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Purpose:

The purpose of this qualitative study was to illuminate and compare how teachers and parents 

are describing the homework. The study will also attempt to answer these issues;

How is the purpose of the homework described from teachers and parents?

How are the effects of the homework described by teachers and parents?

How do teachers and parents describe the responsibility for the implementation of the 

homework?

Methods: 

Qualitative study, a comparison between teachers and parents description of the homework 

phenomenon. The material that forms the discussion are fetched from blog forums.

Summary of conclusions:

The Swedish school system is based on democratic values. This means that the students are 

supposed to gain equal opportunity for qualified education independent of their 

socioeconomic backgrounds. Based on this context is the study relevant as the homework 

reveals that conditions and qualifications differ between students. It also becomes obvious 

that the homework is a well established method in the Swedish school even though that it no 

longer is even mentioned in the official curriculum guidance. 
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1. Inledning

Som förälder till fyra vuxna barn, vet jag att det finns en slags outtalad förväntan om ett 

samarbetsavtal mellan lärare och föräldrar. Är det så att lärare förväntar sig att föräldrar tar 

ansvar för barnens läxor? När jag sammanfattar dessa erfarenheter och sedan lyssnar till den 

heta samhällsdebatten om professionell läxhjälp, så kan jag tycka att diskussionen känns 

relevant och att den kan bidra till att både lärare och föräldrar startar en dialog om de 

förväntningar som finns outtalade.

Som lärare vet jag att mitt uppdrag är att bedriva en undervisning som kan komma alla elever 

till godo. Jag får inte låta elevers socioekonomiska bakgrund, etnicitet eller kön, få påverka 

deras möjligheter att nå de kunskapsmål som regeringen fastställt. I skolans styrdokument 

talas det även om en individuell anpassning av undervisningen. Den ska utformas så att alla 

elever kan inkluderas och få använda och utveckla sin potential. I läroplanen står det också att 

”skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling och 

därför ska skolan samarbeta med hemmen” (Lgr11 s 5-6). Med detta i åtanke funderar jag på 

vilken funktion läxan har i denna strävan. Är det så att lärare individanpassar läxan eller får 

alla samma uppgifter? Beskrivs läxan som ett pedagogiskt verktyg eller används den som en 

plattform för samarbetet mellan hem och skola?

Under sommaren 2012 har det förekommit samhällsdebatt om läxor. I TV, radio, tidningar 

och inom diskussionsforum på Internet, har det diskuterats om det är rätt att låta professionell 

läxhjälp, vara skattesubventionerad eller inte. Däremot har frågor om läxans funktion och 

effekter inte diskuterats. Jag förstår av samtalstonen i debatten, att läxan är ett hett och svårt 

ämne, som engagerar både politiker, lärare och föräldrar. 

Som nyutexaminerad lärare är det viktigt att kunna förhålla sig till föräldrars och kollegors 

uppfattningar och förväntningar på läxor. Samtidigt som lärare behöver finna ett personligt 

förhållningssätt till olika undervisningsmetoder som används. Jag hoppas att arbetet kan leda 

fram till en större förståelse för de olika perspektiv som kommer fram i studien. Metoden för 

min studie är en jämförelse mellan beskrivningar av läxan och föräldrasamarbetet.
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För att få en inblick i de beskrivningar och åsikter som figurerar bland föräldrar och lärare har 

jag valt att undersöka det som skrivits på diskussionsforum på Internet. Det är forum, som 

enligt min uppfattning, tydligt speglar detta. Deras styrka är att de är tillgängliga för 

allmänheten och att inläggen är spontana och direkta. Dessutom finns det en omedelbar 

återkoppling, mellan deltagarna. Jag finner forumen intressanta, då de är polemiska i sin 

natur, vilket innebär att skribentens argument, värderingar och utgångspunkter blir tydliga. 

Kommunikationssättet påminner om ett vanligt samtal mellan två eller flera personer. 

Eftersom min undersökning handlar om att jämföra uppfattningar och värderingar hos lärare 

och föräldrar, så fann jag detta material lämpligt för min studie. Jag valde att observera två 

forum. Det ena riktar sig mot lärare och det andra mot föräldrar, för att båda grupperna skulle 

vara representerade i mitt material. Detta ska sedan ligga till grund för att slutligen uppfylla 

studiens syfte.

2. Bakgrund

Den svenska skolan har sedan införandet av den obligatoriska grundskola som infördes 1962, 

präglats av en ideologi som innebär att skolan ska vara till för alla barn. I läroplanen från 

2011 finns det redan i inledningen beskrivningar av en likvärdig och demokratisk skola. De 

utgör grundstenarna i bygget av den svenska skolan. Socioekonomiska förutsättningar, 

etnicitet, kön eller utbildningsnivå hos föräldrarna, ska inte få påverka elevens resultat i 

skolan. Därför har skolan fått ett kompensatoriskt uppdrag, som ska bidra till att utjämna de 

skillnader som kan finnas mellan elevers olika förutsättningar att nå goda studieresultat. 

Förutom detta ska skolan även förankra respekt för demokratiska värderingar genom fostran 

till tolerans (Lgr11 s 3-11).

Enligt Skolinspektionens slutrapport (2010:14) med inriktning mot skolors kompensatoriska 

uppdrag förväntar man att öka medvetenheten om undervisningens betydelse i strävan mot en 

mer likvärdig skola. Som bakgrund till granskningen ligger forskning och utredningar som 

visar på en ökad skillnad mellan skolors studieresultat. Skolans uppdrag är att hjälpa alla 

eleverna att nå minst godkänt men undersökningen visar att skolan är alltför beroende av 

föräldrarnas utbildningsnivå och sociala bakgrund. Skolinspektionen slår fast att svenska 

skolan inte är likvärdig och menar därför att skolan måste ta ansvar för att kompensera 

elevernas olika förutsättningar och sociala bakgrund . De anser inte att det inte räcker med att 

förklara dåliga resultat på faktorer som ligger utanför skolan.  
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I den pågående debatten om professionell läxhjälp diskuteras detta ofta utifrån ett rättvise- 

perspektiv. Motståndarna menar att läxhjälp är något som de redan resursstarka hemmen har 

råd att köpa och man menar att detta kommer att bidra till att öka klyftorna i skolan. 

Förespråkarna för läxhjälp menar skattesubventioneringen kan vara ett sätt att överbrygga 

dessa klyftor då fler får tillgång till tjänsten. Ursprunget till denna debatt är fenomenet läxa, 

men läxans funktion, effekt och ansvarsfråga blir inte tydlig i debatten. I Skollagens inledande 

bestämmelser står det att all undervisning ska vila på vetenskaplig grund och erfarenhet, 

vilket är intressant när läxan används som ett pedagogiskt verktyg i undervisningen (SFS 

2010:800 § 5). 

2.1 Läroplaner

Då läroplanen är central för all verksamhet som bedrivs inom svenska skolan så var det 

självklart för mig att först gå till dessa dokument för att se hur läxan är beskriven. Till min 

förvåning nämns inte läxan alls i de senaste läroplanerna. Detta finner jag mycket intressant, 

då läxan är en vedertagen arbetsmetod inom skolan. Därför vill jag i detta avsnitt visa på hur 

läxan beskrivs i de tidigare läroplanerna för att kunna få en ökad förståelse för läxans 

historiska bakgrund.

Sveriges regering har gett skolan i uppdrag att bedriva undervisning. Skolans arbete ska utgå 

ifrån de läroplaner som utformats på nationell nivå. De består av riktlinjer, förhållningssätt 

och kunskapsmål som skolan ska sträva mot. Dessa styrdokument är präglade av värderingar 

och synsätt som råder i övriga samhället, vilket gör att styrdokumenten blir ett slags 

tidsdokument, där vi kan se hur synen på skola, barn, lärare och föräldraroll, har förändrats 

under åren. 

När den första läroplanen skrevs 1962 genomfördes den obligatoriska grundskolan i Sverige. 

På den tiden ansåg man att skolarbetet huvudsakligen skulle göras i skolan. Läxan ansågs vara 

ett sätt att få kunskap men även en form av arbetsfostran (s 57). Då följande läroplan skrevs 

1969 hade man lämnat begreppet arbetsfostran och menade istället att läxan skulle vara en 

frivillig uppgift. Eftersom man ansåg att skoldagen tar så många timmar i anspråk, så menar 

man att eleverna ”bör få använda övrig tid för rekreation” (Lgr69 s 69-71).
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Pendeln svängde sedan tillbaka under 1980-talet då läxan beskrivs som en del av skolans 

arbetssätt. Man menar att läxan är ”en väsentlig del av den karaktärsdaning som skolan ska 

ge” (Lgr 80 s 50). 

Under 1990-talet ökade elevens individuella ansvar för studier och därmed försvinner läxan 

helt ur läroplanen. Inte heller i de senaste läroplanerna från 1994 och 2011 förekommer 

begreppet läxa. Slutsatsen blir att läxan inte kan anses ingå i skolans uppdrag.

Med detta som bakgrund kan vi konstatera att under utvecklingen av nya läroplanerna har 

begreppet läxa försvunnit ur styrdokumenten – men lever kvar i skolan. 

2.2 Begrepp

Den dolda läroplanen

För att anknyta till tidigare avsnitt om läroplaner vill jag här presentera ett begrepp som kan 

förklara att läxan fortfarande lever kvar trots att den inte nämns i skolan officiella dokument.  

Under 1960-talet så började begreppet the hidden curriculum förekomma i diskussioner som 

handlade om skolan i USA. Några år senare översatte Donald Broady detta och myntade det 

svenska begreppet den dolda läroplanen. Begreppet är användbart när man vill närma sig 

olika fenomen som finns i skolan, men som inte explicit uttrycks i några av skolans 

styrdokument. En dold läroplan innefattar alltså den uppsättning av oskrivna regler och 

beteenden som formar hur elever och lärare möter och bemöter varandra. Det handlar om 

metoder, strukturer och maktförhållanden som inte ifrågasätts eller synliggörs. Vissa saker 

görs omedvetet medan andra idéer har formats av gruppen tillsammans. Dessa idéer utgör en 

grund för vilken kultur, värderingar och könsmönster som gäller inom gruppen. (Broady 2007 

s 15ff).

