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Sammanfattning 

 
Det här arbetet har undersökt läxor och det ansvar som följer med dem. Läxor delas ut till 

skolelever i alla åldrar och det tas ofta för givet att så ska göras. Diskussionerna kring läxors 

vara eller inte vara är dock ständigt aktuella och flera åsikter kan i debatten ibland förstås som 

”sanningar” och förgivettaganden. Avsikten med denna studie har varit att undersöka de 

uppfattningar som jag funnit är de vanligast förekommande i media samt granska vad 

forskning kring ämnet kommit fram till. Detta har gjorts i en litteraturstudie där aktuell, 

företrädesvis svensk, forskning redovisats. Dessa allmänna uppfattningar är hämtade ur ett 

politiskt anförande och en motion samt publikationer från tidningsartiklar. Även statistik 

rörande ämnet finns presenterad. Avslutningsvis har den allmänna debattens meningar 

jämförts med forskningsresultatens. 

 

Arbetets frågeställningar har varit vad forskning säger angående läxor? Vilka uttalade åsikter 

som finns bland allmänheten rörande läxor och elevansvar? Samt hur forskningen svarar mot 

dessa uppfattningar? 

 

Den sökta forskningen har i princip begränsats till 2000-talet och vad som tydligast 

framkommit är att elever med skolengagerade föräldrar presterar bättre i sina studier. Detta 

anser forskningen bero på att dessa elever får hjälp och stöd med sina läxor och för det ansvar 

som åläggs dem i skolan. De skolengagerade föräldrarna har visat sig vara de som själva har 

en hög utbildningsnivå och av den orsaken för över studiemotivation till sina barn som 

dessutom ofta upplever skolans kontext som bekant och hemtam. Vad som även visat sig är 

att läxor fungerar som en bidragande faktor till konflikter mellan hem och skola samt mellan 

elever och deras föräldrar. Detta har att göra med föräldrars förmåga (vissa föräldrar 

efterfrågar fler och mer utmanande läxor) eller oförmåga att ge sina barn läxhjälp. Även när, 

var och hur läxorna ska göras kan orsaka gräl och slitningar i hemmen tillika de språkliga 

svårigheter som blir en realitet för föräldrar och elever med annat modersmål än svenska. 

Andra synvinklar som framkommit är att läxor leder till att elever upplever sig stressade och 

att dessa hemuppgifter inkräktar på deras fritid.  
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1 Inledning 
 
Som förälder till två barn i skolåldern har jag under flera år konfronterats med läxor ur ett 

föräldraperspektiv. Ibland funderade jag över hur barn som inte har stöd av någon hemma 

klarade sina hemuppgifter. Under min lärarutbildning har få diskussioner kring läxor förts och 

vid de tillfällen det resonerats om dem har det skett spontant mellan studenter, aldrig med 

lärarna på den högskoleförlagda delen av utbildningen. Däremot förs ofta diskussioner kring 

dessa i andra sammanhang; politiska, mediala, bland föräldrar, lärare och elever i 

grundskolan. I stort sett alla människor i det svenska samhället har eller har haft någon 

relation till skolan varför också åsikterna angående läxor är många.  

 

I den här studien vill jag undersöka om det går att reda ut vad forskning säger beträffande 

läxor. Eftersom meningarna kring dessa är minst sagt mångfacetterade, är det betydelsefullt 

att faktiskt ta hänsyn till de forskningsresultat som framkommit. Lärare möter i sin profession 

kollegors, föräldrars och inte minst elevers uppfattningar angående läxor. Med denna 

undersökning vill jag bidra med argument kring arbetet med läxor som är förankrad i 

forskning och därför kan medverka till ett reflekterat ställningstagande rörande dessa.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 
 
Studiens syfte är att undersöka vad forskning kommit fram till angående läxor och spegla 

dessa resultat i de allmänna åsikterna. Eftersom det inte finns något uttalat i den gällande 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet [Lpo 94] så är det upp till varje enskild skola 

och lärare att avgöra om läxor är en användbar metod att använda i undervisningen.  

 

Arbetets frågor lyder: 

 

 Vad säger forskning gällande läxor?  

 Vilka är de vanligast förekommande åsikterna från den allmänna debatten rörande 

läxor och elevansvar? 

 Hur svarar forskningen mot dessa uppfattningar? 

 

 

1.2 Begreppsdefinitioner 
 
Begrepp som det kan finnas anledning att ge en djupare förklaring till är elevansvar, kunskap 

och läxor.  

 

I Lpo 94 står att de demokratiska principerna som för påverkan, ansvar samt delaktighet ska 

omfatta alla elever. Med detta följer ett arbete i skolan där elever ofta förväntas ansvara för 

sitt eget skolarbete. Det elevansvar som avses när det beskrivs i arbetet, är uppgifter som det 

krävs att eleverna ska genomföra på egen hand med så lite stöd som möjligt från sina lärare. 

Ett sådant ansvar kan jämföras med ansvar för hemuppgifter om stöd från annan saknas. 

 

Om ordet läxa slås upp i en ordbok går det att läsa följande: ”/…avgränsad skoluppgift för 

hemarbete särsk. om visst textstycke som skall inläras…/” (Norstedts svenska ordbok 1997, s 

589). När jag i min studie skriver om läxor kommer jag, om jag inte anger annat, att syfta till 

arbeten som ska göras utanför skoltid och som kräver stöd eller hjälp från någon annan än 
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skolans lärare samt tillgång till en lugn och fredad plats. I ett försök att inte upprepa mig i den 

löpande texten, har jag ibland bytt ut ordet läxor mot hemuppgifter, skolarbeten eller bara 

uppgifter, även där gäller som ovan att om inte annat anges eller förstås av den övriga 

kontexten, är det läxor i den form jag beskrivit som avses. 

 

Angående kunskap kan man i Lpo 94 under Skolans uppdrag, läsa att kunskap inte är något 

entydigt begrepp utan kommer till uttryck i olika former, till exempel fakta, förståelse, 

färdighet och förtrogenhet vilka samspelar med varandra. Skolan måste, står det vidare, ge 

utrymme för olika kunskapsformer och ska skapa ett lärande där dessa balanseras och blir till 

en helhet. Den kunskap jag i det följande kommer att avse, om jag inte uttrycker annat, är den 

reflekterande kunskapen, som innefattar mer än endast fakta, det vill säga även förståelse, 

färdighet och förtrogenhet. Den kunskap som måste förstås genom interaktion och utifrån de 

egna referensramarna. 

 

1.3 Disposition 
 
Inledningsvis har en presentation av studien gjorts som följts av syfte, begreppsdefinitioner 

samt frågeställning. Vidare följer arbetets metod och studiens tillförlitlighet. Därefter 

presenteras en genomgång av empirin som belyser läxor utifrån forskning. Nästkommande 

avsnitt visar ett urval av de allmänna åsikterna kring läxor, som av mig uppfattas som de 

vanligast förekommande, på den offentliga arenan. Slutligen presenteras diskussion samt 

förslag till vidare forskning. 

 

1.4 Metod 
 

Metodvalet till denna studie är att genomföra den genom litteraturanalyser. Urvalet är brett 

eftersom syftet är att undersöka hur forskningsresultat svarar mot synen på läxor bland 

allmänheten. De allmänna åsikterna gör sig synliga i media bland lärare, elever och föräldrar 

samt från politiskt håll. Mitt urval från det vetenskapliga området har varit främst svensk 

aktuell forskning. De subjektiva meningar som syns i media rörande läxor kan många gånger 

uppfattas som ”sanningar”. Dessa allmänna åsikter har jag begränsat till artiklar och krönikor 

från dagstidningar och Lärarnas tidning samt motioner från riksdagen. Avsikten med denna 

studie är att belysa vad som sägs från olika perspektiv för att se om det går att finna forskning 

som kan verifiera eller falsifiera de påståenden och uppfattningar som påträffats.  

 

Anledningen till att arbetet inte innehåller intervjuer, enkätundersökningar eller observationer 

beror på att ett sådant betraktelsesätt skulle medföra en alltför omfångsrik studie. Skulle valet 

ha fallit på ett sådant metodval, vore det i så fall intressant att utforska i vilken omfattning 

elever får hjälp med sina läxor hemma och hur det i så fall visar sig i studieresultaten. Fokus 

hade då legat på elevernas hemförhållanden, vilka varierar i lika hög grad som det finns elever 

och en mycket omfattande tid skulle krävas för etiska ställningstaganden. Studien skulle även 

innebära en mycket omfångsrik enkät- eller intervjustudie vilket enligt mitt omdöme inte tid 

finns till i denna studie.  
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1.5 Studiens tillförlitlighet 
 

Denna studie är utförd med stöd av tidigare forskning. Validiteten i skriftliga källor får aldrig 

tas för givna skriver Denscombe (2009). Frågor som bör beaktas är om källorna är trovärdiga 

och innehållet riktigt och fritt från förutfattade meningar. Användaren måste också ha klart för 

sig i vilket syfte dokumenten skrivits, vem som skrivit dem, om dessa är en förstahands-

redogörelse samt när dokumenten skrevs, (Denscombe, 2009). Svaga länkar går att finna. Den 

första är dem som forskarna själva angett i sina avhandlingar och som jag som läsare måste ta 

hänsyn till. Men den uppenbart svaga länken i arbetet är hur forskningen har valts och tolkats 

av mig. De avhandlingar som fått stå som grund i denna studie är valda med så aktuell 

utgångspunkt som möjligt och framförallt med fokus på svenska förhållanden. Två utländska 

(amerikanska) forskare har valts eftersom de under mina sökningar ständigt refererades till 

dem inom det valda ämnet. Jag ansåg det därför vara intressant att göra jämförelser med 

dessa. Man finner det man söker brukar det heta. Jag är förstås medveten om min egen åsikt 

angående ämnet men har försökt att undersöka objektivt eftersom syftet varit att finna stöd för 

skilda meningar angående läxor. Detta anser jag vara värdefullt framförallt för verksamma 

lärare eftersom det inte står skrivet i några styrdokument angående läxor som 

undervisningsmetod. Det betyder att dessa kan användas fritt efter varje lärares eget omdöme. 

 

Urvalet har framkommit ur de sökningar bland vetenskapliga avhandlingar och artiklar jag 

gjort i ämnet och jag upptäckte ganska fort när dessa var mättade och samma forskare 

återkom. De allmänna, ovetenskapliga artiklar och politiska dokument som jag använt är 

menade att presenteras som de går att finna i media. Dessa gör i sig själva inget anspråk på att 

vara vetenskapliga. Den svaga länken där är mitt urval. Att finna åsikter kring läxor är inte 

svårt så för att begränsa utväljandet har jag valt artiklar ur Lärarnas tidning för att komma åt 

lärares meningar samt artiklar och debattinlägg från de större dagstidningarna. De politiska 

åsikterna har jag hämtat från inlägg och förslag till riksdagen, dessa, samt de åsikter som 

redovisas från massmedia, vill jag hävda speglar de uppfattningar som tagit störst plats i 

debatten.  

 

Forskning har visat att läxor är kopplade till ansvar varför resonemang kring denna företeelse 

också varit nödvändig. Det visade sig även att hemförhållanden och klasskillnader hade 

betydelse för hur läxor gynnar eller missgynnar, även detta har därför fått ta plats i studien. 

 

Fenomenet som ska granskas är i sig en orsak till om mätningen kan anses vara okomplicerad 

eller ej. Denscombe (2009) ger ett exempel på forskning om födslar eller dödstal som han 

menar inte kräver mycket tolkning från forskaren. Mitt ämne, läxor, måste anses som ett 

fenomen som är betydligt mer svårtolkat, vilket jag också har varit medveten om men som 

också är en anledning till att intresset för ämnet väckts. 

