person-

beskrivningar och rapporter mest framträdande. Bland de läxor som innefattar person-

beskrivningar handlar de om att intervjua en vuxen och sedan skriva samman en text. Det för 

mig till de samarbetsläxor som Strandberg (Holmberg, Schyborger & Strandberg, 2009:7) har 

utvecklat under flera års kollaborativ forskning mellan Lärarhögskolan i Stockholm och 

Stockholms stad. Samarbetsläxor – som skildrades i litteraturöversikten – är en sorts läxa där 

föräldern ses som en tillgång och där barnet får en möjlighet att använda sig av egna erfaren-

heter vilket faller in på synen svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne (Malmgren, 

1996:94).  

 

De läxor som innehåller personbeskrivningar stämmer någorlunda bra med de så kallade 

samarbetsläxorna. Men sedan kan man fråga sig om de lärare som har valt att ge sina elever 

läxor där de ska intervjua föräldrar verkligen följer Strandbergs modell. De läxor som har 

analyserats med detta innehåll har ofta kallats för hemlig läxa, vilket troligen indikerar på att 

läxan är ”hemlig” och sedan föreslagsvis finns i ett stängt kuvert som sedan ska öppnas 

hemma när barnet kommer hem. Läxan ska efter det skrivas ned i läxboken som lämnas in till 

läraren. Det är kreativa och intresseväckande läxor som säkerligen barnen tycker om att 

utföra. Men anser att dessa läxor inte faller in i kategorin: samarbetsläxor. Dessa läxor ska ske 

i en samverkan mellan lärare och elev, elev och förälder och förälder och lärare (Holmberg, 

Schyborger & Strandberg, 2009:7). Om det ska vara en sådan läxa ska läraren i så fall 

presentera läxan öppet i klassen med läxans nyckelord och diskutera dem med eleverna. När 

eleven kommer hem så ska barnet intervjuar en förälder, syskon eller annan vuxen som sedan 

eleverna ska redovisa för varandra. Efter det så skriver eleverna en text kring läxans frågor. 

Något sådant kan inte tyda eller bedömas av en kvantitativ innehållsanalys.     

    

Beträffande de läxor som har analyserats på mellanstadiet, handlar de främst om att skriva 

argumenterande text och därefter att formulera beskrivande text samt återberättande text som 

omfattar genrediskurs (Ivanič, 2004:232). Det är något som stämmer överrens med centralt 

innehåll i årskurs 4-6  där kursplanen ger några exempel som att skriva faktatexter, arbets-

beskrivningar, reklam och insändare (Lgr11, 2010:92). Att det är mera fördelat bland läxorna 

på mellanstadiet kan indikera på att det vid högre ålder krävs mera av eleven. Möjligen kan 

det också vara så att det inte finns en grundlig eftertanke med läxorna, utan att vissa läxor 

kanske har tagits direkt ur minnet av de jag har analyserats eller att de lärare jag har fått 

material ifrån använder sig av mera varierande läxor.    

 

Cooper (2007:37) framhåller i sin forskning att läxor har en svag effekt på yngre elever men 

att de har en viss verkan på äldre elever och ju äldre eleverna blir desto större verkan har de. 

Så då kan man fråga sig om det är någon mening att skriva faktatext, personbeskrivningar och 

rapporter i lågstadiet? Eller hålla på med ordkunskap, meningsbyggand eller grammatik? Ett 

intresseväckande avsnitt i Lgr 62 (1968:57) berör studieteknik och hur man ska gå till väga 

med läxor samt vilka årskurser som det rekommenderas att börja med läxor. Det framhävs att 

läxor inte ska ges i första klass och först i fjärde klass är elever mogna att ta ansvar för läxor 

och att de ska vara meningsfulla. Men granskar man Lgr11 (2010) finner man ingenting om 

att elever ska ha läxor, ingen studieteknik eller liknande men trots det är läxor ett hett ämne i 

mediedebatten.  

 



36 
 

En annan betydelsefull iakttagelse i analysen är att få läxor handlar om att skriva berättelser, 

sagor, noveller eller att skriva eller poesi. Jag har enbart funnit två läxor av sextio som 

handlar om att skriva poesi, en är från lågstadiet och den andra är från mellanstadiet. Möjligen 

kan det bero på att det finns en osäkerhet hos lärare att undervisa i lyrik och därför inte ger 

sådana läxor. I Lgr11 (2010:90ff) kan man läsa både i årskurs 1-3 och 4-6 att undervisningen 

ska eleverna en möjlighet att utveckla sitt skrivande genom berättande texter och poetiska 

texter i form av exempelvis rim, ramsor, lyrik, sagor och myter. Möjligen kan det vara så att 

lyrik och poesiskrivande sker under skoltid men det är svårt att få ett svar på det.   