Likvärdighet

Då likvärdighet är ett centralt begrepp sedan införandet av obligatorisk grundskola 1962 vill 

jag här visa på Skolverkets tolkning av detta. Likvärdighet innebär att skolan ska ge alla 

elever förutsättningar att nå kunskapskraven. Det ska ske genom anpassad undervisning och 

att skolan kompenserar för de eventuella brister som eleven har fått, beroende på sin 

bakgrund. ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lgr11 s 

8).  
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Läxa

I den litteratur och forskning som jag tagit del av, tar flera av författarna upp det 

problematiska med att finna en samstämmig definition av begreppet och menar att det i sig 

bidrar till att göra diskussionen ännu mer problematisk. Den allmänna tolkningen av en läxa 

är, en skoluppgift som utförs efter skolan. Jag väljer därför att avstå från att försöka definiera 

begreppet närmare och låter de olika rösterna i arbetet ge sin tolkning av läxan. 

Föräldrar

Då beskrivningen av föräldrarollen har förändrats under de olika läroplanernas utformning, så 

har jag valt att använda mig av definitionen från Lgr11. Under rubriken Skola och hem 2:4, 

kan vi läsa att skolan och föräldrarna har ett gemensamt ansvar för utveckling och lärande. 

Skolan ska vara ett stöd för föräldrarna och samarbeta så att skolans verksamhet utvecklas. 

Dessutom ska läraren fortlöpande informera om skolsituationen och kunskapsutvecklingen 

hos eleven. Läraren ska även hålla sig informerad om elevens personliga situation och 

respektera elevens integritet (Lgr11). Detta är något av det som står skrivet i läroplanen men 

texten lämnar ett stort tolkningsutrymme, vilket min studie kommer att visa. Vad det innebär 

att ha ett gemensamt ansvar för elevens utveckling och lärande är inte helt tydligt. För att man 

ska kunna arbeta mot ett gemensamt mål är det viktigt att enas kring definitionen av de 

begrepp som används i läroplanen. Först då kan alla parter ha en möjlighet att bidra med det 

som förväntas.

 

Nyckelbegrepp: 

Läxa, likvärdighet, lärare, föräldrar. 
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3.0 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att jämföra hur lärare och föräldrar beskriver läxans funktion, dess 

effekt och ansvarsfördelningen kring läxans genomförande.

Frågeställningar

1. Vilken funktion har läxan, enligt lärare och föräldrar i underökningsgruppen?

2. Vilka effekter får läxan, enligt lärare och föräldrar i undersökningsgruppen?

3. Hur beskriver lärare och föräldrar i undersökningsgruppen, 

    ansvarsfördelningen för läxans genomförande?

Dessa frågeställningar kommer att användas i två syften. 

A. Frågornas svar ska leda till att arbetets syfte besvaras.

B. Frågorna kommer att ställas direkt till materialet, och användas som ett verktyg när arbetet 

ska redovisas och analyseras.

4.0 Teoretisk inramning

Då det finns få studier som berör läxan specifikt, har jag valt att även inkludera forskning som 

angränsar till problemområdet. Därför har jag valt att använda mig av John Deweys teorier 

om kunskap och lärande och Lars Erikssons teorier om relationen mellan föräldrar och lärare.

4.1 Hem och skola

Då min undersökning berör föräldra- och lärarrelationen i allmänhet och ansvaret för läxor i 

synnerhet så vill jag använda mig av forskaren Lars Erikssons teorier kring olika synsätt på 

föräldra- och lärarrelationen. Han menar att beroende av vilket synsätt man väljer så kommer 

det att prägla vilket förhållningssätt och vilka förväntningar som kommer att finnas.

Eriksson (2008) har studerat officiella dokument och forskningslitteratur, för att belysa hur 

relationen föräldrar och skola beskrivs. Han har sett att begreppen samarbete och 

föräldrainflytande har olika definitioner, beroende av i vilket sammanhang de använts. 

När det gäller förhållandet mellan lärare och förälder, så menar Eriksson (2008) att relationen 

har förändrats från att vara tydligt åtskilda till att gå mot ett allt större samarbete. 

Det första officiella dokumentet från 1994 slår fast att föräldrar ”har rätt till inflytande och 

påverkan”. Sedan dess har föräldrars inflytande och ansvar ständigt vuxit. Föräldrar kan idag 
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välja hur deras barns utbildning ska se ut.  Detta föräldrainflytande har medfört att skolan 

förväntar sig mer av föräldrarna och efterfrågar ett större engagemang än tidigare. 

Parallellt med detta har även lärarnas roll gentemot föräldrarna förändrats. Föräldrar kan idag 

ställa lärarna till svars och ifrågasätta deras pedagogiska arbete vilket var en omöjlighet 

tidigare. Eriksson (2008) menar att dessa förändringar har utvecklats till ett slags 

kontrollsystem som medfört att föräldrar och lärare håller koll på varandra. I detta finns det en 

förväntan på att parterna ska fullgöra sina plikter. Denna förändring har lett fram till att 

rollerna blivit otydliga och ansvarsfrågan blivit mer komplex.

Till detta kommer stadsmakternas önskan om att höja elevernas skolresultat och Eriksson kan 

se att statsmakten har en förhoppning att föräldrarna ska kunna bidra till att resultaten höjs i 

skolan. Längre fram i studien kan vi även se att andra forskare gjort denna koppling kring 

föräldrarnas medverkan (Forsberg 2009 s 24). Eriksson (2008) menar att dessa förändringar är 

en konsekvens av att skolans verksamhet har gått ifrån att vara ett kollektivt samhällsansvar 

till att vara en enskild familjeangelägenhet. Eriksson (2008) visar att det höjs kritiska röster 

mot att lägga över ett så stor ansvar på föräldrarna, då man menar att det medför en utslagning 

av elever som inte har resursstarka föräldrar.  

Eriksson (2008) vill med sin studie visa fyra olika modeller som speglar relationen mellan 

föräldrar och lärare. Den första är isärhållandets modell som växte fram ur en 

utbildningssociologisk tradition under 1930-talet och vidare som menar att lärare och 

föräldrar har en inbyggd konflikt i sitt förhållande. Konflikten förklarades med att föräldern 

och läraren betraktade barnets utveckling från helt olika perspektiv. Läraren hade universella 

intressen, vilket innebar att läraren måste förhålla sig till alla barn i klassen medan föräldern 

hade partikulära intressen som betyder att föräldern är knuten till ett specifikt barn och inte 

sätter barnets prestation i första rummet. Läraren var orienterad mot att bedöma den 

intellektuella utvecklingen i förhållande till andra elever medan föräldern såg det enskilda 

barnets totala utveckling, inte bara den intellektuella.

Man menade också att om skolan och hemmet hölls åtskilda, så fanns det förutsättningar att 

ge alla barn en rättvis chans att lyckas i skolan, oavsett vilken socioekonomisk bakgrund de 

hade. Dessutom fanns det en möjlighet att införliva nya tankar och normer i barnet för att 

sedan föra barnet till en högre nivå av förståelse, än vad som var möjligt inom familjens ram.

Lärarnas förhållningssätt präglades av att de såg sig själva som experter. Sällan reflekterade 

man över att de omdömen som gavs kunde innehålla några brister vilket gjorde att lärarna inte 

kunde se värdet av att involvera föräldrarna. 
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Den här modellen avlöstes sedan av partnerskapsmodellen. Den utvecklades i en strävan att 

förverkliga ambitionen om jämställdhet från 1950-, 1960 och 1970-talet. Forskning visade att 

ett partnerskap mellan föräldrar och lärare var det som skulle utjämna ekonomiska och sociala 

skillnader. Det som började med jämlikhetstanke utvecklades till att även inkludera en 

effektivitetstanke som innebar att föräldrarna fick ansvar för läxläsningen. Tidigare ansåg 

man att läxor var något som enbart de professionella kunde ägna sig åt och att amatörer, dvs. 

föräldrar, inte skulle blandas in. 

Under 1980-talet växte den tredje modell fram som Eriksson (2008) kallar för 

brukarinflytandemodellen . Den är mindre inriktad mot prestationer utan presenteras utifrån 

demokratiska motiv. Modellen bygger på en idé om att föräldrar ska medverka och vara 

rådgivande i olika beslut som rör skolan. Bakgrunden till denna förändring är den ekonomiska 

kris som Sverige befann sig i under 1970-talet. Eriksson (2008) förklarar att modellen blev ett 

sätt för staten att råda bot på de brister som fanns i utbildningssystemet. Det var alltså inte ett 

ideologiskt arbete som man först kan tro, utan man önskade skapa förutsättningar för att öka 

effektiviteten i lärandet. 

Den fjärde modellen är valfrihetsmodellen som är den modell som finns i skolan idag. Den 

grundar sig i en ideologi om en autonom medborgare, som äger sina tillgångar och har rätt att 

bestämma över sin framtid. Individuellt föräldrainflytande står i centrum. Föräldrarna börjar 

betraktas som kunder på en skolmarknad och tankar på effektivitet och konkurrens betonas. 

Modellen skiljer sig från de andra genom att det är egenintresset som styr. Föräldern har rätt 

att bestämma över sitt barns utbildning och det innebär att det kollektiva får stå tillbaka för 

privata intressen. 