 

Fördelen med forskning baserad på dokument är enligt Denscobe (2009) bland annat 

dokumentens tillgänglighet samt att dessa i regel består.   
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2 Forskningsresultat 

 

2.1 Läxor i Sverige förr  
 

Eftersom nutid är kopplat till dåtid är avsikten med detta stycke att ge en kort historisk 

tillbakablick angående läxor.  

 
Läxor har funnits så länge skolan har existerat och är på grund av detta faktum också starkt 

förknippad med skolans ideologi. Men i vilket sammanhang infördes läxor i den bemärkelsen 

att människor på egen hand eller med stöd av dem som fanns att tillgå hemma, skulle 

redogöra för inläst kunskap? 

 
Hartman (2006), professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm, berättar att redan 

under medeltiden i Sverige växte det fram en informell kyrklig undervisning i organiserade 

former. Uppgiften var att lära ut katekesen, de centrala kyrkliga texterna, till folket. Denna 

undervisning var det prästernas uppgift att utföra och de kyrkliga texterna skulle läras in som 

en läxa och kunnas utantill. Människornas kunskaper kontrollerades av prästerna i samband 

med bikten. Man insåg också att det var viktigt att folket självt kunde läsa och därför 

organiserades ett undervisningsprogram. För att kontrollera att programmet uppfylldes gick 

prästerna från gård till gård för att övervaka kunskap och framsteg hos de inneboende. Att 

läsa och ha förstått sin katekes blev inför nattvardsläsningen ett förkunskapskrav som i sin tur 

var ett villkor för att upptas i församlingen som vuxen. I de gamla husförhörslängderna går 

det att konstatera att svenskarna var ett läsande folk redan på 1700-talet (Hartman, 2006).  

 

Under industrialiseringen ställdes högre krav på kunskap och genom folkskolestadgan 1842 

infördes allmän skolplikt. Folkskolan räknade då med att barnen redan skulle kunna läsa när 

de kom till skolan men på 1860-talet insåg man att dessa förväntningar inte infriades. Även 

folkskollärarna själva såg gärna att läsinlärningen skulle skötas av någon annan. Till en följd 

av detta växte antalet småskolor och det gjorde också kåren av oexaminerade lärare, vilket i 

sin tur ledde till att man insåg nödvändigheten med minimikrav för dem som skulle sköta 

nybörjarundervisningen. Det var dock inte förrän 1931 som småskollärarutbildningen förstat-

ligades och fördes 1958 samman med folkskollärarutbildningens organisation (Hartman, 

2006).  

 

Den pedagogiska principen som då rådde, byggde på en mästar-lärling-relation och 

seminaristerna förväntades undervisa sina kommande elever som de själva blev utbildade. 

Metoden byggde på en kunskapsförmedling i form av föreläsningar. Anteckningar fördes av 

åhörarna, som sedan lästes in för att vid prov återges som ordagranna svar. Undervisningen 

ute i skolorna skulle vara helt lärarstyrda och det metodiska greppet var åskådnings-

undervisning. Utgångspunkten var att elevernas sinnen var oövade varför läraren måste 

förmedla det som fattades (Hartman, 2006). Denna pedagogik liknar Imsen (2003), professor i 

pedagogik vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim, vid en 

korvstoppningspedagogik, eller med ett finare ord, förmedlingspedagogik. Att på detta sätt 

förmedla kunskap, skriver hon, aktiverar främst läraren medan eleven betraktas mer som en 

passiv mottagare.  
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2.2 Två amerikanska forskare om läxor  
 

I USA har debatten kring läxor varierat från att ha ansetts nödvändiga för att öka kunskap till 

att ses som ett intrång i den privata sfären.  

 
En amerikansk forskare som det ofta refereras till är Harris Cooper (2007), han redogör i en 

tillbakablick kring läxor i USA. Han skriver att i början av 1920-talet sågs inte läxor enbart 

som ett verktyg att ingjuta kunskap och träna barnen i disciplin utan de var också användbara 

som ren hjärngymnastik. Detta sätt att memorera kunskap ansågs som ett utmärkt göromål i 

hemmiljö. På 1940-talet började man dock ifrågasatta denna metod att tillägna sig kunskap 

och det blev viktigare att utveckla en problemlösande förmåga hos eleverna än metoden att 

lära utantill. Läxor kom också att betraktas som en inblandning i det privata familjelivet varpå 

metoden att undervisa med stöd av läxor avtog. I slutet på 50-talet återinfördes läxor eftersom 

man menade att de krav som ställdes inom utbildning inte svarade emot de tekniska behov 

som skulle efterfrågas i framtiden. Denna reaktion kom sig av att Sovjetunionen blev först 

med att sända upp satelliten Sputnik 1 i rymden, vilket fick USA att vilja öka den tekniska 

kompetensen. Under 1960-talet ifrågasattes dock värdet av läxor igen då man ansåg att de 

satte för stor press på eleverna, men läxpendeln hinner svänga tillbaka under mitten av 1980-

talet som en följd av rädsla att USA annars skulle halka efter i de globala 

kunskapsmätningarna (Cooper, 2007). 

 

Cooper har även studerat problematiken kring föräldrars stöd i samband med hemläxor och 

har då riktat in sig på hur skolan kan agera för att hjälpa föräldrar att stödja sina barn med 

läxläsningen. I Coopers sista kapitel finns en del konkreta förslag till lärare, föräldrar och 

elever om hur de bäst kan få syn på sin egen roll i processen med hemläxor. I kapitlet hänvisar 

han till befintliga guider där tipsen till föräldrarna bland annat är följande: Barnen ska skickas 

till skolan varje dag, väl rustade, med mat i magen och med en positiv inställning. Föräldrarna 

ska vidare ta ett aktivt intresse för sina barns skolgång, om den vuxne själv har negativa 

erfarenheter från skolan, bör dessa inte hindra henne eller honom från att ge stöd till sitt barn. 

Vidare ges förslag på att föräldrarna ska, om möjligt, ordna en lugn plats i hemmet där läxor 

kan göras. Föräldrarna bör också avsätta tid till läxläsning, tillåta att barnet får använda den 

studieteknik som passar dem bäst samt göra läxor till en daglig rutin så barnet kan tillägna sig 

goda studievanor (Cooper, 2007). 

 

Eftersom det trots allt inte går att nå alla föräldrar har man i USA och Canada hittat andra 

stöd till elever utan vuxenstöd. Där har man arbetat fram så kallade hotlines, som är en 

telefonservice dit elever som behöver läxhjälp kan vända sig. Eleverna får där tala med lärare 

eller andra personer som har den kunskap som erfordras för att hjälpa till med frågor kring 

hemuppgifter. Det finns också skolor som har anordnat webbplatser för att elever ska kunna få 

hjälp via nätet med sina läxor. Andra skolor har infört läxhjälp efter skolans slut där elever 

kan få personlig assistans direkt från lärare. Anledningen till detta initiativ var att man insåg 

att vissa elever helt saknade möjligheter att läsa läxor hemma (Cooper, 2007). 

 

Forskning rörande läxor som kommer från USA har visat sig innehålla många konkreta 

förslag på hur lärare bör agera kring ämnet läxor. Howard Margolis (2005), som var professor 

i specialundervisning på Queens Stadsuniversitet i New York, ser svårigheter med läxor och 

ger i sin artikel förslag på hur man kan arbeta för att minska problemen som hemläxor skapar. 

Han fokuserar främst på elever som har svårt med inlärning och anser att det är mycket 
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betydelsefullt att utveckla en god, ömsesidig och respektfull kontakt med föräldrarna. Denna 

kontakt ska börja byggas redan vid skolstart och då bör hela proceduren kring läxor förklaras. 

Förbindelsen med föräldrarna bör sedan vidhållas via telefon, korrespondens via nätet eller 

tillsammans i små eller större grupper. Läraren bör också vara medveten om att det finns 

föräldrar som inte har tillräckligt god läskunnighet för att hjälpa sina barn eller ta del av 

skriftlig information, då ska läraren läsa in meddelanden som föräldrarna kan lyssna av via 

telefonen. Vuxna med svårigheter i läsning och skrivning ska heller inte behöva hjälpa sina 

barn med hemuppgifter som kräver denna färdighet (Margolis, 2005). 

 

Läxor bör även kunna utformas så att de kan klaras utan hjälp från någon vuxen vilket görs 

bäst genom att uppgifterna noga ses igenom i klassrummet, skriver Margolis.  Eleverna får då 

chans att ställa frågor och läraren bör dessutom sätta igång själva läxläsandet redan i skolan 

samt göra klart för eleverna hur lång tid läxan bör ta och hur den kommer att bedömas. Att 

hemuppgifterna ska vara utmanande på ett stimulerande sätt och väcka elevens intresse anses 

också vara viktigt, eleven måste tycka att läxan är värd att göras och ett sätt kan vara att arbeta 

mot uppsatta mål. Läraren ska också se till att dessa elever får allt nödvändigt material med 

sig hem, och Margolis föreslår att man med fördel kan skapa kamratgrupper i klassrummet 

som hjälper till med läxor, eller till och med läxgrupper som arbetar efter skoltid. Han menar 

att om lärare följer anvisningarna som han levererar i artikeln, kommer det att ge goda 

resultat. Elever med en pessimistisk attityd till skolan, säger han, kan då vändas till att bli 

optimistiska och få en tro på sig själva, i stället för att riskera att hamna i utanförskap 

(Margolis, 2005). 

 

Det faktum att det inte alltid är så lätt att sätta sig in i sina barns hemläxor för föräldrarna 

diskuterar både Cooper (2007) och Margolis (2005). De menar att föräldraengagemang kan ge 

både vinster och förluster. Båda framhåller att det kan finnas skäl när föräldrar inte bör hjälpa 

sina barn med läxor. Till exempel kan vuxna hämma eller förvirra sina barn om de förklarar 

på andra sätt än de inlärningsmetoder som läraren i skolan har. De vuxna kan också, enligt 

Cooper, känna sig obekväma i rollen som lärare och därför inte fungera som något 

tillfredsställande stöd. När läxläsningen inte fungerar anser Margolis att den stress och 

konflikter som den då skapar, kan i en del familjer orsaka att motivationen för, och synen på 

skolarbete, sjunker hos barnet. Han framhåller också att läxor, mer än någon annan 

skolaktivitet, är en anledning till klagomål och konflikter mellan hem och skola. Vissa 

föräldrar anser att läxorna är för många och för omfattande, andra klagar över för få eller 

alltför simpla hemuppgifter och de kan också orsaka ökade skillnader mellan hög- och 

lågpresterande elever, vilket skulle kunna bero på de olika stöd eleverna får från sina 

föräldrar. Det finns föräldrar som i sin iver att barnen ska vara framgångsrika i skolan kan 

pressa dem att göra läxor och sätta upp orealistiska mål, medan andra elever helt saknar 

föräldrastöd, säger Margolis. Även Cooper poängterar läxors negativa konsekvenser och säger 

att dessa kan ge stress i form av sämre sömn och att de ofta ersätter annan värdefull aktivitet 

på fritiden.  

 

Det är tydligt att föräldraengagemang är ett bidragande skäl till elevers framgång med läxor 

och ansvaret som följer med dem. Men läxor uppfattas också som föräldrarnas ansvar, både 

från skolans håll och av föräldrarna själva. 
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2.3 Vad forskning säger om läxor och ansvar 

 
Vare sig åsikten kring läxor är positiv eller negativ tycks de allra flesta vara överens om att 

dessa hemuppgifter är något som hör till skolans sammanhang, som en oumbärlig företeelse 

eller ett nödvändigt ont. Det tycks som om den övervägande delen av lärare, elever och 

föräldrar förväntar sig att läxor ska förekomma i skolan och om denna förväntade kontext har 

Lucas Forsberg (2007) skrivit en avhandling. Den belyser föräldraengagemang i samband 

med läxor och syftet med undersökningen är att analysera hur vardagslivet ser ut hemma hos 

svenska medelklassfamiljer i samband med barnens läxläsning. Författaren diskuterar 

angående tidigare forskning som gjorts om föräldraengagemang i anknytning till läxor och har 

funnit att inga studier gjorts där man undersökt hur föräldrar och barn arbetar med läxor på 

plats i hemmen och hur det i så fall påverkar familjens vardag.  