Vilka skillnader i innehåll finns mellan läxor som ges på lågstadiet jämfört 

med mellanstadiet? 
När jag började studien anade jag att skulle hitta några skillnader men jag var inte helt säker 

på vilka åtskillnader. Jag gissade att flera läxor på lågstadiet skulle innehålla isolerade 

färdighetsövningar, som exempelvis att träna på ordkunskap, meningsbyggnad eller 

grammatik och att färre sådana läxor skulle påvisas bland mellanstadiet läxor. Resultatet 

visade sig vara tvärtom mot min hypotes. Orsaken till det förmodar jag beror på att de läxor 

jag fick till förfogande inte innehållit språkliga färdigheter i fokus vilket stämmer överens 

med ämneskonceptionen svenska som färdighetsämne (Malmgren, 1996:55).  

 

I studien framkommer det att beskrivande text är de vanligaste läxorna på lågstadiet med 67 

procent, vilket skiljer läxorna från mellanstadiet där endast 17 procent är av denna karaktär. 

Grunden till det kan vara att det finns en genrepedagogisk syn på undervisningen bland de 

lärare jag fått läxor ifrån. En annan orsak kan vara att läxorna har skapats utifrån kursplanen i 

svenska i grundskolan i årkurs 1-3 (Lgr11, 2010:90). Studien visar att argumenterande text är 

vanligast bland de läxor som analyserats på mellanstadiet med 27 procent. Jämför man med 

lågstadiet är det enbart 3 procent som innehåller argumenterande text. Beskrivande-, och 

argumenterande text omfattar genrediskursen och var något som dök upp i Australien under 

1980 talet och som har skrivits in i den svenska läroplanen (Ivanič, 2004:232).  

 

Undersökningen visar att bland de beskrivande läxorna så är faktatext, personbeskrivningar 

och rapporter mest framträdande. I artikeln Läxor: en oreglerad bedömningspraktik så påvisas 

att många av de intervjuade eleverna nämner att föräldrar är en viktig del av att göra läxor 

(Pettersson & Leo, 2005:16) Om elever får exempelvis läxor med innehållet beskrivande text 

där det krävs att intervjua en förälder eller annan person i hemmet så måste sådana läxor var 

av stort intresse för barnen, istället för att traggla ord som ska skrivas till meningar utan 

meningsfullt innehåll.  

 

Hellsten (1997:211ff) menar att läxor inte enbart handlar om att utföra uppgifter isolerat utan 

att många läxor drivs av en gemensam omsorg vilket han kallar för konnotation; det vill säga 

intention med känslomässiga betydelser för läxor. Gemensam omsorg uppstår i form av 

genom den tid barnet och föräldern får tillsammans men att det krävs lugn och ro så att 

arbetsprestationen inte upplevs som stressande. I denna omsorg finns det en kontakt och 

gemenskap med fokus på närhet som både barnet och som föräldern får. Men då krävs det 

enligt Strandberg (Svensén, 2013:29) ett bra innehåll i läxan så att inte konflikter uppstår i 

hemmet eller att uppgifterna inte upplevs som för svåra. Det är en tolkningsfråga om någon av 

de analyserade läxorna kan upplevas som svåra men enligt min bedömning anser jag inte att 

de är svåra.  
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Konklusion  
Utifrån resultatet som studien presenterat kan man se att genrediskurs är framträdande på 

makronivå för de analyserade läxorna. Ett bi-fokus har även analyserats och det avslöjar att 

ämneskonceptionen svenska som erfarenhetspedagogiskt ämne är framträdande. Den andra 

stora ämneskonceptionen som är märkbar är svenska som färdighetsämne. Det konkreta inne-

håll på mikronivå som studien uppvisat, så kan man se att formulera beskrivande text är den 

vanligaste läxan på lågstadiet medan den vanligaste läxan på mellanstadiet som studien visar 

är att skriva argumenterade text. Studien visar också att det främst handlar om att skriva fakta-

texter, personbeskrivningar, rapporter och bokrecensioner men att det är en brist på läxor som 

handlar om att skriva poesi, berättelser och förklarande texter med hur-och-varför 

förklaringar.    