Eriksson (2008) menar att skolan fram till 1980 varit inriktad mot att tjäna det kollektivas 

intresse. Demokratifostran och jämlikhetstänkande har varit en självklarhet samtidigt som 

elever skulle rustas för ett yrkesverksamt liv. Utvecklingen gick sedan mot ett mer 

individualistiskt synsätt som präglats av egna intressen och synen på utbildningens roll har 

därigenom förändrats. Eriksson menar att eleverna kan påverkas av om föräldrarna enbart ser 

till privata intressen och bortser från det kollektiva. Han menar att det finns andra egenskaper 

som insikt, förståelse, kreativitet och reflektion som kan stimuleras i en kollektiv miljö där 

olikheter möts. 
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Eriksson (2008) avslutar med att visa det problematiska med att framhålla föräldrainflytande 

som något enbart gott och att föräldrar alltid vet vad som är bäst för barnet. Han menar att 

synsättet låser människor i fasta positioner och det kan förhindra ett öppet klimat mellan 

föräldrar och lärare. I vissa situationer kan det vara bättre för barnet om föräldern inte 

involverar sig i skolarbetet. I dagens skola finns det ett spänningsfält mellan isärhållandets 

modell och partnerskapsmodellen, menar Eriksson (2008).  Eftersom varje lärare själv väljer 

sitt förhållningssätt innebär det att det kan finnas flera modeller kring föräldrarelationen på 

samma skola (s 30-39).

4. 2  Kunskap

Läxor är ett ämne som i hög grad handlar om syn på lärande och kunskap. Min studie visar att 

läxor betraktas som en väg till ökad kunskap. När det handlar om synen på kunskap och 

lärande så är John Deweys (1859-1952) teorier fortfarande aktuella när kunskapsbegreppet 

diskuteras inom skolan. Deweys teorier hör till den filosofiska inriktning som kallas 

pragmatism. Jag har här valt att använda mig av Roger Säljös (2012) beskrivning av Deweys 

teorier som jag hämtat ur boken Lärande Skola Bildning. 

Utifrån pragmatismens teorier menar man att kunskap är det som människor behöver för att 

lösa problem och situationer i vardagen. Den kunskap som Dewey anser vara viktigast är den 

kunskap som är kopplad till människors praktiska erfarenheter. En annan aspekt är att teori 

och praktik inte går att skilja åt, utan att de är en integrerad aspekt av människors handlingar 

(s 177). Dessa tankar har sitt ursprung i de politiska och sociala orättvisor i samhället som 

Dewey uppmärksammat. Utifrån detta formades tankar om hur skolan borde fungera för att 

fullgöra sitt uppdrag. Den grundläggande tanken var att skolan skulle vara demokratisk och 

förankrad i verkligheten. Skolan har till uppgift att gradvis introducera barnet till omvärlden 

genom att använda barnets erfarenheter och kompetens. I det här sammanhanget lyfter Dewey 

tankar kring att språket är det centrala när kunskap förmedlas. Genom språket kan barnet 

förstå och börja analysera omvärlden. Dewey kritiserar en undervisning som inte ser att det 

finns en stor skillnad mellan att förmedla fakta och att verkligen lära sig något. Han menar att 

”skolan nöjer sig således ofta med att eleven kan återge en produkt, även om hon eller han 

inte kan sätta in detta i något vidare sammanhang” (s 182). 
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Som kontrast till den här modellen av lärande förordade Dewey metoder som kan aktivera 

elevernas tankar och hjälper dem att börja reflektera. Han menar att reflektion blir nödvändig 

då vi ställs inför ett konkret problem som ska lösas. Dewey menar att skolan ska vara en 

språklig verksamhet som hjälper eleverna att ställa frågor, diskutera och analysera. Detta 

synsätt kan göra att skolan uppfyller sitt uppdrag att agera demokratiskt. genom att förmedla 

en kunskap som ger elever tillgång till civilisationens kapital, enligt Dewey (s 185).

5. 0 Tidigare forskning

Att hitta tidigare forskning om läxan har varit svårt då få forskare har fördjupat sig inom 

ämnet. Det är förvånande eftersom det finns väldigt många studentuppsatser om läxor.

Därför har mina val av tidigare forskning skett utifrån forskarnas relevans i förhållande till 

mina frågeställningar. Lucas Forsberg har studerat hur svenska föräldrar upplever sin 

föräldraroll i vardagen där läxor är en återkommande faktor och Ingrid Westlund som har 

forskat kring tidsperspektivet där läxan tar mycket tid i anspråk.

5.1 Föräldrars vardag

Forsberg (2009) har skrivit en doktorsavhandling om föräldraengagemang och förväntningar 

på den svenska medelklassfamiljen. Hans studie är en del av ett internationellt projekt som 

syftar till att jämföra familjers situation i flera länder. Studien är grundad på deltagande 

observationer av åtta representativa medelklassfamiljer i Sverige. Hans studie visar att den 

kulturella normen i det svenska samhället förutsätter att varje man och kvinna arbetar utanför 

hemmet och strävar efter att göra karriär (s 15). Samtidigt förväntas även föräldrarna dela på 

ansvaret för hushållsarbete och omsorgen för barnen. I detta, menar Forsberg, finns det en 

outtalad norm som säger att varje ”god” förälder utvecklar en nära relation till sina barn 

genom att tillbringa så mycket tid som möjligt tillsammans (s 29). Forsberg beskriver hur 

föräldrar längtar efter att ha mer tid med sina barn men att den korta tid de upplever sig ha till 

förfogande, går till att utföra plikter, där läxläsningen beskrivs som en av dessa plikter (s 25). 

Förutom tidsaspekten upplevde många föräldrar att läxan var en faktor som ofta skapade 

konflikter och bråk i hemmet. Forsberg beskriver att dessa kulturella förväntningar, som finns 

på föräldrar, skapar överarbetade och stressade föräldrar som förutom de redan nämnda 

faktorerna, dessutom ska uppfylla skolans förväntningar på föräldraengagemang, vad gäller 

barnens kunskapsmål. Den föräldragrupp som Forsberg intervjuat, består av yrkesarbetande 

medelklassfamiljer som alla lever i par förhållanden. Utifrån detta faktum ställer Forsberg 
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frågan om hur ensamstående föräldrar och föräldrar som saknar språket, klarar av att hantera 

dessa förväntningar när undersökningsgruppen beskriver sin situation som tidvis 

överväldigande (s 15-17).

5.2 Läxan - en svårfångad företeelse

Westlund (2007) presenterar aktuell forskning om olika föreställningar om läxans nytta och 

värde och pekar på att det saknas forskning i Sverige kring läxornas effekt på studieresultat. 

Westlunds studie utgår från ett antal elevuppsatser, som inte skulle handla om läxor, utan om 

deras upplevelse om tid.

Trots att jag i inledningen av mitt arbete redogjort för att jag lämnat elevens perspektiv 

utanför, så finner jag forskningen intressant, då den sätts in i ett större sammanhang som 

handlar om hur skolan förändrats och hur föräldrar ser på läxan.

Westlund (2007) menar att läxan är komplex och svårfångad eftersom många personer är 

inblandade i en läxa. Det gör att variationen blir stor beroende på läraren, eleven, föräldern 

och i vilken situation den används. Definitionen av läxa är problematisk, eftersom det saknas 

en enhetlig beskrivning av begreppet men Westlund väljer att använda sig av tolkningen att en 

läxa är en uppgift som eleven gör utanför lektionstid eller hemma (s 82). 

Studien visar också att elever ser läxan som ett tecken på brister hos dem själva medan 

föräldrar och lärare ser läxan som en harmonisk aktivitet som hjälper eleverna att lära sig 

nyttiga saker. Det finns en bild av att läxan hjälper eleven att planera och ta ansvar för att bli 

engagerad i skolarbetet. Föräldrarna tänker ofta att läxan är något som för hem och skola 

närmare varandra och att läxorna får föräldrar och barn att umgås. 

Westlund (2007) saknar studier som ifrågasätter läxornas kostnader och som lyfter fram de 

negativa effekter som läxor har. Hon menar att eftersom bilderna skiljer sig så mycket åt, är 

det svårt att se att läxan blir ett harmoniskt projekt (s 84). Detta är även vad Forsberg (2009), 

tar upp i sin forskning, när han beskriver hur läxan ofta orsakar konflikt, istället för att vara en 

tid för umgänge mellan föräldrar och barn.

Läxorna beskrivs av Westlund (2007) som en hybrid mellan arbete och fritid, vilket gör att 

läxan hamnar i gränslandet mellan hem och skola (s 88). Hon visar även på att det oftast är de 

svaga eleverna som har svårt att jobba i skolan och att de dessutom ofta saknar stöd hemifrån 

14



(s 89). Hon ställer sig frågande till den rollfördelning som leder till att föräldrarna förväntas 

vara didaktiker i hemmet medan läraren använder sin tid till att fostra eleven i skolan (s 93).

 

6. Material och metod

Undersökningens metod är kvalitativ och är en observation av lärares och föräldrars 

beskrivning av fenomenet läxa från två sociala diskussionsforum på Internet. Jag har valt att 

använda mig av detta material i min undersökning då jag funnit det mycket intressant att 

observera hur föräldrar och lärare ger uttryck för sina tankar och åsikter i korta textdialoger på 

dessa forum. Jag är medveten om att den tidigare forskning som baserats på Internet 

observationer, fortfarande är mycket begränsad. Därför anser jag det nödvändigt att visa hur 

jag gått tillväga för att få fram det material som ligger till grund för min undersökning.

Då materialet utgörs av nedskrivna kommentarer och inlägg i textformat kan det vara av värde 

att nämna att dessa motsvarar ca 20 sidor text i utskriftsformat. Ur dessa inlägg har jag sedan 

gjort stickprov för att synliggöra vilka beskrivningar och åsikter som representeras på 

forumen. Efter det har jag gjort ett urval av de inlägg som tydligast visar på variation av 

argument och föreställningar som lärare och föräldrar uttrycker i observationen. 