 

Forsberg har videofilmat de deltagande åtta familjerna i upp till 45 timmar i respektive hem. 

Dokumentationen har skett under morgnar och kvällar på vardagar samt helger när alla 

familjemedlemmar varit hemma. Hushållen som studerats har haft hemmavarande barn i 

åldrarna 2 till 16 år men undersökningen har fokuserat på barnen som varit mellan 8 och 10 år 

gamla. Han menar att metoden att filma i hemmen har möjliggjort en djupgående analys av 

familjernas vardagsliv men påpekar också att eftersom de medverkande familjerna själva ser 

sig som ”normala”, ”vanliga” familjer, kan det antagas att i många andra familjer kan läxorna 

orsaka långt större problem. Målet med studien, menar Forsberg, har varit att göra en 

jämförande analys av hur medlemmar av medelklassfamiljer engagerar sig i den ibland 

krävande och ofta konfliktfyllda uppgiften som hemläxor kan orsaka.  

 

Resultaten som Forsberg har kommit fram till pekar på att föräldrarnas mål, att barnen 

förväntas ta ansvar för sina läxor, vilket i förlängningen förväntas leda till ansvarsfulla och 

oberoende vuxna, kolliderar med det ansvar föräldrarna själva lägger på sig i fråga om 

barnens hemuppgifter. Han menar att problemet tycks vara att barnen helst skulle vilja ta ett 

större eget ansvar för läxorna men att föräldrarna inte kan överlåta den uppgiften helt till sina 

barn. I den svenska diskursen ingår att föräldrar förväntas ansvara för barnens läxor. 

Författaren hävdar till och med att läxor kan ses som en uppgift skolan riktar till föräldrarna. 

Kärnan till konflikten kring läxor i hemmen är att barnen förväntas vara självständiga och 

ansvarstagande, samtidigt som de fordras av dem att delge sina föräldrar deras hemuppgifter 

(Forsberg, 2007).  

 

Även Jan-Olof Hellsten (2000), som har arbetat som lärare, skolledare och forskare vid 

Uppsala universitet, menar att skolan är starkt förknippad med läxor och gör en tillbakablick i 

de tidigare läroplanerna. Han redogör för att läxor i Lgr 62 fastslås som väsentliga för 

elevernas ”arbetsfostran” och de ska dessutom befästa kunskaper och färdigheter. I Lgr 80 

beskriver Hellsten att läxor kan ses som ett återinförande som ska utgöra en del av skolans 

arbetssätt, medan läxor i den nuvarande läroplanen Lpo 94 över huvud taget inte nämns. 

Ingrid Westlund (2007), lågstadielärare, fil.dr. i pedagogik, lektor och docent samt utbild-

ningschef för rektorsutbildning, pekar på att det i Lpo 94 också finns en skärpning och ett 

tydliggörande för elevers ansvar för sina studier. Beträffande läxor menar hon att en stor del 

av forskning som påvisar nyttan med dessa, anser att det är just träning i att ta ansvar som 

anses betydelsefullt med läxor. Hon hänvisar till Österlind (2001), som ser paralleller mellan 

att ta ansvar för sina läxor och det alltmer vedertagna sättet att arbeta utifrån elevansvar i 

skolorna. Han menar att det i båda fallen handlar om förmåga till självdisciplin, 
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organisationsförmåga, attityder till framgång samt framtidsinriktning. Det motsägelsefulla i 

sammanhanget, menar Österlind, är att de elever som inte klarar att arbeta efter eget ansvar, 

får som konsekvens av detta oansvar, fler läxor. Kontentan blir då att oförmåga till ansvar i 

skolan resulterar för eleven till stort ansvar på hemmaplan.  

 

I Skolverkets lägesbedömning 2007 kan man läsa följande beträffande elevansvar: 

 
                Hemarbetet motiveras ofta med att eleverna måste ta mer eget ansvar för sitt  

                lärande och att föräldrar i ökad utsträckning bör ha insyn i sina barns skolgång.  

                Både den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 och inspektionen har  

                visat att olika former av självständigt arbete ökar och att detta kan vara en av  

                förklaringarna till elevers försämrade resultat. Föräldrars möjligheter att stödja  

                sina barn varierar mycket, vilket skolorna bör ta hänsyn till när de planerar  

                sin undervisning. (Skolverket, 2007, s.62.) 

 

Arbeta utifrån eget ansvar kännetecknar många arbetssätt i skolorna idag och angående detta 

påtalade och betydelsefulla elevansvar har Åsa Söderström (2006), forskare i pedagogik, 

skrivit om i sin avhandling och hävdar att det för många elever kan vara svårt att leva upp till 

en metod som utgår från stort elevansvar.  Elever beskriver att svårigheterna med eget ansvar 

kan härledas till en upplevelse av att skolarbetet ses som meningslöst. De menar att 

uppgifterna för dem, handlar mer om att göra sina lärare nöjda och leva upp till de 

förväntningar som finns, än att lära och öka sin kompetens. Att många elever i 

undersökningen lade större vikt vid att utföra sina uppgifter än att lära av dem menar också 

Söderström är viktigt att diskutera och frågar sig om det skulle se annorlunda ut om lärare och 

elever tog ett gemensamt ansvar för lärandet. I en undervisning som starkt präglas av 

elevansvar kan man fråga sig hur de elever som inte klarar att leva upp till dessa krav hanterar 

de motgångar som då följer? Söderströms studie visar att de elever som misslyckas med det 

egna ansvaret lägger all skuld på sig själva och den visar dessutom att elever med läs- och 

skrivsvårigheter löper stor risk att misslyckas i en undervisning som bygger på eget ansvar. 

Balansgången med inflytande och ansvar måste noga övervakas, i Skolverkets läges- 

bedömning, Rapport 303 (2007), poängteras att elevers rätt till inflytande måste anpassas så 

att de inte åläggs ett större ansvar än vad som är lämpligt med hänsyn till ålder och mognad. 

 

Söderström (2006) visar också att uppfattningen om att eleverna skulle ta sitt ansvar under 

studiepassen och arbeta med de uppgifter läraren hade bestämt samt lämna in dessa i tid, var 

gemensamma för både lärare och elever. Hon menar att detta arbetssätt bygger på de 

traditionella föreställningar som finns i skolans verksamhet, eftersom det fortfarande är 

lärarna som formar arbetsuppgifter och bestämmer regler för dess genomförande. Men trots 

att eleverna uttalar denna gemensamma uppfattning som lärarna har, menar Söderström att det 

finns ett ifrågasättande av den traditionella undervisningsformen från elevernas sida men 

säger att denna protest inte är medvetet formulerad.  

 

De intentioner som finns med det individuella arbetssättet, till exempel att lärare i och med 

denna metod ska ges större utrymme att arbeta med elever som behöver mer vägledning, 

menar Söderström är svåra att förverkliga. De resultat som framkommit visar att det inte är 

lätt för lärare att få tid till att organisera mindre grupper av elever att arbeta tillsammans med. 

Med ansvar bör också rättigheter följa och i Lpo 94 fastslås det att undervisningen ska 

bedrivas i demokratiska arbetsformer som en förberedelse för ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. Men Söderström skriver att i skolans uppdrag, som innefattar att fostra 

demokratiska medborgare, finns inte utrymme för eget ansvar, eftersom detta inte integrerar 

med elevers inflytande. Eleverna menar att det är svårt att påverka skolarbetets form och 



 9 

innehåll, samt den egna dagsformen, och vissa anser även att det är svårt att få hjälp när de 

egna färdigheterna inte räcker till (Söderström, 2006).   

 

Även Westlund (2007) diskuterar det faktum att elever har svårt att göra sina röster hörda och 

anser att elever inte får träna tillräckligt på att uttrycka sina åsikter. Det påbjudna arbetet, som 

är det oftast förekommande i skolan, tvingar eleverna till en passiv konsumentroll, anser hon. 

Den sökta kunskapen är bortkopplad från individernas erfarenheter och upplevelser och 

många av de arbetsuppgifter som tilldelas elever innefattar inget konstruktivt resonemang 

(Westlund, 1998). 

 

Ytterligare en syn på elevansvar ger Imsen (1999) som anser att dagens syn på elevers arbete 

utifrån eget ansvar, resulterar i en anpassningsideologi där det inte finns plats för någon 

kritisk ideologi. Det handlar mer, enligt Imsen, om strömlinjeformad förnuftig system-

anpassning, där elever som är kritiskt tänkande, upproriska till systemet eller vill hitta andra 

vägar, inte ges det utrymmet.  

 

Om detta att ifrågasätta auktoriteter har även Tomas Englund (2005), professor i pedagogik 

vid pedagogiska institutionen i Örebro, åsikter kring. Han skriver om de deliberativa 

samtalen. Dessa undervisningssamtal har till syfte att uppfattningar och värden ska lyftas fram 

och brytas mot varandra. Englund förde fram förslaget med de deliberativa samtalen i ett 

flertal texter under 1990-talet, som ett sätt att hantera skolans demokratiska värdegrund. 

Dessa samtal menar han kan ses som både en kompletterande och en alternativ form för 

kunskapsbildning och kan användas inom de flesta ämnen. Därmed har dessa en viktig roll i 

arbetet med skolans demokratiska värdegrund som bland annat handlar om att vi har rätt att 

vara oense. Att ifrågasätta läraren som auktoritet, menar han hör till skolans demokratiska 

möjligheter. Skolans traditionella sätt att arbeta vilar på ett förväntat elevmottagande och 

tillgodogörande av kunskap vare sig det finns motivation eller delaktighet från de studerande. 

Detta synsätt förstärks än mer genom utvärderingar och betygssättning, vilket i förlängningen 

leder till att interaktivt och meningssökande kunskapsbildning förnekas. Denna, av skolan, 

tillbakahållande potential, riskerar att dödas i en traditionell skola (Englund, 2005). 

 

 

2.4 Elever och deras fritid 
 

Ett annat perspektiv kring läxor är frågan om hur mycket de inkräktar på elevers fritid. Läxor 

är i första hand till för eleverna men det finns inte mycket att finna i forskning angående 

elevers upplevelser kring dessa. Den mest allmänna uppfattningen tycks för elever vara 

tidsbristen i fråga om hemuppgifter och tidsaspekt är ett argument som Hellsten (2000) 

åberopar angående läxor. Han gör en jämförelse med hur arbetstiden för vuxna har förändrats 

och hävdar att den för människor i Sverige har minskat kraftigt de senaste 50 åren, medan 

elevers arbetsbelastning inte diskuteras, trots att den för en studiemotiverad elev mellan 14 

och 16 år, tycks ha ökat med en till två timmar per vecka. Han menar vidare att läxor är ett 

unikt fenomen om det granskas ur ett svenskt arbetslivsperspektiv och anser att även elever 

har rätt att vara lediga när de kommer hem och påpekar att i arbetslivet ges åtminstone 

övertidsersättning eller kompenserad ledighet vid beordrad övertid.  