 

I skolan ska man lära sig saker, men frågan är hur ska det gå till? Räcker det med den tid som 

ges i skolan eller behöver eleverna ha läxor som ska gå ut över deras fritid? Steinberg 

(1996:48) fil. dr. i pedagogik påpekar att eleverna behöver studieteknik så att det underlättar 

deras skolgång och att studieteknik måste vara en naturlig del av skolan. Lärarna ska lära 

elever hur man skaffar kunskap och tillämpar den. Genom att ha regelbundna läxor, 

information om studieteknik samt att man följer upp varje läxa så kan läxor vara bra. Det 

kanske stämmer som Steinberg påpekar – för ja, om man inte följer upp en läxa, så tappar 

läxan sitt värde och eleverna lär sig då att det inte är någon idé att göra läxan. Om man ska ha 

läxor kan det vara bra för elever att veta hur de ska studera och varför de ska göra läxor, vilket 

även Karlsson (2013) påstår.  

 
Men man kan fråga sig för vem är läxan till för egentligen? Är den till för föräldrar, lärare 

eller elever? Svensén (2013:25f) framhåller i sin artikel att debatten kring läxor rörs sig kring 

tre olika utgångspunkter, vilka är: läxors vara eller icke vara, om innehållet i läxor och 

politiskt om det är rätt eller fel med rut-avdrag för läxor. Åsikterna är många gällande läxor 

och läxan är alltså inte längre enbart ett ämne för skolan, utan har blivit en politisk fråga. Vi 

har politiker som trycker på att läxor ska finnas i skolan medan forskning visar att läxor är en 

stressfaktor för många elever (Hellsten, 1997:12). Det finns dock läxfria skolor och skolor 

som har valt att ha läxläsning på schemat. Karlsson (2013) påpekar att det är läxans 

utformning som behöver diskuteras och inte läxans vara eller icke vara samt att nyckel ligger i 

en snabb återkoppling. Han menar att hela systemet faller om man inte konstruerar bra läxor 

som fyller en funktion, så att läxor inte bara blir något hastigt som kokas ihop – utan 

funktionella läxor blir det inga bra läxor.  

 

Strandberg (Holmberg, Schyborger & Strandberg, 2009:12) menar också att själva innehållet 

är det intressanta. Läxor ska väcka intresse och inte upplevas som svåra. De ska vara enkla 

och kunna diskuteras både hemma och i skolan. Han menar att en bra läxa ska innehålla alter-

nativ, med både enkla och komplicerade frågor för att det ska uppmuntra alla elever samt att 

det ska vara möjligt att välja bort frågor. Det ligger något i Strandberg påstående, för om 

läxorna är för svåra kan det uppstå en förvirring och då blir det motigt att göra läxan. Det 

borde vara avgörande för elever om läxan upplevs som givande och att de kan relatera till den, 

även att innehållet är både intressant och har ett aktuellt ämne. Det blir då lättare för eleven att 

bidra med egna reflektioner vilket betonas i kursplanen för svenska i grundskolan (Lgr11, 

2010:89). Spännande läxor kan få elever att använda sig av sin kreativitet och kan på så sätt 

öka sin språkliga förmåga på ett mindre traditionellt sätt.  

 

Jag anser att studien har uppnått det jag har velat undersöka. Syftet är uppnått och jag har fått 

svar på mina frågeställningar. Analysen har gett mig en tydligare bild av vilket innehåll läxor 
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kan ha på låg- och mellanstadiet. Analysen har även öppnat för eftertankar. Det är funderingar 

om läxor även är lika styrda av genrediskurser på andra skolor i övriga städer och samhällen i 

landet. En annan tanke är om valet av läxor har blivit styrda på grund av det informationsbrev 

som jag skickade (se bilaga 2). I brevet uttrycker jag att syftet är att göra en analys av läxor i 

ämnet svenska med hänsyn till läroplanen i svenska för åk. 1-6.  Det kan vara möjligt att 

läxorna är styrda av det men jag tror närmare bestämt att det beror på att svenska skolan är 

starkt styrd av genrepedagogiken – men det är enbart en reflexion. En tredje konklusion är jag 

möjligen borde ha fokuserat mig på enbart Ivanič (2004) diskurser. Men när jag började 

studien – som inspirerats av Folkeryd & af Geijerstam (2013) studie – var jag först enbart 

inriktade på Malmgrens ämneskonceptioner. Jag upplevde det som bristfälligt för studien och 

därför tillförde diskurerna. 