För att sedan tolka mitt material har jag valt ett hermeneutiskt perspektiv. Jag är medveten om 

att den hermeneutiska tolkningen brukar användas på material som tillåter mer fördjupning 

och kontextualisering. Trots detta har jag ändå valt att använda denna tolkning då det 

kvalitativa synsättet har som uppgift att tolka och förstå för att sedan kunna jämföra olika 

beskrivningar av ett fenomen. Då fokus ligger på att försöka förstå särpräglade fenomen vill 

jag använda mig av den idiografiska forskningen. Det innebär att jag ämnar beskriva och 

förstå ett fenomen och har ingen ambition att generalisera, förklara och förutsäga utan det 

viktiga är den bild som beskrivs i sammanhanget (Stukát 2006 s 35-37). Som tidigare nämnts 

så går det alltså inte att dra några generella slutsatser utifrån mitt begränsade material, utan 

resultatet kan bara anses gälla de lärare och föräldrar som ingår i undersökningsgruppen.

Materialet redovisas och analyseras sedan utifrån de tre frågeställningarna som ligger till 

grund för studien.
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Vad gäller undersökningens etiska aspekter som krav på information, samtycke och 

konfidentialitet, så består detta material av text som publicerats på Internet. Det innebär att 

deltagarna är medvetna om att forumet är tillgängligt för allmänheten. Varje deltagare kan 

själv välja att skriva ut sitt namn eller medverka anonymt på forumet. I de fall då deltagarna 

har skrivit ut sitt namn har jag valt att skydda deras identitet genom att inte skriva ut namnet 

för att uppfylla kravet på konfidentialitet (Stukát 2011 s 139). 

Givetvis kan dessa faktorer innebära en begränsning men å andra sidan kan det vara en fördel 

att deltagarna uppträder mer naturligt, då de inte känner sig iakttagna. Därigenom undviks en 

vanlig felkälla (Stukát 2011 s 57).  

En annan fördel är att deltagarna på dessa forum kommunicerar direkt och spontant med en 

direkt återkoppling. Forumen är polemiska i sin natur, vilket innebär att skribentens argument, 

värderingar och utgångspunkter blir tydliga. Eftersom min undersökning handlar om att 

jämföra uppfattningar och värderingar hos lärare och föräldrar, så fann jag detta material 

lämpligt för min studie. Det finns även en fördel med att deltagarna är anonyma eftersom det 

kan ge en större frihet att uttrycka sig än vad som skulle krävas i ett personligt möte mellan 

deltagarna. 

Då jag beslutat mig för att använda mig av detta material så började sökandet efter lämpliga 

forum som kunde bidra med en bra representation av både lärare och föräldrar. Jag har 

undersökt 15-20 olika forum i Sverige som handlat om familj- och skolrelaterade ämnen. 

Bland dessa gjorde jag sedan ett urval utifrån tre kriterier:

1. Föräldrar eller lärare skulle vara aktiva på forumet.

2. Forumen skulle beröra ämnet läxor. 

3. Samtalstonen skulle vara god. Detta var mycket viktigt då det 

visade sig att vissa personer blivit avstängda till följd av 

respektlösa och otrevliga inlägg på forumet.

Det första forumet kommer från Lärarnas Riksförbund. Det är intressant eftersom den riktar 

sig främst mot yrkesgrupper som är verksamma inom skolan. Inläggen förmedlar ett 

lärarperspektiv i de resonemang och argument, som lyfts fram i de olika inläggen.
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Den aktuella diskussionstråd som jag valt startade som en reaktion på en artikel om 

professionell läxhjälp, som dagspressen publicerat. Då detta engagerade många lärare och 

synliggjorde deras tankar kring läxor, valde jag denna. Diskussionen fanns publicerad på 

Internet den 2012-11-03.

För att fånga föräldraperspektivet valde jag ett öppet forum, Familjeliv.se, där föräldrar kan 

diskutera olika ämnen som berör familjeliv. Diskussionstråden jag valde fanns under rubriken 

Föräldrar och startade med ett inlägg från en förälder som uttryckte sin tveksamhet kring 

användningen av läxor i skolan. Diskussionen synliggjorde många olika föreställningar om 

både lärare, läxor och föräldraansvar, vilket var relevant för min studie. Denna diskussion var 

publicerad på Internet under tiden 2012-11-05 till 2012-11-07. 

6.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Reliabilitet och validitet 

Som tidigare nämnts är det empiriska materialet något ovanligt, då det består av texter från 

Internetforum där lärare och föräldrar haft en skriftlig dialog där de gett uttryck för åsikter, 

beskrivningar och upplevelser av ett fenomen. Det finns både för- och nackdelar med talat och 

skrivet språk. Det innebär att jag som läsare måste föreställa mig den situation som text eller 

tal beskrivits i. Då kan utropstecken, understrykningar och kursiveringar bära på budskap, 

som sedan tolkas och ges en mening. En annan av skriftspråkets fördelar är att det finns 

tillgängligt. Läsaren får då möjlighet att läsa texten flera gånger. I det talade språket finns det 

andra saker som är meningsbärande. Det kan vara intonation, kroppsspråk eller tystnad, som 

kan tillföra en ytterligare dimension till läsaren (*1).  Eftersom jag inte har haft tillgång till 

detta så kan vissa uttalanden och kommentarer förefalla mer krassa än vad skribenten avsett. 

Personernas inlägg kan också ha haft en djupare innebörd än den jag uppfattat. Jag är också 

medveten om att jag kan ha övertolkat och kategoriserat vissa inlägg, i min strävan att få 

belysa variationer och kopplingar mellan deltagarnas upplevelser.

Materialet består av lärare och föräldrar som är aktiva på Internet och har gjort ett val att delta 

på ett diskussionsforum som behandlar olika familjfrågor. Den grupp föräldrar och lärare som 

inte föredrar att använda detta kommunikationssätt eller inte deltar i offentliga diskussioner, 

är sannolikt stor men finns inte representerade i materialet. Det gör att de slutsatser som 

framkommer är begränsade till undersökningsgruppen.
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Jag har använt mig av en liten undersökningsgrupp där endast ett litet antal lärare och 

föräldrar finns representerade. Det innebär att de resultat som framkommer endast kan 

tillämpas på denna specifika grupp. För att kunna generalisera skulle betydligt större del av 

populationen finnas representerad i materialet. Det går heller inte att utläsa några samband 

mellan könstillhörighet eller socioekonomiska faktorer och de beskrivningar som 

framkommer.

Trots detta går det ändå att urskilja vissa mönster och samband i de variationer som 

framkommit, vilket gör att det finns en viss generaliserbarhet i materialet (Stukát 2011 s 136).

(1*) http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=skillnad_mellan_tal_och_skrift). 

7. Analys och resultatredovisning 

Min undersökning utgår ifrån tre frågeställningar. 

1. Vilken funktion har läxan, enligt lärare och föräldrar i underökningsgruppen?

2. Vilka effekter får läxan, enligt lärare och föräldrar i undersökningsgruppen?

3. Hur beskriver lärare och föräldrar i undersökningsgruppen, ansvarsfördelningen för

    läxans genomförande?

Dessa kommer att ligga till grund för den struktur jag valt när jag redovisar och analyserar 

mitt empiriska material. För att underlätta för läsaren har jag valt att lägga min analys i direkt 

anslutning till redovisningen. 

Mitt material består av en mängd olika inlägg på diskussionsforum, där både lärare och 

föräldrar medverkar. Beskrivningarna innehåller stor variation och materialet visar att läxan 

synliggör intressanta fenomen. Min önskan är att läsaren ska få syn på de spänningsfält som 

finns mellan de olika aktörerna. Naturligtvis kan jag aldrig göra anspråk på att förmedla en 

rättvis beskrivning av de enskilda personernas inlägg, då jag endast kan utgå från den text det 

skrivit. Ändå vill jag presentera de olika beskrivningarna för att visa på den variation av 

uppfattningar som framkommer i diskussionen. Inläggen visar också att deltagarna i 

observationen har olika perspektiv på relationen mellan lärare och föräldrar.
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I min redovisning har jag inte avslöjat något om deltagarnas identitet. Detta är främst av 

forskningsetiska skäl men det bör även noteras att flertalet inlägg i observationen skrivs under 

pseudonym. Då det finns en direkt dialog mellan två aktörer har jag markerat detta i texten för 

att underlätta läsningen.

7.1  Vilken funktion har läxan, enligt lärare? 

I de flesta inlägg från lärarna i observationen så beskrivs läxan som en självklarhet i skolan 

och en uppfattning om att dess funktion är tydlig. Det framkommer även att läxor har olika 

utformning beroende av vad läraren vill att eleverna ska lära sig. Nedan följer några 

beskrivningar från några lärare. Den första läraren betonar att det finns olika syfte med att ge 

läxor och nämner några exempel på utformning: 

Repetitiva läxor; att öva på något som läraren gått igenom tidigare i skolan.

Komma-i-kapp-läxor; vid sjukdom eller när eleven arbetar långsamt.

Överblicks-läxor; för att samla ihop tankarna för att se vad som saknas av kunskap.

Utmaningar; kan vara ett problem som ska lösas, oftast handlar det om matematik.”

Nästa lärare anser att läxan är nödvändig eftersom:

”Alla inte har lika lätt för sig och då är det en del som måste jobba mer

 hemma, alltså ta hem läxa. Det går inte att komma ifrån”. 

Ytterligare en lärare menar att det behövs ett visst tragglande för att nöta in kunskap. Läraren 

menar att skolan inte har tid, så eleverna behöver jobba hemma istället.

Läxorna ska vara en hjälp för att nå kursmålen och därför ska läxorna givetvis vara kopplade 

till dessa, menar en lärare. Näste skribent menar att: 

”Läxan är avhängig av elevens ambition och förmåga.

