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Abstract 

Title: Homework, a question of ideology? – A qualitative study of the Liberal Party and the 

Left Party's views regarding homework. 

Author: Kamilla Blomgren  Term: Autumn 2013 

Supervisor: Lena Lennerhed, Teacher in History of Ideas, Södertörn University   

 

The purpose with this essay is to examine the Liberal Party and the Left Party´s views on 

homework, if the parties considers that homework affects the schools plan for equivalence 

and if the parties disagreement can be related to their different ideologies. To answer the 

purpose I have used following questions: How do the Liberal Party and the Left Party define 

the concept of homework?, What is the purpose of homework in primary schools according to 

the Liberal Party and the Left Party?, What are the arguments for and against homework and 

do homework affects the schools plan for equivalence according to the parties? and Can the 

parties' views on homework be related to their respective ideologies? The method used is a 

qualitative textual analysis with focus on the idea analysis. The material consist of relevant 

newspaper articles, news and debate clips and the parties various party programs, during the 

time frame of 2006-05-31 - 2013-10-14. To answer the purpose I also used different types of 

discourse theories, equivalence theory and the ideologies liberalism and reformist socialism as 

theories. 

 

The results shows that the Liberal Party and the Left Party have different views about what a 

homework should be considered as and that both parties thinks that homework can affect the 

schools plan for equivalence, but they have different perceptions about how. The Left Party 

believes that homework should be done during school time and The Liberal Party believes 

that homework should be done after school. Their different views and values regarding 

homework can also be relate to their different ideologies. A possible idea that I also can find 

from the results is that the parties different opinions can be based on that they refers to pupils 

of different age groups when they discuss the topic of homework. 

 

Keywords: Homework, The Liberal Party, The Left Party, school policy, ideology 
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1.0 Inledning 

Vare sig du varit elev, förälder eller lärare har du mött läxan i skolsammanhang och åsikterna 

om läxans vara eller icke vara i skolan är hos lärare, föräldrar och elever många. En del är för 

och en del är emot. Men sen finns det även de som inte tycker någonting och jag är en av 

dem. Det finns inte så mycket forskning om läxan men den lilla forskning som finns visar på 

motsägelsefulla resultat och forskare i världen verkar oense om huruvida läxan har positiva 

eller negativa effekter på elever. Däremot verkar läxan inte gynna elever i grundskolan (Hattie 

2008). Våra politiker som styr över skolan är också oense. 2006 föreslog Vänsterpartiet att 

läxan skulle tas bort ur skolan och att skolan därmed skulle bli helt läxfri. Detta var något som 

inte fick särskilt mycket gehör hos de andra partierna och Folkpartiets dåvarande skolpolitiska 

talesman Jan Björklund kallade det hela för ”svenskt rekord i skolflum” (Nandorf, Dagens 

Nyheter 2006-05-31).  

 

I skollagen, styrdokument och hos Skolverket finner man inget stöd för läxan inom skolan 

(Skolverket 2010). Numera har även allt fler läxfria skolor kommit på frammarsch på den 

svenska skolmarknaden. Rotundaskolan i Västerås är en av dem och enligt dem själva lär sig 

eleverna lika mycket utan läxor (Leijsne, Sydsvenskan 2011-10-17). Däremot får läxfria 

skolor fortfarande människors ögonbryn att höjas. Det klingar illa, som att eleverna inte lär 

sig något i skolan. Det verkar snarare som man anser och förlitar sig på att läxor ska vara 

gynnsamma och delaktiga i skolans värld. Detta finner jag intressant att titta vidare på. Många 

studentuppsatser om läxan handlar om lärares, föräldrars och elevers uppfattningar om läxan. 

Men vad vill egentligen Vänsterpartiet som tidigare så starkt insisterade på att ta bort läxan 

och Folkpartiet som starkt betonade att läxan skulle vara kvar. Det är vad jag i min uppsats 

ska undersöka.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka Folkpartiets respektive Vänsterpartiets syn 

på läxan, om partierna anser att läxan påverkar skolans likvärdighetsuppdrag och om 

partiernas skilda uppfattningar kan relateras till deras olika ideologier. 
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Mina frågeställningar är: 

 Hur definierar Folkpartiet respektive Vänsterpartiet begreppet läxa? 