 

Kanhända är det lätt att tro att läxor är avskydda av alla elever, men Hellsten visar i sin studie 

att elever har delade åsikter kring frågan. Allmänt tycks åsikten bland dem vara att läxor inte 

är något att göra åt, eftersom tiden på lektionerna inte räcker till. Vissa elever menar också att 

de lär sig bättre när de i lugn och ro läser själva medan andra anser att det är på lektionerna de 
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tillgodogör sig kunskap bäst. Uppfattningen att läxor läses inför prov och förhör och att 

läraren sätter betyg på hur man sköter sina hemuppgifter finns också bland eleverna, liksom 

att lärare ytterst sällan förklarar varför läxor ges. Vad som framkommit är också att det inte 

lönar sig för eleverna att klaga på en för tung arbetsbörda i samband med hemuppgifter och 

att åsikten från såväl lärare som elever var att läxor främst är nödvändiga för att ge möjlighet 

till självständigt arbete i lugn hemmiljö. 

 

Westlund (2007) menar att studier där man granskat elevers upplevelser kring läxor är få.  

Ännu färre, hävdar hon, är de studier kring läxor där fokus ligger på individuella kostnader, i 

form av bland annat stress, leda, minskad motivation och sociala orättvisor som kan bli följder 

för elever utan resurser hemifrån. När barn får reflektera över tid reagerar flera av dem med 

att stress och jäkt gör att tid till eftertanke uteblir och att tid till att ”bara vara”, leka, 

reflektera, få lugn och ro samt att slippa tänka på klockan och att passa tider är något av vad 

barnen uppgav att de ville uppnå (Westlund, 1998).  

 

Westlund (2007) vill också uppmärksamma att det för eleverna inte längre går att skilja på 

skoltid och fritid. Hon frågar sig vad en skola är när allt fler elevers hem förvandlas till 

lärorum och skolorna fungerar som sociala mötesplatser. Läxan förefaller i sammanhanget att 

vara ett ”gråzonsfenomen” och det är de elever som saknar stöd av andra vuxna än sina 

lärare, som blir förlorare. Enligt eleverna står läxorna i vägen för sociala mål, mål som enligt 

Lpo 94 är betydelsefulla för den uppväxande generationen (Westlund, 2007).  

 

Vad som också orsakar stress för elever är betygssättandet menar Hellsten (2000), som anser 

att betyg, och den läxstress som följer med dem, leder till att skolans misslyckande görs till 

elevernas och deras föräldrars misslyckande. Alli Klapp Lekholm, som disputerade med sin 

avhandling, Grades and grade assignment: effects of student and school characteristics vid 

Göteborgs universitet i december 2008 menar att det finns många olika aspekter kring betyg. I 

en intervju på Skolporten säger Klapp Lekholm angående sin studie att den viktigaste 

slutsatsen kring betygen är att de visat sig vara flerdimensionella. De mäter inte endast 

ämneskunskaper utan även elevers motivation och det generella intresset för inlärning. Att det 

är skillnad i betygssättningen mellan olika skolor visar också studien. Elever från friskolor har 

högre betyg än elever från kommunala skolor, vilket hon menar kan bero på att elever från 

friskolor ofta har välutbildade föräldrar. Denna aspekt visade sig även vid jämförelsen av 

stora respektive små skolor. Där de små skolorna som ofta ligger utanför statskärnan, är 

förfördelade gentemot de stora skolorna belägna i städerna, där de bor fler högutbildade 

människor. 

Studien visar också att elever till skolengagerade föräldrar har högre betyg, liksom flickor, 

som har både högre skolmotivation och större föräldrastöd än pojkar. Detta faktum går det att 

läsa om i Gefle Dagblad, den 19 november 2009. I artikeln, Ökade betygsklyftor, hänvisas till 

Statistiska Centralbyrån [SCB] som påvisar att niondeklassernas betyg har ökat från 

1997/1998 till 2007/2008 men att ökningen inte skett i alla grupper. Betygen för elever med 

lågutbildade föräldrar har istället sjunkit vilket kan ha orsaker i att läxor getts större betydelse 

och det faktum att elever från arbetarhem inte får hjälp med läxläsningen i samma 

utsträckning som elever med högutbildade föräldrar. SCB pekar också på andra förklaringar 

till den ökade betygsklyftan som visar att elever från arbetarhem är något mindre nöjda med 

stödet från lärarna samt att det självständiga arbetet som vilar på eleverna är svårt för många 

med inlärnings- eller koncentrationssvårigheter. Även möjligheterna att välja skolor, 

fristående eller kommunala, ges också som en förklaring eftersom det har lett till att det bildas 
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homogena elevgrupper och dessa enhetliga klasser gynnar endast de duktiga. (Gefle Dagblad, 

2009).  

2.5 Läxor och mångkultur  
 

Olikartade hemförhållande ges ofta som argument mot läxor och i Lpo 94 står att alla barn ska 

ha samma förutsättningar i skolan. Ansvaret för läxor är inte helt odelat elevernas. Även 

föräldrar och andra vuxna hörs ofta säga att barnens läxor är betungande och att det många 

gånger är svårt att finna tid till dessa hemuppgifter i den ofta stressade vardagen. Ännu 

svårare kan det vara för föräldrar som inte har svenska som modersmål vilket bekräftas i Sara 

Högdins (2007) avhandling, Utbildning på (o)lika villkor – om kön och etnisk bakgrund i 

skolan. I avhandlingen hänvisas till Jansson 2001; Kamali 2005; Vogel 1994, som skriver att 

elever med utländsk bakgrund får stöd i sitt skolarbete i mindre utsträckning än elever med 

svensk bakgrund och förklaringen till detta faktum ligger i de språksvårigheter som 

föräldrarna i denna grupp ställs inför.  

 

Högdin (2007) menar att familjer med utländsk bakgrund kan känna sig främmande inför det 

svenska skolsystemet. Anledningarna kan ha olika orsaker och hon hänvisar i sin studie till 

Ogbu (1992; 2002) som skriver att uteblivet föräldrastöd hos invandrarföräldrar kan handla 

om att varje minoritetsgrupp i Sverige har olika förställningar om meningen med skola och 

undervisning. Om en minoritetskultur uppfattar sig underordnad, förtryckt eller tillbakavisad, 

leder det till att det skapas ett motstånd mot majoritetens utbildningssystem, hävdar Ogbu. Det 

i sin tur ger effekter på barnens skolgång som kan visa sig i avsaknad av motivation och vilja 

att anstränga sig eftersom eleverna inte har något intresse av att ställa upp på skolans villkor. 

Motståndet, menar Ogbu, är överfört från föräldrarna och oviljan att inordna sig ligger i 

vikten att hävda den egna identiteten. För att visa respekt för de olika identiteterna för  

Englund (2005) fram nyttan med den deliberativa kommunikationen som han menar erbjuder 

speciella möjligheter i dagens mångkulturella skola i form av uttryck för möten mellan olika 

kulturer.  

 

Utifrån detta kan man förstå att lärare är en mycket betydelsefull länk mellan hem och skola. 

De har ansvaret för att kontakten med elevernas hem fungerar på ett tillfredsställande sätt, det 

menar Högdin (2007) och poängterar därför betydelsen av föräldrarnas stöd och engagemang 

i sina barns studier. Studiemotivation, skolprestation samt välmående i skolan har visat sig 

vara positiva effekter av föräldrastöd och den process som utvecklar ny kunskap till 

reflekterande erfarenhet hos eleven ska ske i interaktionen mellan hem och skola (Högdin, 

2007). För detta samspel krävs en förtroendefull relation mellan lärare och föräldrar, skriver 

hon. Det stöd eleverna själva anser vara viktigt från den andra parten, det vill säga från 

läraren, är att bli sedd, vilket för eleverna är detsamma som att ha en god kontakt med lärarna 

och att bli uppmuntrad och lyssnad på.  

 

Strandberg (1996), adjunkt/forskare på Lärarhögskolan i Stockholm, menar att vuxna som 

invandrat till Sverige ofta har med sig skolerfarenheter som den svenska skolan inte 

representerar. Många gånger uttrycker dessa föräldrar att de saknar disciplin och auktoritet 

och de efterfrågar ofta fler läxor från skolorna. Invandrarfamiljerna har många gånger en 

annan kunskapssyn än de svenska skolorna förmedlar, framförallt är de vana med en tydligare 

hierarki. Medan budskapet i de svenska skolorna är att barnen ska vara kreativa och ha ett 

självständigt tänkande, är det tvärtemot vad de flesta av invandrarföräldrarna är uppvuxna 

med. Deras erfarenheter av skolan är att sitta stilla, skriva ned det läraren säger och i kör svara 

på läxorna som de lärt utantill. Med dessa skolerfarenheter med sig kan mötet med den 
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svenska skolan därför många gånger vara omtumlande för invandrarföräldrarna (Strandberg, 

1996).  

 

2.6 Skolan och klassamhället 
 

Föräldrars utbildningsnivå har visat sig betydelsefull för elevers skolprestationer. Det går inte 

att bortse från den klassmässiga förankringen i skolan, säger Helene Brembeck (1997), som 

arbetar för etnologiska institutionens räkning på Centrum för konsumtionsvetenskap vid 

Göteborgs universitet. I samband med läxor kommer ofta argument som rör samhällsklasser 

att diskuteras. Resonemanget finns hos såväl lärare, föräldrar, elever och politiker. Brembeck 

har i sin studie undersökt hur föräldrar i olika samhällsklasser ser på uppfostran. Enligt 

författaren rymmer vår syn på uppfostran så mycket mer än de vardagliga bestyren. Den 

speglar också, enligt Brembeck, vad vi själva bär med oss av erfarenheter och upplevelser och 

kan därför sägas innehålla tre tidsdimensioner; den förflutna tiden vi alla är färgade av, 

livssituationen vi lever i här och nu samt de förhoppningar och drömmar vi har inför 

framtiden. Författaren sätter också in uppfostran i ett socialt sammanhang där föräldrar ses 

som samhällsskapare. Enligt Imsen (1999) kan skolan ses som en spegling av samhället, 

vilket enligt henne leder till att klasskampen smyger sig in även i skolan. Det kan därför vara 

intressant att ta del av vad Brembeck kommit fram till i sin avhandling. För att komma åt de 

olika samhällsklasserna har författarens metod varit att titta på mannens yrkestillhörighet när 

hon valt informanterna, vilket hon menar är relevant eftersom de få kvinnor som inte delar sin 

makes yrkesmässiga status, ändå har anpassat sig till dennes livsstil. Invandrarfamiljer har i 

hennes studie inte varit aktuella, eftersom uppfostringsmönstret skulle baseras utifrån svenska 

förhållanden.  

 

När Brembeck (1997) sammanfattar sina resultat menar hon att för föräldrarna i 

arbetarklassen, är den främsta rollen som uppfostrare att verka för att barnet ska lära sig att 

fungera i samhället och världen. Det är även viktigt, ansåg fostrarna, att barnen verkligen 

lyssnar på sina föräldrar. De ser också barnen som en del i ett kollektiv, hävdar Brembeck, 

snarare än som en egen individ. I den övre medelklassen däremot finns inte det kollektiva 

synsättet, här ses alla barn som individer med olika färdigheter och talanger vilka kräver 

stimulans för att utvecklas. Ute i samhället, menar de övre medelklassföräldrarna att det 

endast är de individer som är rätt rustade som överlever och det är denna upprustning som 

uppfostran handlar om. Varje familj i denna grupp, ser till sina egna barns bästa och 

egenskaper som är betydelsefulla för framtiden anser föräldrarna vara bland annat en god 

självkänsla, att vara självständig, klara att ta ansvar, aldrig ge upp, uppföra sig väl och visa 

respekt för vuxna. Föräldrarna i den lägre medelklassen menade, enligt Brembeck, att barns 

förmåga att utvecklas som individer endast kan ske i interaktion med föräldrarna. Att 

uppfostra barn, var enligt dessa föräldrar, konsten att ge dem en grundtrygghet för att sedan 

tillsammans med sina barn upptäcka den underbara världen. I denna grupp var egenskaper 

som till exempel trygghet, jagstyrka och förmåga till nära relationer något som uppmuntrades. 