 Därför kan ett stöd behövas hemifrån vid dessa olika moment”. 

En annan lärare berättar att dennes motiv till att använda läxor, är för att föräldrarna ska bli 

mer insatta i barnets skolarbete. Därför blir läxan en repetition av sådant som de redan kan.

Avslutningsvis är det en lärare som efterlyser en diskussion kring läxornas pedagogiska 

funktion och undrar om de överhuvudtaget behövs. Inlägget kommenteras väldigt kort med 

orden: 
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”Skippa läxorna helt istället…?”  

Diskussionen avstannar och frågan blir hängande i luften.

7.2 Vilken funktion har läxan, enligt föräldrar?

I de första inläggen visar föräldrarna en positiv inställning till läxan, då tre föräldrar resonerar 

kring läxornas syfte.  Några föräldrar börjar jämföra antalet läxor som deras barn får under en 

vecka och det utvecklas till en slags tävling där flest läxor vinner.

En del tycker att det viktigaste med läxan är att den informerar föräldrarna om vad barnen lär 

sig i skolan. Responsen blir att det ska vara veckobrevet som informerar – inte läxan. 

Det framkommer även att det finns några föräldrar som menar att läxan gör det möjligt att 

välja tid och plats för inlärning. I det sammanhanget är det flera av föräldrarna i 

undersökningen som tycker att läxan är bra därför att elever lär sig i olika takt. De menar att 

läxan då är en hjälp för de elever som är långsamma och behöver mer tid för att lära sig nya 

saker.

En förälder svarar då att det vore bättre att förlänga skoldagen istället för att låta dem jobba 

hemma. Svaret blir då att ”det är omöjligt att få alla barn att hålla samma takt och därför är 

det bättre att de långsamma barnen får jobba hemma istället för att skoltiden ska förlängas 

för alla.”

Två andra föräldrar i undersökningen tycker att läxor är en bra pedagogisk metod och en 

nödvändighet. De menar att läxor är något som barn måste lära sig hantera tidigt, för att klara 

av att studera på universitet och högskola. De menar att läxor hjälper barnen att träna ansvar, 

självdisciplin och studievana. Andra föräldrar reagerar mot detta och en förälder menar att 

börja prata om ansvarsträning för små barn, bara är ett allmänt moralflum.

Ingen svarar på inlägget utan istället passerar kommentaren obemärkt och några föräldrar 

fortsätter att påpeka hur viktigt det är med läxor för att befästa kunskap. De menar att när 

eleverna har övat hemma blir de bättre och det kommer att visa sig i betyget senare. 

Två föräldrar protesterar mot detta och nu börjar samtalstonen bli vassare och argumenten 

skarpare i inläggen:
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”Nej! Läxor är tjoller och det är lärare som saknar kompetens som behöver ge 

barnen läxor för att hinna med. En lärare som ger läxor brister i sitt ansvar som pedagog.”

Diskussionen avstannar men snart väcks känslorna till liv igen när en förälder berättar om sin 

dotter som har svårt att hålla samma takt som den övriga klassen. Hon har fått alldeles för 

många läxor och det har skapat problem i hemmet, skriver föräldern.

En förälder responderar med att ifrågasätta barnet: 

”Varför behöver hon komma ikapp? Gör hon inte vad hon ska på lektionerna?”

En annan förälder instämmer och tillägger:

”Läxorna kan få henne att förstå konsekvenserna av att inte göra vad man ska i skolan. 

Kanske hon sysslar med annat på lektionerna istället för att jobba och då hjälper läxorna 

henne att skärpa till sig.” 

Kommentarer uteblir en stund men fortsätter snart när två andra föräldrar uttrycker sin åsikt 

om läxor. De skriver i sina kommentarer att läxor bara ges av tradition, för att föräldrar och 

lärare tycker att det ska vara så. Någon uttrycker att det är fel om skolan gör sig beroende av 

föräldrarna för att barnen ska klara av sina läxor och målen i skolan. 

En förälder ifrågasätter läxor och tar upp att läxor inte nämns i läroplanen och att: 

”..lärare därför inte FÅR KRÄVA att skolarbete ska göras hemma! De kan be om det men de 

har inte något stöd i skollagen för att elever ska arbeta med skolarbete utanför skoltid.”

Jag citerar för att tydliggöra hur många känslor som läxan river upp:

”Ursäkta mig, men var någonstans i skollag eller förordningar står det att elever inte får ha 

läxor mot föräldrarnas vilja? Lagtext tack.”

”Precis, det står inte ett ord om läxor i skollagen. Alltså kan du inte heller påstå att det är 

förbjudet. Lärarna ska använda all kunskap de har om elevernas kunskapsprogression och 

läxor är något som alltid hängt med i skolan. Så länge det inte finns ett skriftligt förbud i en 

lag kan du inte påstå det du gör.”

Diskussionen avslutas med orden: 
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”Lärare FÅR använda läxor. 

Du pratar i nattmössan. Läxor är en bra och nödvändig del av skolgången.”

7.3 Analys av fråga 1 

Läxans funktion

Lärarna i observationen talar om läxan som en självklar pedagogisk metod, även om de 

beskriver funktionen olika. De nämner som exempel att läxan används för att komma ikapp 

och ibland för att repetera. Dessutom beskrivs läxan som en slags kompensation för långsam 

inlärning för de elever som kommit efter sina klasskamrater. Lärarna skriver också att läxan är 

nödvändig för att eleverna ska kunna nå kunskapsmålen. Dessutom beskrivs läxan som en sak 

som ska råda bot på lärarnas tidsbrist.

 

Lärarna verkar befinna sig i ett pedagogiskt dilemma när det kommer till läxorna. Det är 

tydligt i undersökningen att lärarna slits mellan två viktiga uppdrag. I kombination med att 

viktig ämneskunskap ska förmedlas försöker man även uppfylla det demokratiska 

fostransuppdraget. Ett tecken på läxans fostrande funktion kan vara när lärare menar att läxan 

används för att höja elevers ambitionsnivå. 

Det finns lärare i undersökningen som menar att en av läxans funktioner är att informera 

föräldrar om skolarbetet. Det kan vara ett uttryck för en angelägenhet att möta föräldrarnas 

förväntningar så att de ska vara nöjda med skolan och läraren. För att koppla det till en av de 

modeller som Eriksson (2008) beskriver i sin forskning så finner vi ”brukar modellen” där 

föräldern betraktas som en kund. I ett sådant förhållningssätt så blir det viktigt att 

tillfredsställa kunden för att bevara en god relation och skapa en nöjd ”kund” för att undvika 

att föräldern flyttar sitt barn till en annan skola. 

Slutligen behöver lärarna även möta myndigheternas krav på bättre skolresultat. Det kan vara 

så att lärarna i undersökningen använder sig av läxan för att uppnå detta eftersom de nämner 

både brist på tid för att hinna med och även lyfter läxans funktion när det gäller att få alla 

elever att hinna med det som står i kursplanen. Lärarna verkar värdera läxan högt och lita på 

att den gör stor nytta för elevernas kunskapsutveckling. Westlunds (2007) forskning visar 

även på detta faktum att lärare tenderar att lita på att läxan kommer att hjälpa eleverna att lära 

sig mer, trots att det inte finns några tydliga bevis för detta. 
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Föräldrarnas kommentarer visar på en större oenighet kring läxans funktion. Det finns 

föräldrar i undersökningen som problematiserar läxan vilket inte kommer fram lika tydligt 

bland lärarnas inlägg på forumet. Några menar att läxor är något som är positivt, nödvändigt 

och även en självklar tradition inom skolan. Precis som lärarna, så menar föräldrarna att läxor 

har en god effekt på elevernas resultat. 

Svenska skolan utgår från en kunskapssyn som är hämtad ur bl.a. Deweys pedagogiska teorier 

som beskriver kunskap som något som skapas i ett sammanhang och tillsammans med andra. I 

läroplanen formuleras det så här: ”en viktig uppgift för skolan är att ge överblick och 

sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 

vilja att pröva egna idéer och lösa problem” (Lgr11 s 9). Om vi utgår från att föräldrarna i 

observationen står bakom detta så kan vi tolka deras inlägg på två sätt. Antingen är det så att 

föräldrarna alltid gör läxorna tillsammans med sina barn och därigenom skapar förutsättningar 

för ett socialt samspel och reflektion eller så visar inläggen att föräldrarna har en föråldrad syn 

på kunskap. 

En annan funktion som kommer fram är att läxan hjälper de elever som är långsamma och 

svaga i sin inlärning. Läxan beskrivs då som en väg till frihet eftersom den gör det möjligt att 

själv välja tid och plats för skolarbetet. Föräldern som skrivit inlägget har troligtvis goda 

erfarenheter av ett hem där lugn och ro är en självklarhet och där det funnits tillgång till 

föräldrar som har både resurser och tid att göra läxor med barnet. Tyvärr pekar 

Skolinspektionens rapport (2010:14) på att många skolbarn inte har tillgång till detta och att 

det därför är anmärkningsvärt att skolan har blivit sämre på att utföra sitt kompensatoriska 

uppdrag. I förlängningen innebär det att barn utan dessa resurser kan ha svårt att uppnå 

kunskapsmålen (s11).

Några av föräldrarna hamnar i ett häftigt meningsutbyte när användningen av läxor 

ifrågasätts. En förälder uttrycker att läxan blir problematisk då barnet enbart tolkar den som 

en bestraffning. Då responderar två andra föräldrar genom att ifrågasätta föräldern och 

framförallt barnet. De antyder att barnet har fått läxor på grund av slarv och olydnad. Då 

menar skribenterna att läxan är ett bra sätt att få eleven att förstå att man ska arbeta på 

lektionerna och inte hålla på med annat. Föräldern anklagas för att vara oengagerad i både 

skolan och sitt barn. Diskussionen avslutas i ett häftigt meningsutbyte, där ena gruppen 
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föräldrar hävdar att läxor endast är en tradition som borde förbjudas medan den andra gruppen 

citerar skollagen och påpekar att läxor är en nödvändig del av skolgången, trots att det inte 

står någonstans. 