 Vad är syftet med läxor i grundskolan enligt Folkpartiet respektive Vänsterpartiet? 

 Vilka är argumenten för och emot läxor samt påverkar läxan skolans 

likvärdighetsuppdrag enligt partierna? 

 Kan partiernas syn på läxor relateras till deras respektive ideologier? 

 

2.0 Bakgrund 

2.1 Läxans roll i läroplanerna genom tiderna 

Den första läroplanen för grundskolan kom 1962. I den utmärks läxor på så sätt att de var till 

för att eleverna skulle få arbetsfostran och fördjupa sina kunskaper samt förmågor (Lgr 62). I 

Lgr 62 framhålls det att skolarbete i största möjliga mån bör utföras av eleverna under den 

tiden de är i skolan. Det framhölls även att ”inlärning i hemmet skiljer sig inte i något 

väsentligt från inlärning i skolan” (Lgr 62, s. 57). Detta menar skolforskaren Jan-Olof 

Hellsten (1997, s. 206) visar på att läxläsning uttryckligen ansågs som detsamma som 

undervisning i skolan. 1969 kom en ny läroplan för grundskolan och där framhölls det att 

läxor, i den mån det går, borde vara upp till eleven att själv bestämma om (Lgr 69, s. 71).  

1980 kommer det återigen en ny läroplan för grundskolan. I den kommer läxan tillbaka till 

skolans värld genom att det i Lgr 80 framhölls att läxor ska vara av betydande del för skolan 

att arbeta på (Lgr 80, s. 50). Sedan dess har två nya läroplaner för grundskolan kommit, 

Lpo94 och nuvarande Lgr 11. Inte i någon av dem benämns läxor överhuvudtaget. I skollagen 

finns det heller ingenting om läxor och Skolverket menar att läxans vara eller icke vara i 

skolan är upp till varje enskild skola att besluta om (Skolverket 2010).  

 

2.2 Skolans nuvarande uppdrag 

Historiken Hans Albin Larsson (2011), statsvetaren Maria Jarl och statsvetaren Linda 

Rönnberg (2010) har analyserat skolan och politikens mål med skolan. De konstaterar att 

skolan genom tiderna har haft två olika uppdrag. Det ena handlar om att förmedla kunskap 

och det andra innefattar att fostra eleverna inom de grundläggande värdena. Dessa uppdrag 

finns alltid närvarande men det ena kan framhävas som mer betydelsefullt än det andra vid 

olika tider (Jarl och Rönnberg 2010, s. 89-93; Larsson 2011, s. 11). I nuvarande läroplan för 
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grundskolan, Lgr 11, är skolan uppdrag att främja lärande där individen stimuleras att inhämta 

och utveckla kunskaper (Lgr11, s. 10). Skolan ska även överföra värden som exempelvis 

människolivets okränkbarhet och människors lika värde. Skolan ska också ge alla elever en 

likvärdig utbildning. Allt detta ska göras för att eleverna ska kunna bli delaktiga i samhället 

(Lgr11, s. 9-10). Jarl och Rönnberg (2010, s. 89-93) menar att de olika uppdragens betydelse 

är diffusa och att oenigheten inom skolor och olika aktörer blir för stor på grund av detta, 

vilket leder till att uppdragen kan tolkas på väldigt olika sätt.  