Brembeck resonerar vidare om föräldrarollen och har kommit fram till att för 

arbetarföräldrarna och föräldrarna i den övre medelklassen är fostrarrollen tydlig men medan 

arbetarföräldrar inriktar sig på barnets yttre beteende, tycks den hos den andra gruppen 

fokusera på att forma barnets inre. Hos de lägre medelklassföräldrarna är det samspelet 

mellan föräldrar och barn som är det centrala. I den gruppen agerar föräldrarna mer som 

kamrater till sina barn, där de sida vid sida vill upptäcka världen.  

 

Brembeck (1997) har också undersökt hur föräldrarna i de olika samhällsgrupperna resonerar 

kring skolan och upptäckt skillnader i hur de olika föräldragrupperna skulle agerade om det av 
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någon anledning skulle uppstå problem med något barn i skolan. Studien visar att föräldrarna i 

den övre medelklassen vill lösa dilemmat själva i familjen, om inte det resulterar i någon 

förbättring, blir utvägen att de kanske flyttar sitt barn till en annan skola. De lägre 

medelklassföräldrarna vill hämta hjälp från alla tänkbara resurser som skolpersonal, kuratorer, 

eller psykologer. Tillsammans med dem vill de lösa problemet eftersom de anser att 

svårigheterna måste finnas i någon relation som inte fungerar. Detta synsätt menar 

arbetarföräldrarna var löjeväckande, de anser i stället att problemet ligger utanför barnet 

självt. Orsakerna är skolans eller lärarnas som förmodligen är för eftergivna som inte kan 

hantera deras barn.  

 

Brembeck visar hur synen på hem och skola kan skilja sig åt mycket beroende på vilka 

hemförhållanden som färgat en människa och även Högdin (2007) poängterar att arbetar-

klassföräldrar betraktar hem och skola som skilda åt medan medelklassföräldrar ser hem och 

skola som ett gemensamt projekt med den ömsesidiga målsättningen att utbilda barnen. Hon 

uppmärksammar dilemmat med föräldrar som själva anser sig fungera som otillräckligt stöd i 

samband med sina barns läxor och hänvisar till en studie av Lareua 2000; 2003, där föräldrar 

tillhörande arbetarklassen uppger sig vara rädda att lära barnen fel saker eller att instruera 

felaktigt i anknytning till läxläsning. I ett pressmeddelande från Skolverket den 23 november 

2009, kan man läsa angående skillnader i hur föräldrars utbildningsnivå kan påverka elevers 

studieresultat. Skolverkets meddelande visar att föräldrars utbildning påverkar elevers 

slutbetyg allt mer och det är barn till lågutbildade föräldrar som kommer till korta i allt högre 

grad (Skolverket, 2009). Det finns också skillnader i hur barn uppger att de får hjälp hemma 

med sitt skolarbete beroende på klasstillhörighet menar Högdin och hänvisar till Vogel (1994) 

som skriver att enligt barnens egna uppfattningar får hälften av dem regelbunden hjälp med 

läxor av föräldrarna men i en senare undersökning har stödet ökat till närmare 70 procent. 

Förklaringen till denna ökning ligger i att utbildningsnivån bland föräldrar överlag har höjts. 

Resultat visar dock att en lägre del av arbetarklassens föräldrar stödjer sina barn med 

skolarbetet jämfört med medelklassföräldrarna. Högdin menar också att föräldrar som är 

ensamstående, har utländsk bakgrund eller familjer med låg socioekonomisk status är grupper 

som ofta visar ett lågt mötesdeltagande i skolan samt brister i att bistå sina barn med läxhjälp.  

 

Imsen (1999) poängterar att barn från skilda samhällsklasser fungerar på olika sätt inom 

skolans ramar. Hon menar att det är den härskande klassen som styr över kulturen, 

utbildningssystemet och familjen. Det är överklassen som leder de rådande samhällsidéerna 

eftersom människor med makt, pengar och utbildning är de som är i stånd att genomföra 

förändringar. Följderna blir att elever från överklassen har fördelen att få reproducera den 

kultur, beteende och position som gagnar dem och att för dessa elever är skolans värld 

hemtam och bekant medan elever som kommer från hem där utbildning och skolkunskap inte 

har varit självklara, lätt kan utveckla en distans mellan hem och skola. Denna distans 

missgynnar dessa elever då den sällan leder till motivation för skolarbetet. Imsen poängterar 

dock att det inte endast är socialgruppstillhörighet som skapar kulturella skillnader men säger 

att barn som av olika anledningar upplever skolan som obekant och främmande, kommer i 

skolan att fostras till passiva konsumenter. 

 

Om denna makt i samhället uttrycker även Brembeck (1997) och hänvisar till Ehn & Löfgren 

(1982) som menar att klasser och grupper skapar erfarenhetsvärldar som är sina egna, där 

sociala motsättningar kämpar om vems verklighetsdefinition som ska gälla. Löfgren (1982), 

som hon också hänvisar till, skriver att kulturell dominans innebär ett osynliggörande på två 

sätt. Å ena sidan, skriver hon, kan den dominerande kulturen själv bli osynlig genom att 

normaliseras och stå för självklar. Å andra sidan kan de alternativa kulturerna osynliggöras, 
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genom att ges mindre utrymme i den offentliga debatten. Hon anser också att den lägre 

medelklassdiskursen alltmer har koloniserat det sociala fält av institutioner och professioner 

som är riktade mot barn och barns fostran. Det är denna diskurs som konstruerar mätmetoder, 

som mäter det som de anser var värt att mätas och sätter sin prägel på institutioner de bygger 

upp samt genomför undersökningar som visar hur nödvändiga och betydelsefulla just deras 

uppfostringsmetod är, hävdar Brembeck (1997). I skolan finns en klassmässig förankring som 

författaren menar inte går att bortse från. 

 

Söderström (2006) har en del tankar kring samhällets och skolans syn på grupp och individ 

och undrar om den fokusering på individen som råder idag, skulle kunna leda till problem 

med den anpassning och samarbetsförmåga som alltid krävs i ett samhälle. Hon resonerar 

även om att de sociala relationerna som alltid finns i ett klassrum, kan bli ett hinder för det 

individuella ansvarstagandet som oftast präglar undervisningen idag och leker vidare med 

tanken om hur det skulle se ut om ansvaret för skolarbetet var en kollektiv angelägenhet. Det 

samhällsideal som råder idag, med den självstyrande individen skulle då bli utmanat, menar 

Söderström. Vidare anser hon att detta kollektiva system skulle passa skolideologin bättre, 

eftersom organisation och undervisning är uppbyggd runt grupper av elever där de sociala 

relationerna borde fungera som en förutsättning, i stället för ett hinder, för det egna arbetet.  

 

Att samhället har gått från att ha varit kollektivt inriktat till att mer bli riktat till individen 

menar Numan (1999), forskare i lärande, började på 1980-talet, då kunde man höra den 

nyliberala sloganen ”satsa på dig själv”. Kraven på mätbara prestationer från skolan ökade 

och läxor blev, efter att på 70-talet varit mindre frekventa, ett acceptabelt grepp igen från 

skolan, där också föräldrastödet blev ett krav. Numan frågar sig vilket lärande samhället har 

tänkt sig. Det är viktigt, anser han, i takt med att arbetsmarknaden hårdnar och utbildning blir 

alltmer betydelsefullt, att fundera över just lärande och kunskap. Han hänvisar till Mats 

Ekholm, som inför sitt uppdrag som generaldirektör för Skolverket, sade att de vuxna i skolan 

måste speja in i framtiden för att kunna anpassa skolan till den verklighet som ungdomarna 

kommer ut till. 
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3 Resultat – Offentliga debatten  
 

Efter att ha presenterat forskningsresultat följer nu vilka åsikter som är mest synliga i den 

offentliga debatten kring läxor. I den ryms många olika perspektiv och jag har valt att lägga 

fram de som å ena sidan upprepande tycks återkomma i media och å andra sidan en del åsikter 

som jag upplever som nytänkande kring ämnet läxor.  

 

3.1 Att välja bort läxor 

 

Att kollektivt helt välja bort läxor ur skolans repertoar är än så länge inte vanligt 

förekommande men i Upplands-Bro har personalen på Finnstaskolan tagit det beslutet. Här 

följer en beskrivning av deras tankegångar kring resonemanget att undervisa utan stöd av 

läxor. 

 

Eftersom det inte står fastslaget i den gällande läroplanen Lpo 94 eller något annat 

styrdokument som rör skola och undervisning får man anta att det är upp till varje skola och 

lärare att arbeta med läxor på det sätt de finner lämpligt. Ett ställningstagande kring läxor på 

en mångkulturell skola kan man läsa om i Lärarnas tidning från den 8 maj 2009. I artikeln, 

Fria efter skolan, berättas om Finnstaskolan i Upplands-Bro utanför Stockholm där perso-

nalen började ifrågasätta värdet av att ge läxor. De ansåg att dessa skapade mycket bekymmer 

i form av tjat och gnat på eleverna angående ogjorda eller glömda läxor och besvär med 

föräldrar som inte behärskade svenska. Planering och uppföljning ansågs också ta mycket tid, 

denna tid ville lärarna i stället utnyttja tillsammans med eleverna. Det tyngsta skälet att 

avskaffa dem var för rektor Agnetha Sjöholm att hälften av skolans elever har ett annat 

modersmål, vilket hon menar försvårar för att få hjälp hemma. I artikeln berättar rektor 

Sjöholm vidare att hon över huvud taget ifrågasätter nyttan med läxor, åtminstone i fråga om 

den första halvan av grundskolan men tror att det finns en förväntan från både elever och 

föräldrar att läxor hör till skolans kontext. I artikeln hänvisas till en intervjustudie tidningen 

gjorde 2008 som visade att det främsta skälet till att grundskolans lärare gav eleverna läxor 

var för att de skulle tränas i att ta ansvar och skapa rutiner i sitt skolarbete. Denna träning i att 

ta ansvar framhåller dock lärarna på Finnstaskolan att eleverna får på plats i skolan (Lärarnas 

tidning, 2009).  

 

Alla är dock inte odelat positiva till initiativet till den läxfria undervisningen på Finnsta-

skolan. En del föräldrar har uttryckt sitt missnöje och upplever en rädsla för att de inte ska 

kunna följa med sina barn i kunskapsutvecklingen. Att ge läxor som en garant för att föräldrar 

ska ha en chans att bli delaktiga i barnens skolgång, anser emellertid lärarna på Finnstaskolan 

vara ett kraftlöst argument för att arbeta med läxor. De menar att dessa trots allt utgör en liten 

del av elevernas skoltid och hävdar att föräldrar får en bättre inblick i elevers lärande på plats 

i skolan, dit de också alltid är välkomna. Rektor John-Erik Johansson, som arbetar på 

Broskolan dit eleverna kommer efter att de gått färdigt på Finnstaskolan, lugnar tveksamma 

föräldrar och ger besked om att eleverna som anländer från den läxfria skolan inte har svårare 

att klara skolarbetet än elever från andra skolor (Lärarnas tidning, 2009). 
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3.2 En annan sorts läxor 
 

I Lpo 94 i avsnittet Skola och hem står att alla som arbetar i skolan ska samarbeta med 

hemmen för att gemensamt utveckla innehåll och verksamhet. Uppfattningen jag fått är att 

lärare, föräldrar och politiker menar att ett skäl att arbeta med läxor är just att de knyter 

samman hem och skola. Läxor kan dock utformas på många sätt, och kan fungera olika 

tillfredsställande i det tänkta syftet. Nedan följer en redogörelse för hur ett par lärare på en 

mångkulturell skola arbetade med läxor som medel att främja banden mellan hem och skola. 