Den här diskussionen visar på en stor skillnad mellan föräldrarnas olika förhållningssätt till 

föräldrainflytande i skolan. Erikssons (2008) ”partnerskapsmodell”, där föräldrar betraktar sig 

själva som en hjälplärare är tydlig hos de flesta trots att föräldrarna visar varierande framgång 

i sin roll som hjälplärare. Samtidigt kan vi se exempel på ”valfrihetsmodellen”, där en 

förälder resonerar kring möjligheten att byta skola när man inte tycker att barnet lär sig 

tillräckligt mycket i den skola man har för närvarande (s 37-38).   

Flera av inläggen på forumet antyder att läxan är ett bra verktyg för att stärka relationen 

mellan föräldrar och barn. Andra uttrycker hur svårt och problematisk läxläsningen kan vara. 

Dessa beskrivningar bekräftas av både Forsbergs och Westlunds forskning. De menar att 

föräldrar ofta har en förväntan på att läxläsningen ska stärka relationen till barnet. Men de 

uttrycker samtidigt att de istället upplever stress, oro och konflikt i samband med läxläsningen 

(Forsberg 2009 s 25), (Westlund 2007 s 89). Kanske Westlunds (2007) beskrivning av läxan 

som en hybrid mellan arbete och fritid kan förklara detta då hon menar att det problematiska 

ligger i att läxan hamnar i gränslandet mellan hemmet och skolan. Till detta kommer också 

elevernas önskan om tydliga gränser för att kunna veta när de kan få vara lediga (s 88).  

Westlunds (2007) forskning bekräftar även att det finns en vedertagen föreställning, bland 

lärare och föräldrar att läxor har en god effekt på elevers kunskaper och deras förmåga att 

planera. Samtidigt pekar hon på flera forskningsresultat som ger en annan bild. Det finns 

studier som visar att yngre elever inte ser någon koppling mellan läxor och förmågan att 

planera eller att ta ansvar. Istället visar forskningen att elever tolkar läxan som ett resultat av 

att de inte tagit ansvar i skolan (s 83-84, 87). 

När det handlar om vilken funktion läxan tillskrivs av lärare och föräldrar så visar 

observationen att det saknas en enhetlig beskrivning av läxans funktion. Det verkar som om 

lärarna utformar olika läxor beroende på syftet med den specifika läxan. Däremot uttrycks 

inte något om individuell hänsyn till elevens förutsättningar när det kommer till läxans 

utformning.
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7.4 Vilka effekter ger läxan, enligt lärare? 

Effekter på likvärdighet

Några lärare uttrycker att läxor ofta uppenbarar olika förutsättningar som barnen har vad 

gäller hjälp hemifrån. En av lärarna menar att det medför risker om man ger en för svår läxa.  

Om varken eleven eller föräldern kan så menar läraren att: 

”Det kan leda till försämrat förtroende för både läraren och skolan.”

En annan lärare oroar sig för att likvärdighet blir synonymt med likriktning. Läraren visar på 

att en differentiering inom skolan är ofrånkomlig. En kollega håller med:

”Att tro att vi i skolan kan ge samma förutsättningar till elever med olika förutsättningar och 

som i sin tur har föräldrar med olika förutsättningar, är en utopi som inte är realistisk.”

Förklaringen till att elever upplever att läxorna är för svåra kan bero på dåliga förkunskaper 

hos eleven och att det då behövs extra stöd, menar en av lärarna. Samtidigt uttrycker flera av 

lärarna en oro över att extra hjälp i skolan kan vara stigmatiserande för elever. Då menar en 

annan lärare att det kan vara precis lika stigmatiserande att få läxor man inte klarar av. 

Effekter på lärares arbetsbörda

Flera lärare skriver att läxan bidrar till att lärares arbetsbörda, blir ännu tyngre. De förklarar 

att en läxa ska vara väl genomtänkt, anpassad och planerad. Dessutom ska den följas upp och 

rättas, vilket tar mycket tid i anspråk. 

En annan lärare uttrycker att det är omöjligt att hinna med alla elever och därför behöver 

elever hjälp av andra än läraren, efter skolan. Läraren menar att en del av lösningen vore att ta 

bort mer av det administrativa arbetet för att frigöra tid till att stödja de elever som behöver 

mer hjälp. 

7.5 Vilka effekter har läxan, enligt föräldrar:

Effekter på likvärdighet

Några av föräldrarnas inlägg är känslomässigt laddade och åsikterna går fram och tillbaka 

mellan några av deltagarna när de diskuterar ett barn som har svårigheter med matematik.
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Förälder 1: 

”Min dotter räknade ut fem matteböcker på en termin, 

så nog sjutton kan ungar räkna både 5 och 10 sidor på en lektion!”

Förälder 2:  

”Fy, vilken människosyn! Aldrig at jag skulle vilja missunna några barn att lära sig det som 

de har rätt till, bara för att de är långsammare! Med en sådan elitistisk människosyn undrar 

jag om du även tycker att arbetslivet bara ska vara till för dem som gör allt på mediantid 

eller snabbare!”

Förälder 1: 

”Läxorna för mindre barn är inte särskilt tidskrävande”

 och tillägger att föräldern ska låta eleven göra läxan själv, istället för att hjälpa till.

”Spontant så tror jag att du vill väl men ger henne

 för mycket hjälp hemma, så att hon får luckor i sina kunskaper.”

Förälder 2 tror att det faktiskt finns elever som har stöd hemma men föräldrar som saknar 

kapacitet att hjälpa till med läxan.  Då ansluter en ytterligare förälder till diskussionen och 

menar, att just därför borde läxorna tas bort i skolan. 

Förälder 1 bollar tillbaka frågan: 

”Och vad gör man åt barn som vill ha läxor för att de tycker att det är kul? 

Ska man hänvisa till att de har gått färdigt i skolan och inte får göra något hemarbete?

Föräldern som startade diskussionen, uttrycker att skolan inte samarbetar, utan att relationen 

är ensidig. Detta har skapat en osäkerhet hos föräldern som skuldbelägger sig själv: 

”När det går trögt för henne i skolan, så betyder det dels att jag inte är världens bästa 

förälder med läxhjälp hemma och att jag känner mig dum och har dåligt samvete.”

Inlägget visar att föräldern är beredd att lägga ner så mycket tid som krävs, men problemet är 

att det är för svåra läxor. En annan förälder kommer in i diskussionen och uttrycker att:

”ingen borde behöva känna så, barn borde också få gå hem och vara lediga.”
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Osäkerhet 

Några föräldrar uttrycker svårigheter kring att förstå vilka kunskapsmål som skolan har och 

att det skapar en osäkerhet eftersom de inte vet om deras barn kan det som förväntas av 

skolan. De får ett svar som säger att om de bara läser läroplanen så kan de få svar.

En av föräldrarna svarar då: 

”Jag har kikat på läroplanen men kan jag verkligen utgå

 från den om jag ska översätta den till verkligheten?”

Föräldern får medhåll:

”Jo, jag har tittat men det står ingenstans om hur långt

 de ska ha kommit nu, så jag kan omöjligt veta om mitt barn ligger efter eller inte”.

Sedan ifrågasätts läxorna förekomst i ett par av inläggen:

”Det är ganska många år nu, som läxor inte nämnts i skollagen. 

Den forskning som finns, visar för övrigt inte på något entydigt positivt 

resultat av läxor, de som har mest nytta av dem är dem som redan kan.”

7.6 Analys Läxans effekter

När jag formulerade frågan om läxans effekter, tänkte jag att lärare och föräldrar skulle 

beskriva de positiva effekterna. Så blev det inte, utan istället gjorde den här frågan att läxan 

problematiserades ytterligare genom de beskrivningar som kom fram i diskussionen.

Några av de effekter som lärarna beskriver, är att läxan får konsekvenser för likvärdigheten. 

De menar att läxan uppenbarar de olika förutsättningar som eleverna har i sin hemmiljö. En 

lärare ser negativa effekter av läxan när eleven saknar stöd hemifrån. 

En annan uttrycker sin oro över hur förtroendet för skolan och läraren skadas, när en läxa är 

så svår att varken eleven eller föräldern klarar av den.

Ytterligare en lärare försöker att hantera det här problemet genom att peka på det omöjliga i 

att försöka skapa läxor utifrån föräldrarnas förutsättningar. Läraren menar att det är svårt nog 

att ge alla elever samma förutsättningar, så att blanda in föräldrarnas utbildningsnivå också, 

blir för mycket. Den här lärarens kommentarer kan tolkas som ett uttryck för den 
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föräldrarelation som vi beskrivs i isärhållandets modell. Det går att ana en frustration hos 

läraren när man talar om föräldrasamverkan runt läxläsningen. Kan det vara så att läraren 

därför väljer att använda sig av läxor eller är det så att läraren fortsätter att ge alla elever 

samma läxa och lämnar över läxläsningen till föräldrarna oavsett förutsättningar?

Om så är fallet, finns både isärhållandets modell och parnerskapsmodellen i ett 

spänningsförhållande. Det är svårt att kombinera två så olika synsätt och kanske det förklarar 

lärarens frustration?

Diskussionen som fortsätter handlar om möjligheten att ge extra läxhjälp i skolan för de som 

behöver detta, men genast uttrycks en oro över risken att eleverna stigmatiseras. Läraren 

svarar då att det är lika stigmatiserande att sitta med en läxa man inte klarat av att göra för att 

hjälpen saknas hemma.  Återigen hamnar isärhållandets modell och partnerskapsmodellen i 

konflikt med varandra. Trots att det finns meningsskiljaktigheter mellan inläggen så är 

samtalstonen ändå mer respektfull mellan lärarna än vad den är mellan föräldrarna. En 

förklaring till detta kan vara att de som skriver på lärarnas forum består av en mer homogen 

grupp än deltagarna på föräldraforumet.