 

2.3 Förändringen inom styrningen över skolan 

Skolan i sig är en politisk styrd organisation men 1991 skedde en förändring inom skolans 

organisation och styrsystem i och med att skolan övergick från att ha varit statlig till att ha ett 

kommunalt huvudmannaskap. Denna förändring innebar att staten som tidigare satte upp olika 

regler som skolorna skulle förhålla sig till, la över det ansvaret på de olika kommunerna och 

de enskilda skolorna. Staten styr genom att sätta upp olika mål som verksamheten ska anpassa 

sig efter och följer upp det arbetet vid olika tillfällen. Målen är de som återfinns i de 

styrdokument som skolan ska anpassa verksamheten efter. Hur den svenska skolan ska 

utvecklas för att uppnå styrdokumentens mål råder det delade åsikter om inom skolpolitiken i 

och med att de olika partierna har olika utbildningspolitiska mål som de prioriterar på skilda 

sätt. Det finns även ett flertal olika aktörer som alla på olika sätt försöker påverka utformandet 

av skolpolitiken (Jarl och Rönnberg 2010, s. 29-33).  

Dessa aktörer är enligt Jarl och Rönnberg (2010, s. 32-42): 

• Politiska beslutsfattare, till exempel ledamöter i riksdagen, ministrar inom utbildningsfrågor 

och kommunpolitiker. 

• Anställda inom förvaltningen, till exempel forskare och statssekreterare. 

• Organiserade intressen inom skolområdet, till exempel lärarförbunden. 

• Media, till exempel nyhetstidskrifter, radio och tv. 

• Samhällsmedlemmar, till exempel föräldrar och elever. 

De jag kommer att studera i denna läxdebatt är Folkpartiets och Vänsterpartiets partiledare 

och skolpolitiska talesmän som tillhör kategorin politiska beslutsfattare. Jag kommer även 

titta på anställda inom förvaltningen (men självfallet blir alla dessa olika aktörer också 

påverkade av de övriga aktörernas olika åsikter). 



7 
 

2.4 Svensk och internationell forskning om läxans effekter 

Harris Cooper, professor i pedagogik och ordförande samt professor i psykologi och 

neurovetenskap vid Duke University i USA, tar i sin bok The battle over homework – a 

common ground for administarators, teachers and parents (2007, s. 19,37) upp de positiva 

effekter på elever som han har sett i sina studier. Dessa positiva effekter är att läxan tenderar 

att öka äldre elevers prestationer genom att den förbättrar deras provresultat. Däremot såg han 

enbart en liten positiv effekt på elever i grundskolan. Cooper (2007, s. 31) påpekar att 

negativa effekter kan uppstå om man ger elever en massa läxor enbart för sakens skull men 

menar att läxa bör ges till elever i yngre åldrar så att de kan lära sig ta ansvar, självdisciplin, 

tidsplanering och bra studieförmågor. 

 

Flera andra forskare, både internationella och svenska, ställer sig däremot kritiska till Coopers 

studie och menar att de inte funnit några positiva effekter utan enbart negativa. Dessa negativa 

effekter är enligt den amerikanske forskaren Alfie Kohns (2006, s. 163-164), skolforskaren 

Jan-Olof Hellstens (1997, s. 205, 214) och pedagogen Ingrid Westlunds (2007, s. 82-93) olika 

studier om läxan att eleverna känner sig stressade, frustrerade och att de mister deras intresse 

för att lära sig. Läxor inkräktar även på elevernas fritid, vilket också är något som föräldrar 

upplever att läxan gör med deras fritid. 

 

Den senaste studien om läxor och som även fått enorm respons i Sverige är John Hatties, 

professor i pedagogik vid Melbourne University i Australien, metaanalysstudie Visible 

learning – A synthesis of over 800 Meta – Analyses Relating to Achievement (2008). Hattie 

(2008) menar att läxans positiva effekt påverkar elevers prestationer olika beroende på deras 

ålder. Elever i gymnasiet som redan presterar bra kunde han se att läxan gav positiva effekter 

på deras prestationer medan denna effekt var mindre på eleverna i grundskolan. Han 

konstaterade att läxan även kan påverka yngre elevers lärande negativt. Detta är en studie som 

Skolverket refererar till och även Vänsterpartiet i flera kommuner (Skolverket 2013;Tollbom 

och Johansson unt.se 2013;Vänsterpartiet Sundbyberg 2013). 
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2.5 Presentation av Folkpartiet respektive Vänsterpartiet. 

I Folkpartiets partiprogram (2013) presenterar sig Folkpartiet som Sveriges liberala parti. 