 

Strandberg (2006), tror att det är viktigt att skilja på olika sorters läxor, det finns 

slentrianmässiga sådana, som han anser inte leder till något lärande och det finns andra, som 

dem han arbetar med, som han menar gynnar inlärning och skapar betydelsefulla band mellan 

hem och skola. För att utveckla en meningsfull föräldrasamverkan skriver Strandberg som 

arbetade 1985-2002 som lärare på mellan- och högstadiet på några olika skolor i 

Stockholmsförorten Rinkeby, i en rapport han deltagit i tillsammans med ytterligare tre lärare, 

om ett speciellt läxprojekt. I samarbete med föräldrarna på de mångkulturella skolorna 

utarbetades det han kallar för mentorsläxor. Syftet var, skriver han, att utforma en annan form 

av föräldrasamverkan, där alla, oavsett utbildningsnivå, skulle kunna vara delaktiga i sitt 

barns skolutveckling. Läxorna de arbetade med, menar Strandberg, byggde på lärande snarare 

än rapportering av måluppfyllelse (Holmberg, Pretorius, Schyborger & Strandberg, 2006).  

 

En annan av de lärare som deltagit i projektet, Schyborger (2006), beskriver läxorna som 

innehållandes korta och enkla uppgifter men poängterar att även komplicerade frågor förekom 

för att stimulera alla att arbeta med dem. Hon understryker dock att elevernas hemuppgifter 

inte får förutsätta någon akademisk utbildning. Frågorna som lärarna utarbetat ingick i SO-

undervisningen och berörde snarare åsikter och värderingar än faktarelaterade uppgifter. I 

mentorsläxorna fanns också intervjufrågor som eleverna kunde ställa till sina föräldrar. Dessa 

frågor hade till syfte att föräldrarna skulle delge barnen erfarenheter fån sin egen uppväxt. Det 

fanns alltså inga felaktiga svar på de uppgifter som eleverna skulle diskutera med någon 

vuxen hemma, däremot visade det sig i utvärderingen att eleverna ansåg vissa områden alltför 

privata för att samtala med sina föräldrar om. Föräldrarna i sin tur menade att det bara var att 

hoppa över frågor som de av någon anledning fann opassande eller svåra. Utöver dessa åsikter 

var det främst språkliga svårigheter som eleverna angav som besvärligt med uppgifterna, till 

exempel att översätta från svenska till sitt modersmål i samtalen hemma och sedan omvänt 

när uppgiften skulle redovisas i skolan.  

 

Schyborger (2006), resonerar angående elever som inte gör sina läxor och menar att det finns 

många skäl till att samarbetsläxorna inte togs hem, men till stor del tycktes det bero på att 

eleverna upplevde det svårt att störa sina föräldrar som var upptagna och hade mycket att 

göra. På skolan diskuterades därför om det skulle vara möjligt att ha någon av personalen som 

kunde ställa upp som ”reservförälder” men tanken lades ner eftersom de insåg att flera elever 

då skulle välja denna, enklare utväg. Intentionen, som var att knyta band mellan hem och 

skola, skulle då komma i bakgrunden skriver Schylborger och tillägger att det alltid finns 

elever som aldrig gör sina läxor och samarbetsläxorna utgjorde inget undantag. Sättet att följa 

upp dessa läxor i klassrummet gjorde ändå att alla elever kunde delta i diskussionerna under 

lektionstid och skriva ner texter kring de olika innehållen. Men, poängterar Schyborger, de 

ambitiösa eleverna klagade över att de som struntade i sin läxa då åkte snålskjuts på de 

skolmotiverades arbeten (Holmberg, Pretorius, Schyborger & Strandberg, 2006).  
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3.3 Läxor i politiken 
 

Lärarnas Riksförbund (2009) spår i rapporten Åsikter om skolan – en väljarundersökning, att 

skolfrågan kommer att bli en av de viktigaste politiska frågorna i valet 2010. Riksförbundet 

har låtit fråga 3 000 väljare om deras uppfattningar i en rad skolpolitiska frågor. Vad som 

framkommit som anmärkningsvärt är att trots att fyra av tio väljare anser att de skolpolitiska 

frågorna kan vara avgörande i beslutet att välja parti, visar undersökningen att väljarna står 

långt ifrån flera av de politiska partierna i skolfrågan. I ett vad jag bedömer vara ett 

representativt urval följer här politikers, lärares samt debattörers åsikter kring läxor och 

skolfrågor.  

 

Att det är väsentligt för de politiska partierna att ha ett tydligt skolpolitiskt program, visar 

valforskarna från Göteborgs universitet. De har, på uppdrag av Lärarförbundet, undersökt 

betydelsen av skol- och utbildningsfrågor för väljarna sedan slutet av 1970-talet. I Dagens 

Nyheter den 27 juni 2009, finns en artikel, Björklunds politik har gett FP ett lyft, som tydligt 

visar en förändring av betydelsen för skolfrågor inför val av parti. Det har visat sig att det för 

väljarna har blivit alltmer väsentligt att sätta sig in i sitt partis skol- och undervisningsfrågor. 

Intresset för skolfrågorna har för väljarna ökat radikalt, visar artikeln. På 1980-talet var det 

två till fyra procent av väljarna som ansåg att skolfrågan var viktig. Den siffran ökade 

betydligt till valet år 2002 då det visade sig vara 30 procent som ansåg frågan vara 

betydelsefull när de skulle bestämma sig för vilket parti som skulle få deras röst. 

Frågor kring skola och undervisning engagerar, inte minst frågan om läxors vara eller inte 

vara. Carina Adolfsson Elgestam, med flera (s), föreslår i en motion till riksdagen 

(2009/10:Ub417) att läxor bör vara en del av skoldagen i stället för att inskränka på barnens 

fritid. Som stöd för detta argument anger hon bristande föräldrastöd, inlärningssvårigheter, 

trångboddhet samt det stora behovet av fritid för skolelever. Hon menar dock att läxor i vissa 

fall kan vara gynnsamma och ett exempel på en sådan situation anser hon kan vara 

språkinlärningstillfällen, som bör få göras i lugn och ro. I ett tidigare förslag (2006/07:Ub395) 

motiverar hon avskaffningen av läxor i skolan med att dessa har blivit en klassfråga. Hon 

hänvisar till vad ungdomar själva anser om läxor och de menar att det är orättvist av lärare att 

använda sig av dessa som ett sätt att lära ut, eftersom vissa elever då favoriseras. De elever 

som gynnas av många läxor, säger ungdomarna, är de som har föräldrar med bra ekonomi, tid 

och möjlighet att vara hemma och som själva har höga utbildningar. Adolfsson Elgestam 

lägger in ytterligare en aspekt kring ifrågasättandet om läxor och poängterar att även elever 

har långa skoldagar, vilka bör likställas med de vuxnas arbetsdagar och menar därför att det är 

orimligt att kräva av eleverna att de ska tillbringa allt från en halvtimme till flera timmar med 

läxor efter skoltid. 

Uppfattningen att skolan står inför nya utmaningar har Jan Björklund, skolpolitisk talesman 

för Folkpartiet. Han anser i sitt huvudanförande vid partiledardebatten den 17 oktober 2007, 

att det är dags att ”lyfta skolan” och öka kunskapskraven och säger att de elever som inte har 

några skolförväntningar på sig hemifrån, skulle vinna på att ha högre krav på sig från skolans 

håll. Björklund säger vidare att det framförallt är de barn som kommer från arbetarklassen 

som blir förlorare med en alltför kravlös skola. Metoden att öka kraven på eleverna är enligt 

Björklund att införa tidigare betyg, tidigare nationella prov samt flera speciallärare i 

grundskolan. På det sättet anser han att de elever som i dag misslyckas kommer att ges 

chansen att lyckas.  
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Det finns företrädesvis negativa meningar kring Björklunds skolpolitik, det är åtminstone 

dessa som ges plats i media. Bland annat i Svenska Dagbladet den 23 mars 2008 debatterade 

Hans-Åke Scherp, lektor i pedagogik vid Karlstads universitet kring skolfrågor och skriver 

angående Jan Björklunds skolpolitik att den strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. 

De frågor Björklund driver, anser han kan liknas vid en skola i Sverige för 170 år sedan, då 

skolan skulle utveckla lydiga och ödmjuka medborgare. Denna karaktärsdaning nåddes med 

extrem katederundervisning, hård disciplin och utantilläxor. Det finns tydlig forskning som 

visar att betyg leder till ytinlärning och sämre kunskaper, menar Scherp angående Björklunds 

förslag om tidigare betyg och poängterar dessutom att Björklund inte tar hänsyn till vare sig 

internationell eller nationell forskning i sina åtgärdsprogram (Svenska Dagbladet, 2008). 

Även Sverker Sörlin, idéhistoriker och professor i miljöhistoria, Tekniska Högskolan i 

Stockholm är i en debattartikel i Dagens Nyheter, 15 juli 2009, kritisk till Jan Björklunds 

skolpolitik. Han menar att den politik som Björklund för orsakar ökad segregering och vad vi 

vet om de bästa skolsystemen, Finlands och Sydkoreas, rimmar detta dåligt. Skolsystem som 

skapar sociala skillnader, likt de amerikanska och brittiska, leder till svaga nationella 

genomsnitt med miljontals illa utbildade människor, hävdar han. Sörlin menar att ju mer 

segregerad skolan blir desto mer ojämlika blir förutsättningarna och säger: 
           

                 De skolor som överges av de begåvade blir svagare och förlorar mångfald. 

                 De förlorar också sina mest motiverade föräldrar. Som enda land i 

                 världen tillåter Sverige dessutom att denna ordning kan sättas på bolag 

                 så att det blir ett vinstintresse att bara ha högpresterande, likasinnade 

                 (och lättskötta) elever (Sörlin, 2009). 

 

3.4 Lärarna om läxor 
 

I ett nummer av Lärarnas tidning från den 21 maj 2004, finns flera åsikter kring läxor 

publicerade. Några av insändarna menar att läxor är odemokratiska därför att alla barn inte har 

samma förutsättningar att få stöd i sin läxläsning. En lärare menar att hon slutade med läxor 

för tio år sedan och tog det beslutet eftersom hon ansåg sig bidra till en första utsortering i 

samhället genom att dela ut läxor. En annan hävdar tvärtom att läxfrihet diskriminerar elever 

som behöver mer tid och i lugn avskildhet få arbeta med sina hemuppgifter. Den läraren hade 

under en period arbetat utan läxor efter direktiv uppifrån och upplevde att det var de svaga 

eleverna som då missgynnades. I artikeln är en övervägande del av dem som engagerat sig 

mest negativa till läxor och menar till exempel att skoldagen i stället borde förlängas med en 

timmes läxläsning så att fritiden verkligen får vara fri tid. Alla lärare bör noga fråga sig i 

vilket syfte de ger läxor, skriver ytterligare någon i sitt inlägg. En annan anser att skolan bör 

förändras om den inte klarar att förmedla kunskap under skoltid (Lärarnas tidning, 2004). 