Flera av föräldrarna har svårt att bevara diskussionen saklig och rationell. Istället blir den 

känsloladdad och aggressiv. Några av inläggen visar på just detta, där vi möter en förälder 

som verkar helt oförstående inför att det finns elever som saknar förmågan att prestera på 

samma nivå som andra. Detta kan tolkas som ett exempel på en förälder som har en 

individbaserad syn på skolan som innebär att det egna barnets intresse är överordnat det 

kollektivas.

Eriksson (2008) visar på att det finns en allmän uppfattning kring att föräldrasamverkan har 

en positiv påverkan på barns lärande. I förlängningen tror man att detta ska bidra till att 

skolresultaten i skolan ska höjas. Eriksson (2008) menar att dagens skola inte längre har 

jämlikheten för ögonen i parnerskapsmodellen, utan istället är det en vilja att effektivisera 

lärandet som gör att modellen används.  En bidragande orsak till denna förändring är att det 

individbaserade lärandet är centralt idag och att det kan effektiviseras om förbindelsen mellan 

hem och skola är väl fungerande, Som tecken på att man söker öka förbindelsen mellan hem 

och skola är de individuella utvecklingsplanerna. De kan innehålla en slags skriftlig 

överenskommelse kring olika ansvarsområden (Eriksson 2008).  
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En annan effekt som föräldrarna tar upp är den osäkerhet som läxan kan orsaka. Man funderar 

på om barnet fått läxa för att de inte gjort vad de ska eller om de kommit efter och måste 

jobba igen. Då finns det andra föräldrar som menar att det är föräldrarnas ansvar att ta reda på 

vad skolan förväntar sig. Det beskrivs som en enkel sak att läsa läroplanen för att få svar. 

I dessa inlägg framträder två olika sätt att se på föräldraansvaret när det gäller känna till vad 

eleverna ska lära sig i skolan. Eriksson (2008) menar att den här typen av resonemang är en 

effekt av den valfrihetsprincip, som finns i skolan idag. Från att skolan varit ett kollektivt 

intresse, med syfte att värna om demokratifostran och jämlikhet, har skolan blivit en 

familjeangelägenhet där föräldrarna har fått makt att bestämma över barnens utbildning (s 37).

Samtidigt som skolan blivit en familjeangelägenhet så talar man om ett partnerskap där 

föräldrar och lärare ska vara jämbördiga i samarbetet runt barnets utveckling. Men det blir 

också tydligt att läraren ändå är den som har mest makt genom att kunna bestämma vad som 

ska göras i skolan och hemma. Westlunds (2007) beskriver det som att lärare har makt över 

familjens fritid genom att bestämma hur mycket läxor eleverna ska ha.

7.7 Vem har ansvaret för läxans genomförande, enligt lärarna?

Detta är vad lärarna skriver om ansvarsfrågan kring läxan:

”Vi lärare behöver mer tid att hjälpa de elever som behöver”.  

”Det måste väl vara så att det mesta jobbet ska göras i skolan?” 

”Som vuxen skulle jag inte gilla att behöva ta med jobbet hem varenda dag...” 

”Resurserna ska finnas i skolan!”

”Den svenska skolan bygger på likvärdig utbildning, då ska det inte spela någon roll vilka 

kunskaper eller förutsättningar föräldern har.”

Några inlägg visa att lärarna förutsätter att föräldrarna är med när barnen gör sina läxor, men 

visar samtidigt att de har förståelse för att någon annan kan behöva hjälpa till.

”Har mamma och pappa inte tid - de kanske jobbar oregelbundna

tider exempelvis - så kan en läxhjälp/barnvakt förhöra glosläxan.”
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En annan av lärarna förklarar tydligt att undervisningen är lärarens ansvar. 

Därför ska inte läxorna kräva att föräldern håller en genomgång i samband med läxläsningen.

7.8 Vem har ansvaret för läxans genomförande, enligt föräldrarna?

När det kommer till ansvarsfrågan lyfter föräldrarna i observationen fram att lärarna ska ta 

ansvar för att informera om vilka kunskapskrav som eleverna har. I detta efterfrågas även en 

plan om eleven riskerar att inte nå målen. Föräldrarna tycker att det ofta är otydligt vem som 

har ansvar för vad när det kommer till barnens situation i skolan.

När det gäller ansvaret för genomförandet av läxan, så är de flesta föräldrar överens om att 

läxan ska göras hemma med föräldrarna och att läraren ska stödja elever med särskilda behov.

Några av föräldrarna anser att skolarbete ska göras under skoltid och inte göras hemma.

Samtalstonen mellan föräldrarna är ganska hård och osympatisk, till skillnad från lärarnas. 

Det är tydligt att majoriteten av föräldrarna anser att det är föräldrarnas ansvar att läxan blir 

gjord.  Men det visar sig även att det saknas förståelse och medkänsla mot de föräldrar som 

uttrycker att läxan ibland blir ett problem för dem.

När en förälder beskriver sin känsla av att inte räcka till och hur jobbigt det känns att inte 

kunna hjälpa sitt barn med läxan eftersom den är för svår, så svarar en annan förälder: 

”Undra på att skolan ser ut som den gör när man vill lägga allt ansvar på lärarna. Var är 

ditt föräldraansvar? Man kan tycka vad man vill om läxor men om du vill att din dotter ska 

lära sig får du byta skola eller stötta ditt barn mer hemma.”

Ytterligare en förälder kommenterar: 

”Låt henne göra läxorna ensam istället - det är det som läxorna är till för! 

Spontant så tror jag att du vill väl, men ger henne för mycket hjälp hemma, så att hon får 

luckor i sina egna kunskaper.”

Efter en stund skriver en förälder om läxor, utifrån ett annat perspektiv.
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”Vad jag tycker är mest tveksamt är inte om föräldrar tycker det är jobbigt eller inte,

 utan att det faktiskt inte finns något vetenskapligt stöd för att läxor generellt skulle vara en 

effektiv arbetsmetod.”

Inlägget fortsätter med att vederbörande berättar om skolor som infört läxhjälp för dem som 

saknar stöd hemifrån.

7.9 Analys 

Vem har ansvaret för läxans genomförande?

Majoriteten av lärarna i undersökningen, beskriver läxan som en självklar och nödvändig 

arbetsmetod som används som ett redskap för att eleverna ska nå kursplanens mål. Det 

innebär att läxan ska kompensera för den tidsbrist man upplever i skolan. Läxan beskrivs även 

som en hjälp för svaga elever då de kan behöva extra hjälp hemifrån för att hinna med att nå 

målen. Så långt verkar lärarna ha en tydlig bild av läxans fördelar. Men det blir aldrig riktigt 

tydligt, vem lärarna anser ska bära ansvaret för genomförandet. De beskriver läxan som enkel, 

oproblematisk och något som ”vilken läskunnig person som helst kan göra”. Vi kan då anta 

att de förutsätter att föräldrarna stödjer barnet i detta.

Här ser vi tydligt hur lärarna i observationen förutsätter att relationen med föräldrarna är inom 

parnerskapsmodellen. Eriksson (2008) kallar denna förändring för en slags didaktisering av 

relationen där läraren började betrakta föräldern som en slags hjälplärare.

Flera av lärarna i undersökningen uttrycker att skolarbetet borde hinnas med i skolan och att 

det ska finnas hjälp för de elever som behöver extra stöd. Det är även tydligt att lärarna drivs 

av höga demokratiska ideal som är helt i linje med läroplanens riktlinjer att ”skolan ska ta 

särskild hänsyn till de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen” (Lgr11 s 8). Fram till den här punkten verkar beskrivningen av läxan och 

ansvarsfrågan vara tydlig bland lärarna på forumet.

Med vad som också syns bland inläggen är att lärarnas ideal kan komma att ställas mot de 

ökade krav från myndigheter och föräldrar i valfrihetens modell som kan innebära att en 

lärare ifrågasätts om en elev inte lyckas nå målen. I en förlängning kan det medföra att 

föräldrarna byter skola och elevunderlaget kan påverkas. Det är svårt att veta om det är de 
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ökade kraven eller lärarnas känsla för rättvisa som ligger bakom det kraftiga motståndet inför 

professionell läxhjälp? Lärarna i observationen menar att det kommer slå mot de redan svaga 

då de ofta tillhör lågutbildade och lågavlönade föräldrar som inte har råd att betala för 

läxhjälpen. De uttrycker en stark solidaritet med de elever som är svaga och saknar resurser. 

Detta finner jag intressant, då lärarna i undersökningen sätter ett likhetstecken mellan svag 

elev och lågavlönade föräldrar. Det kan ju finnas många andra skäl till att en elev är svag i 

sina skolprestationer, som exempelvis språkstörning, inlärningssvårigheter, dyslexi eller andra 

diagnoser som inte är kopplade till socioekonomiska orsaker. 

Vidare kan resonemanget upplevas som paradoxalt eftersom lärarna i observationen verkar 

vara medvetna om att det finns resurssvaga elever men inte reflekterar över om läxan kan 

bidra till att göra situationen ännu svårare för dessa elever. De elever som nu beskrivs som 

utsatta har ju tidigare förväntats göra alla läxor, trots att lärarna vet att de saknar stöd 

hemifrån. 