Partiet bildades år 1934 men har rötter tillbaka till Frisinnade landsföreningen som grundades 

1902. Folkpartiet förespråkar människors rätt till frihet och menar att det är genom 

människors idéer, företagsverksamhet och ansvar för varandra som samhället kan utvecklas. 

Utbildningsfrågor är en stor prioritet för Folkpartiet och utgångspunkten för partiet är den 

enskilda människan. År 2006 vann Folkpartiet riksdagsvalet i Sverige tillsammans med 

Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, den så kallade alliansen. Alliansen vann 

riksdagsvalet återigen 2010 och sitter i dagsläget fortfarande kvar i regeringsställning 

(Folkpartiets partiprogram 2013). Den som är med i denna undersökning från Folkpartiet är 

partiledaren Jan Björklund som är partiledare sedan 2007, även nuvarande utbildningsminister 

sedan 2007 och vice statsminister sedan 2010. Ett uttalande från tidigare partiledare Lars 

Leijonborg kommer även att tas med. 

 

I Vänsterpartiets partiprogram (2013) presenterar sig Vänsterpartiet som ett socialistiskt och 

feministiskt parti som står för rättvisa och jämlikhet. Vänsterpartiet vill förverkliga ett 

samhälle där demokrati, jämlikhet och solidaritet ligger till grund samt ett samhälle fritt från 

olika orättvisor såsom klass och könsskillnader. Deras grundvärderingar innefattar alla 

människors lika värde, mänskliga rättigheter och folkrätt. Vänsterpartiet bildades 1917 och 

har haft fyra namn genom tiderna: Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, Sveriges 

kommunistiska parti, Vänsterpartiet kommunisterna till deras nuvarande partinamn (NE 2013-

11-07). De som är med i denna undersökning från Vänsterpartiet är partiledaren Jonas 

Sjöstedt och Rossanna Dinamarca, skolpolitisk talesman för Vänsterpartiet. Det är främst 

Rosanna Dinamarcas uttalanden som framträder i denna undersökning. 

 

3.0 Teorianknytning 

3.1 Diskursteori  

Universitetslektor Marianne Winther Jörgensen, vid Linköpings Universitet och Professor 

Louise Phillips, vid University of Aberdeen, (2000, s. 7) definierar begreppet diskurs som ”ett 

bestämt sätt att tala om och förstå världen”. Med detta menas att människors påståenden inte 

är neutrala utan ständigt avspeglar olika uppfattningar människor har om hur världen ska ses 

på. Därmed återspeglas aldrig hela sanningen och när diskurserna analyseras upptäcks 
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maktrelationer av olika slag (Winther Jörgensen och Phillips 2000, s. 7,8,34). Winther 

Jörgensen och Philips (2000, s. 89) samt Michel Foucault (2008, s. 181-182), som var en 

fransk filosof och idéhistoriker, menar att diskurser kan ses som hegemoniskt uppdelade och 

att de olika rådande diskurserna utmanar varandra om att den egna uppfattningen som 

diskursen innefattar ska få en ledande ställning, det vill säga att dominera över de andra 

diskurserna. Om en diskurs ges denna ledande ställning i samhället har den diskursen även 

uppnått det som kallas för hegemoni. Denna utmaning sker genom att uteslutning av andra 

diskurser görs, vilket gör att det knyter fast till olika maktpositioner (Winther Jörgensen och 

Phillips 2000, s. 13,34). Foucault (2008, s. 181-182) menar att diskursen är ett medel för makt 

och kontroll och att det är när diskursen är allmän som den kan användas som ett maktvapen. 

En diskurs kan byta plats mellan motståndarna och det som beskriver diskursernas kamp beror 

på vilken plats motståndarna väljer att ta. Det är det som ger dem möjlighet att använda en 

diskurs som är dominerande och accepterad i samhället från flera håll. Foucault (2008, s. 181-

182) menar att det inte är för att man tycker och tänker på olika sätt som diskurserna hamnar 

på motsatta sidor utan just för att dem är ett medel för makt och kontroll och därför blir 

diskursen ett föremål för en kamp. 