Slutligen några åsikter om läxor från Internet: 

 
Frågan om läxans innehåll diskuteras aldrig vid skolor. Det är därför synd att den måste 

diskuteras utanför skolan. Att innehållet inte begrips utanför skolan. Att föräldrar inte kan. Att 

elever inte kan. Sanningen är den att skolorna inte har en enhetlig tanke om läxor. Så länge jag 

har varit i skolan har jag aldrig, till min förvåning, diskuterat läxan i en pedagogisk diskussion. 

Läxor ges av tradition och inte på grund av innehåll (Anne-Marie Körling, 4 september 2012). 

 

Många läxor görs av slentrian då de ges av slentrian (Dan Svanblom, 4 maj 2013). 

 

Jag har nästan tappat räkningen på hur många som inte vill gå till skolan p.g.a. att de har glömt 

bort att göra en läxa, eller hur orolig man själv är när man har glömt att göra ett hemprov eller 

skriva en uppsats. Läxor har inte i den moderna skolan att göra! (Alex Lautner Olson, 31 maj, 

2010). 

 

Jag säger heller ingen läxa alls än en läxa som eleverna inte förstår (Okänd skribent, mars 

2012). 

Vidare forskning 

Åsikterna är många gällande läxor och det må finnas lite forskning i Sverige, särskilt om 

läxans innehåll. I denna uppsats hoppas jag få upp ögonen för läxans utformning och innehåll 

så att det kan forskas mera inom området. De attityder som behöver påverkas är ett större 

intresse för läxor. Dels för att läxor berör flertalet av elever i grundskolan och på gymnasiet 

som inverkar på deras fritid. Dels för att läxor påverkar många elever negativt som 

exempelvis att läxor upplevs som stressande, är för svåra eller att alla elever inte har tillgång 

till stöd i hemmet. Då läxor och studieteknik inte är inskrivna i Lgr11 är det högst angeläget 

att diskutera varför elever har läxor i skolan och hur det kan motiveras. Fenomenet läxa 

behöver debatteras och bli mer synligt. Men debatten bör inte enbart handla om läxans vara 

eller icke vara, utan även handla om innehåll i läxor. För att det ska hända något i debatten 

behöver det läggas ner mera resurser på forskning om läxor. Forskning som kan titta på 

utformning och innehåll i läxor, men även forskning om elevers och föräldrars syn på läxor 

vilket är bristfälligt. För vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka sambandet 

mellan innehåll i läxor och lärares avsikt med läxor. Det skulle även vara intressant att 

undersöka läxor i utifrån elevers och föräldrars perspektiv för att ta del av deras åsikter.   
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Bilaga 1 
 

Kodschema 
 

Variabel Beteckning   Värden 

 

V1 Läxor   1 = Lågstadiet 

    2 = Mellanstadiet 

 

V2 Språkförmåga  1 = Skriva  

    2 = Läsa 

 

V3 Makroperspektiv  1 = Svenska som färdighetsämne

 (ämneskonceptioner/diskurs) 2 = Svenska som erfarenhetspedagogiskt  

ämne 

3 = Svenska som litteraturhistoriskt 

bildningsämne 

    4 = Kreativitetsdiskurs 

    5= Processdiskurs  

    6= Genrediskurs 

    7= Den sociala diskursen 

 

V4 Skriva ur ett mikroperspektiv 1 = Ordkunskap 

 (konkret innehåll)  2 = Meningsbyggnad  

    3 = Formella drag  

    4 = Skriva poesi 

5 = Berättande text (saga, novell) 

6 = Återberättande text 

7 = Beskrivande text 

8 = Förklarande text 

9 = Instruerande text 

10 = Argumenterande text 
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Bilaga 2 
 

 

 

Hej!      2013-03-19 

 

 

 

 

Mitt namn är Nina Sinkko och jag är lärarkandidat hos XXXX. Jag läser min sista termin på 

lärarutbildningen vid Uppsala universitet.  

 

Syftet är att göra en analys av läxor i ämnet svenska, för att kunna se hur läxor formuleras 

med hänsyn till läroplanen i svenska för åk. 1-6.     

 

Tanken är att ta del av läxor som Du har gett till dina elever under vårterminen 2013 eller 

planerar läxor. De kan vara i form av sparade dokument eller liknande. Det skulle vara oerhört 

tacksamt om jag skulle kunna få ta del av dem. Undrar om Du är villig av att hjälpa mig med 

det?  