Majoriteten av föräldrarna i undersökningen anser att läxan är deras ansvar och att läxor är en 

enkel arbetsuppgift. Som kontrast till den beskrivningen finner vi en förälder som utrycker 

frustration och problem med läxan: ”När jag säger att det går lite trögt för henne i skolan, så 

betyder det dels att jag inte är världens bästa förälder med läxhjälp hemma. Så visst känner 

jag mig dum och har dåligt samvete.” En möjlig förklaring till frustrationen kan vara detta 

som Westlund (2007) lyfter i sin forskning, när hon menar att vuxna värderar läxan högt 

eftersom den förväntas öka kunskaper, utveckla planeringsförmåga, ansvar och även ge ökad 

motivation till skolarbete. I en situation där en förälder inte lyckas hjälpa sitt barn finns det då 

skäl att misstänka att läxan förvandlas till en omöjlighet istället för en möjlighet. En 

ytterligare aspekt i Westlunds forskning är att föräldrarna anser att läxan även bidrar till att 

föra hem och skola närmare varandra (s 83). Men om en förälder då inte lyckas att göra läxan 

med sitt barn finns det en risk att föräldern istället upplever en distans till skolan. Utifrån vad 

Forsberg (2009) kommit fram till i sin forskning så finns det en outtalad norm att varje ”god” 

förälder ska utveckla en nära relation till sina barn genom att tillbringa mycket tid med sina 

barn (s 29). Om nu läxan beskrivs som en väg till att uppnå en nära relation med barnen, så 

finns det en möjlighet att föräldrarna kan uppleva det som ett dubbelt misslyckande om de 

inte klarar av att läsa läxorna med sina barn.  Dels misslyckas de med att vara en ”god” 

förälder när de inte har mycket tid tillsammans och dessutom misslyckas de i sitt partnerskap 

mot skolan. Om man utgår från ett sådant resonemang finns det risk att föräldrarna kan se sig 

som medskyldiga till att barnet inte når skolans kunskapsmål.
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Både Westlund (2007) och Eriksson 2008) menar att ett tecken på att föräldraansvaret vuxit är 

de handböcker som vänder sig till föräldrar som ska läsa läxor med sina barn. Dessa böcker 

har till uppgift att utrusta föräldrarna med kunskap så de kan undervisa sina barn i samband 

med läxläsning i hemmet. Westlund (2007) ställer sig kritisk till detta då hon menar att det får 

negativa konsekvenser om lärare och föräldrar byter roller då föräldern förväntas undervisa 

och läraren fostra barnet (s 88-90). Eriksson (2008) visar på en annan aspekt när han visar på 

hur barn bevakar gränserna mellan hem och skola. När barnet förhandlar om dessa närmanden 

kan det tolkas som ett sätt för barnet att säkra ett ”privat rum” eller integriteten, som är en 

viktig komponent i isärhållandets modell (s 33).

Eriksson (2008) visar hur det ökade föräldrasamarbetet i valfrihetsmodellen kommer att 

tilltala de föräldrar som har resurser att kunna dra nytta av ett sådant samarbete. En 

konsekvens av detta kan bli att skolan får svårt att förverkliga sitt demokratiska uppdrag om 

det blir föräldrarnas individorienterade intressen som överordnas det kollektiva (s 33). 

Forsberg i sin tur pekar på de negativa konsekvenser som det ökade föräldraengagemanget 

medför. Föräldrarna i hans undersökning nämner att de ofta upplever sig överarbetade och 

stressade av alla plikter och förväntningar (s 15-17).

I en avslutande kommentar skriver en förälder på forumet att det är barnet som ska göra 

läxan, inte föräldern. Det är ett intressant perspektiv eftersom diskussionen tidigare bara 

handlat om två möjliga aktörer – lärare eller förälder. Inlägget visar på ytterligare sätt att se på 

läxan och föräldrarollen som inte kommit fram tidigare. Denna förälders kommentar kan vara 

ett utryck för ett synsätt som finns i den modell där hem och skola hålls isär men det kan 

också vara så att föräldern har erfarenhet av läxor som varit utformade på ett sätt som gjort det 

möjligt för barnet att klara sig utan hjälp från både läraren och föräldern. Alltså 

parnerskapsmodellen där förälder och lärare gemensamt bestämt hur läxorna behöver 

utformas för det enskilda barnet.

8. Slutdiskussion

Jag önskar i detta avsnitt sammanfatta de olika beskrivningarna av läxan och ansvarsfrågan 

för densamma som framkommit bland lärare och föräldrar i undersökningsgruppen. 
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En faktor som tycks påverka hur läxan beskrivs är de olika förhållningssätt som föräldrar och 

lärare intar när det handlar om relationen mellan hem och skola. Det finns de som beskriver 

relationen utifrån ett perspektiv där hem och skola bör hållas åtskilda medan andra menar att 

lärare och föräldrar ingår ett samarbetsavtal kring barnets utveckling. Detta leder till att 

beskrivningarna av läxans funktion och skolans uppdrag varierar mellan deltagarna i 

undersökningen.

Eftersom flera föräldrar i undersökningen beskriver läxan som en nödvändig del av skolan, så 

anar man att det framstår som en självklarhet för dessa att de ser sig själva som ansvariga för 

genomförandet. De föräldrar som då anser att skolan inte ska göra sig beroende av föräldrarna 

för att fullgöra sitt uppdrag, hamnar då i konflikt med dem som inte delar samma uppfattning. 

Då det saknas en tydlig beskrivning av läxan i styrdokumenten så ger det en möjlighet för 

både lärare och föräldrar att själva tolka hur läxans funktion och ansvar ska formuleras. Detta 

leder till att det finns utrymme för olika sätt att se på läxan och ansvarsfrågan. Jag tycker mig 

ana en känsla av misslyckande hos några föräldrar när de uttrycker problem eller 

tveksamheter runt läxan. Det finns en möjlighet att osäkerheten kommer av att man inte riktigt 

vet varför barnet fått läxa. Eftersom undersökningen visar att läxan tillskrivs många 

funktioner så kan det vara svårt att veta om läxans funktion är att repetera, lära något nytt, 

bestraffning eller en kompensation för långsam inlärning. Utifrån kommentarerna på forumet 

finns det en risk att vissa av uppfattningarna som där framkommer tolkas som tecken på ovilja 

eller brist på engagemang. 

Detta synliggör även att skolan ibland brister i att tydligt kommunicera vad syftet med läxan 

är.

När det kommer till lärarna i observationen så beskriver de framförallt läxan som ett sätt att 

ge alla chansen att lära sig lika mycket. Men trots att lärarna visar på en stor medvetenhet om 

elevers olika förutsättningar så verkar de glömma de föräldrar som av olika skäl inte har 

resurser och möjlighet att möta lärarens förväntningar. Ingen av lärarna i undersökningen ger 

några indikationer på att de anpassar läxans utformning, utan alla verkar få samma läxa. Men 

om man har som mål att läxan ska föra hem och skola närmare varandra och bidra till att höja 

elevers skolresultat, så förutsätter det att föräldrar kan hjälpa sina barn med läxan. 
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Slutligen visar observationen att läxan saknar en tydlig definition bland både lärare och 

föräldrar. Kan det vara avsaknaden av detta som gör att det blir så problematiskt? Läroplaner 

har kommit och gått. Synen på läxor, lärare och föräldrar har förändrats men hur mycket har 

föräldrarna egentligen kunnat följa med i den utvecklingen? Att läxor till så stor del 

fortfarande uppfattas som en självklarhet av så många trots att den saknas i offentliga 

styrdokument som den nationella läroplanen tolkar jag som att den rotat sig djupt i ”den dolda 

läroplanen” (Broady 2007 s 17). Detta är förvånande med tanke på att läxan inte alls är dold, 

utan fullt synlig för alla. Läxan finns alltså inte med i den officiella läroplanen men den 

används varje dag utan att problematiseras. 

Skolans uppdrag står tydlig beskrivet i läroplanen. Där står det att skolan ska bedriva 

anpassad undervisning och ha ett kompensatoriskt inslag för de elever som saknar resurser. 

Om detta är fallet så borde det få till följd att skolan ansvarar även för den undervisningsform 

som kallas läxa. Hur läxans praktiska tillämpning påverkar skolans möjlighet att uppfylla sitt 

kompensatoriska uppdrag blir också en följdfråga. Vad gör man om läxan inte fungerar som 

det är tänkt då ”Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer” (Lgr11 s 8). Så 

frågan kvarstår: Om föräldrarna inte kan hjälpa till, vem ska då göra det? Borde inte läxor 

som kräver stöd för att genomföras vara skolans ansvar?

Avslutningsvis kan man fundera över om problemets kärna egentligen handlar om läxans 

utformning och svårhetsgrad. Med stor sannolikhet baseras åsikter om läxans utförande på 

just svårighetsgraden. Kanske den stora frågan borde vara ”hur svår är läxan”, mer än vems 

ansvar läxan är?

Förslag på vidare forskning 

För att höja studiens tillförlitlighet kan en möjlighet vara att låta en annan person få tillgång 

till materialet och sedan jämföra de slutsatser som framkommer (Stukát 2011 s 132-137).

Den här observationen är idiografisk, vilket innebär att den endast kan anses vara gällande för 

den specifika grupp av lärare och föräldrar som ingår i min observation och gör därför inga 

anspråk på att vara gällande för en större population. Därför vore det intressant att använda 

denna studie som en inledning till en fördjupad studie med djupintervjuer av en större 

population för att på så vis nå en högre generaliserbarhet (Stukát 2011 s 36, 42).
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Läxan är en vedertagen och etablerad undervisningsform, trots att den inte finns med i 

läroplanen. Eftersom all undervisning ska vila på vetenskaplig grund och erfarenhet, enligt 

skollagen så borde det bedrivas mer forskning kring läxans, syfte och effekt (SFS 2010:800 § 

5). 

9. Avslutning

Jag har valt titeln ”Många nyanser av grått” till mitt arbete. Grått är en färg som kan 

upplevas sober och diskret men även tråkig, otydlig och konturlös. Läxan har beskrivits i 

många nyanser av grått och det är just otydligheten kring den som gör den så komplicerad. 
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