 

Diskursen och själva samspelet mellan människorna inom diskursen utspelar sig därmed 

ständigt i ett maktförhållande, till exempel genom att samtala på ett visst sätt eller genom att 

använda särskilda ord eller andras ord inom diskursen. De olika handlingssätt eller påståenden 

som används inom de rådande diskurserna blir sällan heller omstridda men i längden uppstår 

sociala konsekvenser inom diskurserna. Detta medför även att diskurser kan komma att 

utmanas av icke hegemoniska diskurser (Winther Jörgensen och Phillips 2000, s. 11-12). 

Foucault (2008, s 181-182) menar att diskursen inte bara ska ses utifrån vad det är som sägs 

eller hur det sägs. Diskursen innefattar även det som stängs utanför eller de attityder och 

beteenden som framträder. Diskursen är alltså det som utgör själva helheten av det som är 

accepterat men även icke accepterat inom de sociala relationerna i samhället.  

 

3.2 Olika diskurser som påverkar läxans innebörd 

Skolforskaren Jan – Olof Hellsten menar i sin studie Läxor inget att orda om – läxan som 

fenomen i aktuell pedagogisk litteratur (1997, s. 211-215) att man måste undersöka i vilka 
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offentliga diskurser läxan sätts för att förklara begreppet läxa och dess verkliga syfte. Han 

nämner sju olika offentliga diskurser som läxans kan urskiljas inom. Dessa är: 

 

 Förberedelser – Läxan är till för att stärka elevens kunnande och öva upp förmågor. 

Läxan ska även lägga grunden för utfrågning av läxförhör och prov men även som ett 

sätt att lära eleven att ta eget ansvar. 

 Tidstruktur – Läxan används som ett sätt att lära eleven att planera sin tid. Främst är 

det elevens fritid som det syftas till att ge struktur åt men även hela familjens 

sysselsättning kan påverkas utefter läxorna.  

 Kontroll och styrning – Läxan är ett sätt att ha uppsikt över eleven även fast 

skoldagen är slut och sker oftast av läraren. Syftet med detta är att eleven ska få bättre 

självdisciplin. 

  Kärlek och omsorg – Läxan finns till för att skapa trivsamma familjeförhållanden. 

Att föräldrarna ömsesidigt kan ta del av sina barns läxor är ett sätt för dem att kunna få 

visa omtanke. 

 Identitet och status – Läxan ses som en markering för att barnet numera har börjat i 

skolan. Läxan blir även ett sätt att visa på ett ämnes status. 

 Gemenskap och kontakt – Läxan används för att sätta fokus på ett nära samband 

barn och föräldrar emellan och syftar till att föräldrarna får ta del av barnens skolgång. 

Men det är särskilt kommunikationen mellan skola och hem som förespråkas. 

 Arbetsprestation – Läxan kan ses som ansträngande eller inte av eleven men ses som 

en självklar del av skolan. Vid undersökningar av stress hos barn ses läxan som 

ansträngande men när det kommer till en prestation av arbete påträffas läxan knappast. 

Denna diskurs påpekar Hellsten (1997, s. 211) inte är lika framträdande i de offentliga 

diskurserna som de övriga. 

 

Hellstens (1997) diskurser har jag använt mig av för att se om jag kan placera in läxans syfte 

när jag analyserat partiernas olika åsikter om läxans roll i skolan. Då jag inte kommer att 

undersöka elevers syn på läxan kommer diskursen arbetsprestation inte att användas i 

analysen men jag anser att det är bra att veta om att denna diskurs finns i Hellstens (1997) 

diskursteori. 
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3.3 Likvärdighet  

Tomas Englund (2008, s. 8-9), professor vid Örebros universitet, förklarar begreppet 

likvärdighet olika utifrån de tre skilda faserna inom samhällsutvecklingen som han menar har 

påverkat begreppets innebörd.  