 

I en undersökning som Lärarnas tidning gjort den 7 maj 2008 med rubriken, Eget ansvar 

starkt skäl för läxor, visas resultaten angående lärares uppfattning om läxor. Den visar att av 

391 tillfrågade grundskollärare är det endast tolv som inte ger läxor. 83 procent av dem som 

använder sig av läxor anser att det är positivt för elevernas inlärning. En annan anledning till 

att läxor ges är att lärare menar att föräldrarna genom dem blir delaktiga i sina barns skolgång 

och över hälften ansåg att vissa moment i skolarbetet lämpar sig för hemarbete. Ytterligare 

andra menar att läxor inte har någon betydelse alls medan en liten andel, trodde att dessa 

påverkade inlärningen negativt. Hela 31 procent av lärarna uppgav att läxor ges för att 

lektionstiden inte räcker till (Lärarnas tidning, 2008a). 
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3.5 Läxhjälp 

 
Problemet med elevers skilda förutsättningar för läxhjälp engagerar och skapar lösningar. En 

sökning på Google den 20 november 2009 med ordet läxhjälp resulterade i 80 400 träffar. Det 

är inte längre givet att läxläsning ska ske i hemmet med föräldrarnas stöd. Nu för tiden finns 

en hel del hjälp för elever att få från annat håll. 

 

Även i Sverige finns nätcoacher som stöd till elever som inte klarar sin läxa på egen hand och 

inte har någon möjlighet till annat stöd. Det är i Lärarnas tidning från den 8 maj 2008 som det 

går att läsa om denna form av läxhjälp. I en artikel, Nätcoacher ger läxhjälp, kan man läsa att 

de som arbetar med att bistå eleverna, som går på en grundskola utanför Uppsala, är studenter 

som läser till lärare eller civilingenjörer. En del av coacherna går också på gymnasiets IB-

program (international baccalaureate). De arbetar helt ideellt och har deltagit i en 

introduktionskväll där de delgavs information om projektet. Några av dem, de är sammanlagt 

omkring 40 stycken studenter, är alltid uppkopplade mellan klockan 19 och 22 på 

vardagskvällar. Idén om nätcoaching kom från en grundskoleelev vilket ledde till att 

kommunen inledde ett samarbete med Microsoft, som också bistått med teknisk hjälp, berättar 

artikeln. Projektet är utökat från att ha gällt grundskolan till att innefatta alla elever från år 

fyra och upp till gymnasiet i Uppsala kommun. Hjälpen omfattar hittills endast 

matematikhjälp men ska eventuellt utökas med fysik och kemi. Någon utvärdering om att 

kunskapsnivån höjts har inte gjorts ännu men Gudrun Mälarstig, lärare på skolan Treklangen 

utanför Uppsala, ser ändå fördelar med nätcoachingen. Hon pekar bland annat på att nio av tio 

elever på skolan har ett annat modersmål än svenska och menar att eleverna som utnyttjar 

hjälpen samtidigt får träna på att skriva svenska eftersom de tvingas göra sig förstådda i text 

(Lärarnas tidning, 2008b). 

 

Om ett annat initiativ till läxhjälp som kommer från en elev berättar Inger Wallin om i en 

artikel, Hon hjälper till med läxorna, i Dalarnas Tidningar, den 5 november 2009. För att 

främja den egna företagsamheten bland unga i Sverige finns den rikstäckande organisationen 

Ung företagsamhet, UF, skriver hon. Organisationen möjliggör drivandet av företag under ett 

läsår. I artikeln presenteras Madeleine Thomasson, 18 år, som startat företaget Läxhjälp UF, 

där hon riktar in sig på att hjälpa elever upp till årskurs nio med deras läxor. Hjälpen erbjuds 

ett par timmar en gång i veckan och kommer att kosta eleverna 90 kr per gång. Madeleine tar 

endast emot två till tre elever per tillfälle, med argumentet att de som kommer måste känna 

sig sedda. Åsikterna om att läxor kan vara orättvisa håller Madeleine med om eftersom det är 

så olika vilken hjälp eleverna kan få hemma. Men annars menar hon att läxor är användbara 

för att tillägna sig fördjupad kunskap (Dalarnas Tidningar, 2009). 

 

 

 

 

 



 20 

4 Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag utifrån empirin att reflektera över vilka eventuella slutsatser som 

kan dras angående läxor samt besvara de frågeställningar som är syftet med denna studie. De 

skilda åsikterna från allmänheten kring läxor kommer i diskussionen att ställas mot den valda 

forskningen. 

4.1 Politik och läxor 

Det är lätt att ha uppfattningar och åsikter kring företeelser som går att relatera till egna 

erfarenheter. När ämnet läxor valdes ansåg jag det vara intressant att belysa just allt tyckande 

i ljuset av forskning i ett försök att förankra allmänna meningar i forskningsresultat. De 

subjektiva ståndpunkterna kan i och för sig aldrig motsägas eftersom dessa är upplevelser som 

är sanna för den individ som upplever dem, det är snarare de uppfattningar som uttalas för att 

stå som generella riktigheter som det kan vara skäl att granska närmare. 

Angående de politiska uppfattningarna gällande läxor tycks de antingen förespråkas eller näst 

intill förkastas. Adolfsson Elgestam med flera (s), skriver i en motion att läxor kan stå i vägen 

för barns fritid och vara orättvisa på grund av elevers ojämlika stöd hemifrån där 

socioekonomisk klass spelar roll. I detta uttalande finns stöd från forskningen att hämta. 

Angående barns tid anser Cooper (2007) att läxor ersätter värdefull fritid för eleverna och 

Westlund (2007) visar att barn hävdar att dessa står ivägen för andra sociala mål. Mål som 

hon menar är betydelsefulla för den uppväxande generationen, enligt Lpo 94. Även Hellsten 

(2000) skriver att tidsaspekten är en orsak till att läxor bör ifrågasättas, han påstår att dessa är 

ett unikt fenomen sett ur ett svenskt arbetslivsperspektiv, där eleverna i och med hemuppgifter 

beordras arbeta övertid.  

 

Att läxor kan upplevas orättvisa på grund av det olika stödet som eleverna har att hämta 

hemifrån finns också bekräftat i forskningen. Läxor kräver ett ansvarstagande av eleven, de 

elever som får stöd i detta ansvarstagande klarar hemuppgifterna bättre än de elever som 

saknar stödet, det visar bland annat den amerikanska forskningen som arbetar mycket med att 

hitta vägar för att hjälpa föräldrar att ge sina barn det värdefulla läxstödet. Ansvar kan också 

krävas av eleven på plats i skolan i form av självständigt arbete men på grund av det ökade 

elevansvaret har elevresultaten blivit sämre. De sämre resultaten antas bero på det saknade 

föräldrastödet som vissa elever har (Skolverkets lägesbedömning, 2007). Mot bakgrund av det 

kan antas att självständigt arbete, både det som används som metod i skolan och det ansvar 

som förväntas angående läxor, kräver föräldrastöd. I skolan handlar det troligen om att elever 

som kommer från skolmotiverade hem, där skolans kontext känns igen, lyckas bättre. Det 

hävdar också Imsen (1999) som anser att barn från skilda samhällsklasser fungerar på olika 

sätt inom skolans ramar. Elever som kommer från hem där utbildning och skolkunskap inte 

har varit självklara, kan lätt utveckla en distans mellan hem och skola, skriver hon. Ansvaret 

för läxorna handlar om den direkta hjälpen som elever med föräldrastöd får vilket leder till 

bättre studieresultat. Österlind (2001), som Westlund (2007) hänvisar till, menar också att 

läxor och elevansvar är sammankopplade. Det leder till att elever som har svårt att klara 

ansvaret i skolan också får problem att lösa hemuppgifterna. En annan grupp som i forskning 

visat sig bli förfördelade när skolan förväntar sig att eleverna ska läsa läxor hemma är enligt 

Högdin (2007) elever med utländsk bakgrund. Dessa får bevisligen stöd i mindre utsträckning 

med sina läxor vilket antas bero på de språksvårigheter som föräldrarna kan ställas inför. 
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Jan Björklund skriver i sitt anförande vid partiledardebatten 2007 att kunskapskraven i skolan 

måste ökas vilket han menar görs bäst genom att bland annat införa tidigare betyg och tidigare 

nationella prov. Med denna politik menar han att barn från arbetarklassen får ökade chanser 

att nå skolframgång. Det är lätt att tro att politiker, som ska fatta betydelsefulla beslut, driver 

frågor som har stöd i forskning, men en granskning av Björklunds resonemang visar att där 

inte föreligger något vetenskapligt fäste. De betyg som Björklund förordar, förmodar jag kan 

leda till fler läxor mot bakgrund av att Hellsten (2000) hävdar att med betyg följer en 

läxstress. Betyg i sin tur är svåra att se som ett rättvist redskap menar Klapp Lekholm i 

Skolportens intervju. Hennes studie visar att dessa inte mäter endast ämneskunskaper, de 

mäter även elevers motivation och det generella intresset för inlärning. Denna lust för lärande 

visar forskning är något som följer med elever från studiemotiverade hem. Bland annat i 

Brembecks (1997) studie går det att läsa att synen på hem och skola kan skilja sig åt mycket 

beroende på vilka hemförhållanden som färgat en människa. Till exempel visar Högdin 

(2007) att jämfört med medelklassföräldrar, betraktar arbetarklassföräldrar hem och skola som 

skilda åt. De föräldrar från arbetarklassen som gärna läser läxor med sina barn har i en 

undersökning av Lareua 2002; 2003, som Högdin hänvisar till, uppgett sig vara rädda att lära 

barnen fel saker eller att instruera felaktigt i samband med läxläsning. Studien visar även att 

en lägre del av arbetarklassens föräldrar stödjer sina barn med skolarbetet jämfört med 

medelklassföräldrarna.  

 

Att läxor påverkar betygen visar också en undersökning från SCB som påvisade en ökning av 

niondeklassernas betyg men det poängterades att dessa tvärtom sjunkit i gruppen av elever 

med lågutbildade föräldrar. SCB förklarar detta med att läxor getts en allt större betydelse och 

de elever som inte har ett tillfredsställande stöd hemma förlorar i det alltmer vedertagna 

arbetet med eget studieansvar. Även i Skolverkets rapport 303 (2007) konstateras att 

föräldrastödet är en starkt bidragande orsak för elever att lyckas med sina studier. Om de 

ökade kraven och de skolförväntningar som Björklund förespråkar handlar om ett större ökat 

ansvar för eleverna i form av läxor och självständigt arbete, är det de elever som har sämre 

förutsättningar att få föräldrastöd, nämligen de elever som Björklund menar skulle vinna på 

betyg och förväntningar, som tvärtom missgynnas av denna politik.  

 

4.2 Den tillgängliga läxhjälpen 
 

Behovet av stöd med läxor har lett till en hel del möjligheter för elever att få hjälp med sina 

läxor även när det saknas föräldrastöd. Sökordet läxhjälp på Google gav 80 400 träffar och 

dessa angav till exempel läxhjälp i skolan, läxhjälp i biblioteket, möjligheten att hyra läxhjälp, 

få stöd via webben, erbjuden hjälp från äldre studenter och så vidare. Variationerna verkar 

vara oändliga vilket indikerar ett behov av professionellt stöd när hjälp hemma inte finns att 

få. Vad som är väsentligt att undersöka är om alla elever har samma tillgång och möjligheter 

att utnyttja den hjälp som erbjuds. I USA och Canada finns hotlines, webbplatser och 

personlig hjälp efter skoldagens slut (Cooper, 2007). Även i Sverige erbjuds elever läxhjälp 

via nätet och även om det går att förmoda att de allra flesta elever har tillgång till dator idag, 

kan det aldrig förutsättas. 

I Dalarnas Tidningar från den 5 november 2009 gick det att läsa om UF, Ung företagsamhet. 