 

Läxorna kommer att behandlas konfidentiellt och ingen kommer att kunna identifiera Dig till 

de läxor som jag analyserar. Du kommer att vara anonym. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan med några negativa påföljder. Om det är något Du undrar kan Du kontakta 

mig via telefon, mejl eller på skolan.  

 

Svara genom att mejla mig alternativt på skolan. 

 

Vänliga hälsningar 

Nina Sinkko 

 

Mobil: 0736-XXXXXX 

Nina.Sinkko.1656@student.uu.se 
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Bilaga 3  
 

Tabell 1. Numrerade läxor och namn på läxor från lågstadiet (av språkförmågan skriva) 

 

Nummer på läxa Namn på läxa 
Läxa 1 Veckans ord 

Läxa 2 Veckans ord 

Läxa 3 Veckans ord 

Läxa 4 Veckans ord 

Läxa 5  Min idol. Skriva om en favoritartist eller idrottstjärna 

Läxa 6 Vov! Mjau! Pip! Har du något djur hemma? 

Läxa 7 Hemlig läxa. Skriv om något du tycker är extra roligt! 

Läxa 8 Hemlig läxa. Skriv en berättelse om när du träffade en 

dinosaurie  

Läxa 9 Hemlig läxa. Intervjua en person i din familj. Skriv en 

presentation. 

Läxa 10 Presentera en favoritbok 

Läxa 11 Smak-kontraster 

Läxa 12 Hemlig läxa. Hur ett barn blir till!  

Läxa 13 Hemlig läxa. Experimentdags 

Läxa 14 Hemlig läxa. Om att flytta  

Läxa 15 Hemlig läxa. Undersökning om vad saker kostar  

Läxa 16 Hemlig läxa. Hälsoläxa. Skriv om minst en hälsoaktivitet  

Läxa 17 Hemlig läxa. Fundera över dina namn 

Läxa 18 Hemlig läxa. Fantisera att du levde på forntiden 

Läxa 19 Hemlig läxa. Made in China/Tillverkad i Finland  

Läxa 20 Hemlig läxa. Skriv en berättelse om de tre snögubbarna 

Läxa 21 Om att samla.  

Läxa 22 Om skrock.  

Läxa 23 Om födelsedagar. 

Läxa 24 Vad är du bra på? Skriv och berätta! 

Läxa 25 Om att ha otur 

Läxa 26 Nu ska du få vara en poet 

Läxa 27 Om att ha en vän 

Läxa 28 Om skillnader – att mäta och väga  

Läxa 29 Ordspråk. Ta reda på vilka ordspråk dina föräldrar kan.  

Läxa 30 Hemlig läxa. Ditt släktträd 
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Bilaga 4 
 

Tabell 2. Numrerade läxor och namn på läxor från mellanstadiet (av språkförmågan 

skriva) 

 

Nummer på läxa Namn på läxa  
Läxa 1 Bokrecension 

Läxa 2 Artikel till skoltidningen 

Läxa 3 Vattenmoln – från dikt till faktatext 

Läxa 4 Skriv-och mat-läxa  

Läxa 5  Bokrecension  

Läxa 6 5-stegs dikt 

Läxa 7 Läs-och skrivläxa ”Europaboken” 

Läxa 8 Läs-och skrivläxa ”Europaboken”  

Läxa 9 En julsaga/eller berättelse med fri form.   

Läxa 10 Läs-och skrivläxa ”Europaboken”  

Läxa 11 Läs-och skrivläxa ”Europaboken” 

Läxa 12 En berättelse. Valfritt tema eller tema vänskap 

Läxa 13 Vasamuseet  

Läxa 14 Bokrecension 

Läxa 15 Filmrecension 

Läxa 16 Hur mycket vatten gör ni av med hemma på en vecka? 

Läxa 17 En novell om temat vänskap 

Läxa 18 Grammatikläxa: plocka ut verb, substantiv och adjektiv ur 

läst text 

Läxa 19 Grammatikläxa: plocka ut verb, substantiv och adjektiv ur 

läst text 

Läxa 20 Återberätta en läst text skriftligt. 

Läxa 21 Bokrecension 

Läxa 22 Bokrecension 

Läxa 23 Renskriva uppsats 

Läxa 24 Veckans ord  

Läxa 25 Veckans ord  

Läxa 26 Veckans ord + stavning och rätt meningar 

Läxa 27 Grammatikläxa. Ordklasser 

Läxa 28 Grammatikläxa. Verbets böjning 

Läxa 29 Varför snöar det på vintern?  