 

1) Den första fasen skedde under 1960- talet fram till 1980- talets början. Likvärdighet 

karakteriserades på ett flertal sätt som innefattade ”jämlikhet, enhetlighet och fostran till 

gemensam referensram och kompensation” (Englund 2008, s 8). Här rådde det en politisk 

samstämmighet om begreppet men gradvis byttes begreppet jämlikhet ut mot begreppet 

likvärdighet när det handlade om skolan. Enligt Englund (2008, s. 8-9) innefattade begreppet 

likvärdighets betydelse en kompensatorisk behandling. Detta innebär enligt Larsson (2011, s. 

14) att skolan ska ge alla elever samma chans till en likvärdig utbildning och att alla som 

behöver stöd ska få det stödet. 

2) Den andra fasen skedde mellan 1980- talets mitt och fram till 2000- talet. Begreppet 

likvärdighet började få andra tolkningsvarianter och även tolkningar som innefattade det 

motsatta. Likvärdighet handlade nu istället som valfrihet, föräldrarätt och att skolor skulle ha 

möjlighet att profilera sig. Detta skedde samtidigt som den första tolkningen av begreppet 

fanns kvar men den tolkningen började sakta försvinna. Den politiska samstämmighet om hur 

likvärdighet skulle definieras fanns inte längre men de flesta partier lutade sig åt 

valfrihetsdefinitionen av begreppet. 

3) Den tredje fasen började på 2000-talet och pågår fortfarande. Numera handlar begreppet 

likvärdighet om hur olika mål ska uppfyllas och att sätta betyg. Likvärdighet betraktas som 

kvalitet men valfrihet och föräldrarätt finns fortfarande kvar inom den rådande innebörden 

(Englund 2008, s. 8-9). 

Englund (2008, s. 9) anser att om man tittar på hur begreppet likvärdighet används av 

politiker kan man säga en hel del om utbildningspolitikens syfte och villkor. Men även vad 

begreppets centrala betydelse innebär och hur detta påverkar skolverksamheten.  

 

3.4 Centrala delar av liberalism och reformistisk socialism 

I min undersökning ligger fokus på att se om partiernas ideologier påverkar deras syn på 

läxan. Därmed anser jag att det blir relevant att ta upp ideologierna liberalism, som 
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Folkpartiet står bakom, och reformistisk socialism, som Vänsterpartiet står bakom, för att 

sedan under analysen se om deras åsikter kring läxan går att relateras till deras ideologier. Jag 

kommer att använda mig av liberalism och reformistisk socialism som teorier utifrån Reidar 

Larsson, docent i statsvetenskap, sammanställning av dem i hans bok Politiska ideologier i 

vår tid (2006).  

 

Liberalism är en ideologi som värnar om individernas rätt till ”liv, frihet och egendom” 

(Larsson 2006, s. 10). Med detta menas att individerna ska få ha friheten att själva tänka, yttra 

och handla fritt samt utforma sina liv så som de själva bäst behagar. Individerna ska även få 

vara delaktiga och ha inflytande över politiska beslut. Staten ska inte ha en ekonomisk 

styrning utan samhället ska utgöras av ekonomisk frihet. Detta för att individerna bäst ska 

kunna uppnå ekonomiska framsteg (Larsson 2006, s. 10, 27). Liberalismens grundvärdering 

innebär att alla individer strävar efter nytta och lycka. Däremot får inte denna strävan gå ut 

över någon annan individs nytta och lycka. Därmed gör man en avvägning inom samhället 

och politiken som innebär att nytta och lycka bestäms av majoriteten, med viss hänsyn till 

minoriteten. Nytta och lycka kan delvis vara materiella förmåner men även utveckling för 

individens egen förmån. Inom liberalismen anser man att för att majoriteten av individerna på 

bästa sätt ska kunna ta del av materiella förmåner måste individerna själva ta ett eget ansvar 

för sin lycka. Denna grundvärdering motsvarar inom politiken att de beslut som tas ska 

majoriteten av individerna kunna dra fördelar utav. Individers frihet av materiella och 

kulturella utvecklingssteg är även en viktig del och finns inte dessa friheter kan inte samhället 

eller individerna som lever däri utvecklas (Larsson 2006, s. 29-31).  