Det var Madeleine Thomasson, själv student, som ett par timmar i veckan erbjöd läxhjälp för 

90 kr per tillfälle. Initiativet är visserligen klarsynt och behovet finns där men kanske man 

måste fråga sig vilka de elever är som har förutsättningar att utnyttja den erbjudna hjälpen. I 

det här fallet, och liknade som kräver ersättning, uppstår ett dilemma eftersom forskning visar 

att det är barn med lågutbildade föräldrar som har svårast att få stöd hemma (SCB i Gefle 
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Dagblad, 2009), (Högdin, 2007). Då går det att anta att dessa elever, de som är i störst behov 

av läxhjälp, inte har ekonomiska möjligheter att betala för den erbjudna tjänsten. 

De båda amerikanska forskarna pekar på många negativa aspekter kring läxor men inte 

någonstans finner jag en reflektion över hur undervisningen skulle kunna se ut om den var 

läxfri.  Margolis (2005) och Cooper (2007) inriktar sig istället på att hitta lösningar så att alla 

elever kan få ett jämlikt stöd. Kanske är all denna energi som lärare, föräldrar och inte minst 

eleverna anmodas att lägga på läxor kraft som läggs för att lindra symptomen? Kanhända 

borde mer fokus koncentreras på hur en undervisning utan läxor skulle kunna se ut? Eller är 

vinsterna med dessa alltför stora för att de ska kunna strykas ur skolans kontext? Margolis 

själv säger att läxor, mer än någon annan skolaktivitet, är en anledning till klagomål och 

konflikter mellan hem och skola. Även Forsberg (2007) visar i sin studie att konflikter är 

vanligt i hemmen mellan barn och föräldrar på grund av läxor. Men läxor behövs därför att 

tiden inte räcker till i skolan hävdar många lärare i Lärarnas tidning från den 8 maj 2008, 

medan Westlund (2007) menar att läxan liknar ett ”gråzoonsfenomen” eftersom skolan och 

fritiden flyter in i varandra och Cooper (2007) hävdar att de negativa konsekvenserna kring 

läxor kan stressa eleverna. För att komma bort från svårigheterna med de ojämlika 

förutsättningarna att få stöd hemma, elevernas upplevelse av stress på grund av för många 

läxor och de konflikter som lätt uppstår kring dessa, vore det en bra idé att obligatoriskt 

erbjuda kontinuerlig läxhjälp på plats i skolan. Många skolor arbetar redan med läxhjälp men 

det är möjligen ett område som ytterligare bör utvecklas.  

4.3 Läxor och ansvar 

I Lpo 94 finns en skärpning angående elevers ansvar för det egna arbetet, eleverna ska också 

ges ett reellt inflytande på utbildningens utformning. En stor del av forskningen visar att det 

är just träning i att ta ansvar som anses betydelsefullt med läxor (Westlund, 2007). Samtidigt 

hänvisar Westlund till Österlind (2001), som menar att de elever som har svårt att ta eget 

ansvar i skolan i stället åläggs detta ansvar i form av läxor. Det tycks skapas en ond cirkel i 

detta krav av ansvarsfullhet. Även i rapporten från Skolverket befaras att elevers försämrade 

resultat kan vara en följd av det alltmer självständiga skolarbetet (Skolverkets lägesbedömning, 

2007). Att vara pålitlig och noggrann är visserligen eftertraktade egenskaper ute på 

arbetsmarknaden men det ålagda elevansvaret kräver stort föräldrastöd. Jag tror att Österlind 

har en viktig poäng i sitt sätt att resonera kring ansvar i skolan och ansvaret för läxor. Om 

syftet är att läxor ska användas som ett värdefullt verktyg för inlärning och fördjupad 

kunskap, bör dessa inte tillåtas att betraktas som ett straff, då risken kan vara stor att elever 

hamnar i en återvändsgränd med en alltför tung ryggsäck att bära. Enligt Österlinds 

resonemang drar jag slutsatsen att elever som misslyckas med sitt skolansvar också har stor 

risk att misslyckas med sina läxor. 

 

Balansgången mellan ansvar och inflytande är betydelsefullt att vara medveten om. Att 

förvänta sig elevansvar utan att ge möjlighet till lika stor del inflytande är inte ett rättvist 

arbetssätt. Jag menar även att dessa två grundläggande demokratiska värden stärker varandra 

om de får samverka och Söderström (2008) skriver just att utrymmet för eget ansvar måste 

integreras med inflytande. Tyvärr anser eleverna i hennes studie att det är svårt att påverka sin 

skolsituation. De menar till och med att de är svårt att få hjälp och stöd av sina lärare när de 

egna färdigheterna inte räcker till. Eleverna i Söderströms undersökning kan visserligen inte 

svara mot hela landets elever men att dessa upplevelser förekommer indikerar att det finns 

lärare som ålägger ett orimligt ansvar på eleverna, där de med bristfälligt föräldrastöd 

kommer till korta. 
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4.4 Skolans ideologi 
 

Brembeck (1997) beskriver hur barn från olika samhällsklasser har olika lätt att identifiera sig 

med skolans värld. Språk, regler, förhållningssätt, böcker och allt material kan för många barn 

te sig helt främmande medan det för andra känns bekant och hemtamt. Imsen (1999) 

framhåller också att barn från skilda samhällsklasser fungerar olika inom skolans ramar. Vissa 

barn har fördelen att reproducera den kultur som gagnar dem medan andra kan utveckla en 

distans mellan hem och skola säger hon. Att det finns en medvetenhet i skolan kring den 

klassmässiga förankringen är betydelsefullt eftersom det är endast då eleverna kan mötas 

utifrån deras erfarenheter men fortfarande delas läxor ut oreflekterat på vissa håll, utan 

närmare tanke på hur eleverna kan hantera ansvar och vilket stöd de kan få hemma. Forsberg 

(2007) skriver i sin undersökning att de familjer som ställde upp som informanter i hans 

studie ansåg sig som ”normala” familjer. Hans slutsats var att många andra familjer 

förmodligen hade långt större konflikter kring läxorna än de som påvisades i hans studie. Mot 

bakgrund av detta går det att förutsätta att omgivningen kan ha mycket svårt att föreställa sig 

alla elevers hemförhållanden, det som presenteras utåt är inte alltid överensstämmande med 

de verkliga förhållandena. 

Uppfattningen huruvida läxor är ett jämlikt sätt att undervisa eller inte varierar även bland 

verksamma lärare. I Lärarens tidning fick pedagoger komma till tals angående sina åsikter 

kring läxor och de varierade på hela skalan från helt läxpositiva till läxnegativa. Någon ansåg 

att svaga elever missgynnades när läxorna uteblev medan en annan tyckte sig bidra till en 

första utsortering i samhället genom att ge läxor. Möjligen var de svaga eleverna, som av 

läraren ansågs missgynnade utan läxor, sådana som normalt fick stöd hemma. Det är en 

förklaring som är rimlig i sammanhanget eftersom ingen skillnad annars skulle ha visat sig.  

4.5 Andra läxor 

Läxor är vanligt förekommande. I Lärarnas tidning från den 7 maj 2008 går att läsa att av 391 

tillfrågade grundskollärare är det endast tolv som inte ger läxor. Läxor kan också se olika ut. 

Cooper (2007) beskriver läxor i början på 1900-talet som ett verktyg att träna barnen i 

disciplin, ingjuta kunskap samt som ren hjärngymnastik som bäst utfördes i hemmet. Hartman 

(2006) redogör för en läxläsning som hade i syfte att bevisa kunskap som tagits emot i form 

av anteckningar utan någon dialog från läraren. Dessa läxor gjorde det förmodligen lätt för 

lärarna att mäta och bedöma om dessa var utförda men idag kan också läxor vara av den mer 

reflekterande sorten. Ett exempel på dessa är de läxor som gavs på den mångkulturella skolan 

i avsikt att få föräldrarna mer delaktiga i sina barns skolgång. När det gäller inlärning som ska 

ske på egen hand kan elever som inte har svenska som modersmål ställas inför alltför stora 

utmaningar. Englund (2005) menar att den deliberativa kommunikationen erbjuder utrymme 

för att analysera vad man inte är överens om och orsakerna till det och han anser också att 

dessa dialoger erbjuder speciella möjligheter i dagens mångkulturella skola i form av uttryck 

för möten mellan olika kulturer. De är just dessa möten mellan olika kulturer som jag 

uppfattar att Strandberg (2006) vill komma åt med de mentorsläxor han och hans kollegor på 

en mångkulturell skola arbetade med. De betydelsefulla samtalen som också gav den 

värdefulla responsen i klassrummet, gav eleverna möjlighet att ta del av skilda uppfattningar 

som tilläts att jämföras med de egna. Även dessa läxor var för en del elever svåra att 

genomföra men fördelen var att de ändå kunde samverka och delta i diskussionerna som 

följde med läxorna i klassrummet. Det gjorde att de ändå fick en delaktighet och en chans att 

pröva sina egna, och lyssna på andras, argument kring de ämnen som debatterades.  
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5 Avslutande reflektioner 

I den obligatoriska läroplanen står att skolan ska ge alla elever samma förutsättningar. Läxor 

som ges för att skoltiden inte räcker till eller som en förutsättning att klara prov och där ingen 

fungerande läxhjälp erbjuds från skolan, upplevs inte alla gånger som ett rättvist sätt att 

arbeta. De erfarenheter i uppväxten som format varje elev och de hemförhållanden som råder, 

spelar roll när läxor ska diskuteras. Någon lärare menade i artikeln från Lärarnas tidning från 

den 7 maj 2008 att de är de svaga eleverna som kommer till korta om läxor inte ges och Jan 

Björklund hävdar att elever från arbetarklassen kommer att öka sina chanser att lyckas i en 

skola med tydligare förväntningar på eleverna. Mot bakgrund av den forskning som 

presenterats är detta inte alltid överensstämmande. 

Om arbetet med läxor sker på ett reflekterat sätt och där kontinuerlig läxhjälp erbjuds från 

skolan skulle, enligt forskningen, även de som saknar stöd hemma ges en chans att lyckas. Att 

läxor ges i avsikt att samarbeta med hemmen tycks både vissa lärare och föräldrar vara 

överens om. Men i undersökningar framgår också att läxor är orsak till många konflikter både 

mellan hem och skola och mellan föräldrar och barn. Skolor är öppna för besökande föräldrar, 

vilket möjliggör en god insyn i elevernas arbete. Det är också brukligt att lärare informerar 

föräldrar om hur arbetet fortlöper i skolan och till detta kommer också de obligatoriska 

utvecklingssamtalen. Så även om inga läxor gavs alls skulle alla som vill, ha möjlighet att 

engagera sig i sitt barns skolutveckling. Vinsten med färre, anpassade eller inga läxor alls 

menar jag är att elever med sämre förutsättningar kommer att ges större chans att nå bättre 

resultat eftersom de då slipper känna sig misslyckade. En metod som tar för givet att 

förutsättningar för stöd hemifrån ser olika ut anser jag vara ett ställningstagande som följts av 

eftertanke. Att tvärtemot skicka hem läxor utan reflektion över elevernas chanser att lyckas 

med dem kanske är att, precis som läraren i artikeln från Lärarnas tidning den 7 maj 2008 

menade, bidra till en första utsortering i samhället.  

 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Eftersom det inte finns mycket av forskning att hämta som beskriver barn och ungdomars 

upplevelser av läxor och deras syn på betydelsen av föräldrastöd, anser jag att det vore 

intressant att forska vidare kring detta. Annat värdefullt fokus i frågan menar jag skulle vara 

att undersöka föräldrar med annat modersmål än svenska kring deras uppfattningar om läxors 

betydelse samt hur deras förmåga att hjälpa sina barn ser ut. Hur dessa svar sedan visar sig i 

elevernas faktiska studieresultat finner jag framför allt betydelsefullt. En studie i ämnet med 

genusperspektiv skulle också kunna leda till en djupare förståelse i om skolans kontext med 

läxor och ansvar, påverkar skolresultaten på ett jämlikt sätt eller inte. 
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