Läxa 30 Varför är det dåligt att ljuga?  
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Bilaga 5 
 

Tabell 4. Läxor från mellanstadiet av språkförmågan skriva ur ett makro- och 

mikroperspektiv. 

 

 Makroperspektiv 
(ämneskonceptioner/diskurs) 

Mikroperspektiv 
(konkret innehåll) 

Läxa 1. Genrediskurs (2) Argumenterade text (bokrecension) + tala 

(bokpresentation) 

Läxa 2. Genrediskurs (-) Argumenterade (artikel) 

Läxa 3. Genrediskurs (-) Beskrivande text (faktatext) 

Läxa 4. Genrediskurs (3) Instruerande text (recept) 

Läxa 5. Genrediskurs (1) Argumenterade text (bokrecension) + tala 

(bokpresentation) 

Läxa 6. Genrediskurs (2) Berättande text (poesi) 

Läxa 7. Färdighetsämne (1) Ordkunskap (veckans ord) + meningsbyggnad 

Läxa 8. Genrediskurs (-) Beskrivande text (faktatext) 

Läxa 9. Genrediskurs (4) Berättande text (saga) 

Läxa 10. Genrediskurs (1) Beskrivande text (faktatext)  

Läxa 11. Genrediskurs (1) Beskrivande text (faktatext) 

Läxa 12. Genrediskurs (1) Berättande text (saga/novell, formella drag) 

Läxa 13. Genrediskurs (1) Återberättande text (vad du lärt dig) 

Läxa 14. Genrediskurs (2) Argumenterade text (bokrecension) + tala 

(bokpresentation) 

Läxa 15.  Genrediskurs (3) Argumenterande text (filmrecension)  

Läxa 16.  Genrediskurs (3) Beskrivande text (rapport) 

Läxa 17. Genrediskurs (4) Berättande text (novell) 

Läxa 18. Färdighetsämne (-) Formella drag (stavning, böja ord) 

Läxa 19. Färdighetsämne (-) Formella drag (stavning, böja ord) 

Läxa 20. Genrediskurs (3) Återberättande (vad jag gjorde i helgen) 

Läxa 21.  Genrediskurs (3) Argumenterande text (bokrecension) 

Läxa 22. Genrediskurs (2) Argumenterande text (bokrecension) 

Läxa 23. Genrediskurs (5) Argumenterande text (renskriva uppsats) 

Läxa 24. Färdighetsämne (-) Ordkunskap (veckans ord) 

Läxa 25. Färdighetsämne (-) Ordkunskap (veckans ord) 

Läxa 26. Färdighetsämne (-) Ordkunskap (veckans ord) 

Läxa 27.  Färdighetsämne (-) Formella drag (stavning, böja ord) 

Läxa 28. Färdighetsämne (-) Formella drag (stavning, böja ord) 

Läxa 29. Genrediskurs (3) Återberättande text (mitt påsklov) 

Läxa 30. Genrediskurs (3) Återberättande text (vad du lärt dig) 

 

1= svenska som färdighetsämne, 2= svenska som litteraturhistoriskt ämne, 3= svenska som 

erfarenhetspedagogsikt, 4= kreativitetsdiskurs, 5= processdiskurs, 6= genrediskurs samt 7= 

den sociala diskursen. 
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Bilaga 6 
 

Exempel 5. En läxa i årkurs 4, ”Skönlitterär läsläxa.” 

 

 
Skönlitterär läsläxa 
Till fredag den 9 april 2013 
 

 
Elevens 
namn:__________________________________________________________ 
 
Bokens 
namn:__________________________________________________________ 
 
Författare:______________________________________________________ 
 
Karaktärens 
namn:__________________________________________________________ 

 
Du ska från din lästa bok välja en person och beskriva dess 
karaktär.  
 
Tänk på när du läser hur författaren beskriver karaktärens;  

 
- Utseende (ålder, hår- och ögonfärg, frisyr, längd, kön mm) 
- Klädstil 
- Svagheter 
- Styrkor 
- Vänner 
- Familj 
- Intressen 
- Egna förslag 

 
 

Berätta med hela meningar och variation i meningsbyggnaden. 
Skriv ner texten på baksidan av det här pappret. I skolan ska vi 
sedan arbeta med karaktärsbeskrivningen genom att få fram en 
bild av personen.  

Lycka till! 
 

 

 