 

Inom liberalismen anser man att samma respekt och hänsyn ska ges till alla individer. 

Individer är jämlika men även olika. Jämlikhet innebär därmed att individer inte alltid ska 

behandlas lika. Detta eftersom individer har rätt att utforma sina egna liv och därmed 

innefattar detta att individer väljer olika vägar och bör därmed behandlas olika utifrån sina 

egna premisser. Om individer behandlas lika anses det som att samhället utövar en slags 

kontroll där ingen får välja sin egen väg. Att individer själva är kapabla att fatta de beslut som 

gynnar dem bäst är en stark tilltro man har inom liberalismen. Man är skeptiskt mot det 

kollektiva och kollektiva lösningar. Ekonomiska olikheter mellan individer får enbart 

förekomma under två villkor. Det ena är att alla individer ska ha samma rättigheter att kunna 

uppnå ekonomiska framsteg. Det andra är att om ekonomiska olikheter finns ska olikheterna 
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bidra till att de som har det sämst ställt ska få det bättre. Därmed ska man alltid välja 

alternativ som gör det bättre för dem som har det sämst ställt (Larsson 2006, s. 32-33).  

 

Reformistisk socialism är en ideologi där man värderar ”frihet, jämlikhet och broderskap” 

(Larsson 2006, s. 84). Med detta menas att skapa jämlikhet inom det ekonomiska, sociala och 

politiska. Detta innefattar att man vill få bort de skillnader som finns mellan olika klasser och 

sociala grupper i samhället och istället skapa jämlikhet mellan individer. Detta gör man 

genom att ta bort de inkomstskillnader som finns men man ska även se till så att alla har 

samma rätt till utbildning. Det är enbart genom detta sätt som jämlikhet kan uppnås. Man vill 

även ta bort den politiska makt som finns mellan individer. Detta sker genom att de 

ekonomiska resurserna sätts under samhällets gemensamma kontroll. Denna 

samhällsförändring menar man ska ske succesivt (Larsson 2006, s. 84-85). Den reformistiska 

socialismen innefattar också grundvärderingen att man ska behandla andra individer som man 

själv skulle vilja bli behandlad och att varje individs värde har ett eget värde i sig, det vill säga 

att man inte ska behandla individer som medel för något utan som ett mål. Man tror på att 

sätta det kollektiva behovet före det enskilda. Man tror inte på att materiella förhållanden 

skapar goda människor utan snarare på att om man förbättrar de förhållandena som finns i 

samhället så förbättras individerna i samspel med detta (Larsson 2006, s. 84-85). Samhällets 

olika delar menar man kan förändras var för sig exempelvis kan man ha en socialistisk 

skolpolitik samtidigt som man har en icke socialistisk ekonomisk styrning. Den reformistiska 

socialismens bild av hur det ideala samhället ska se ut är föränderligt och inte slutgiltigt. 

Därmed sker deras politiska metod för hur samhällsförändringen ska se ut genom att de 

experimenterar sig fram (Larsson 2006, s. 86). 

 

3.5 Centrala begrepp 

3.5.1 Olika definitioner av begreppet läxa 

Definitioner ur Nationalencyklopedin (2013): 

 Läxa definieras som ” avgränsad skoluppgift för hemarbete särsk. om visst textstycke 

som skall läras in {→hemuppgift}.”  

  Hemuppgift definieras som ”(skol)uppgift som skall utföras i hemmet {→läxa}”. 

 Hemläxa definieras som ”(längre) skoluppgift som skall utföras i hemmet” 

(www.ne.se). 
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Definitionen av begreppet hemläxa är med av den anledningen att det begreppet används i den 

debatt som jag undersöker. 

Definitioner av forskare: 

  Hellsten (1997, s. 206) definierar läxa som en benämning på ”alla typer av 

hemuppgifter.” 

 Westlund (2007, s. 88) definierar läxa som ”en hybrid mellan arbete och fritid och ett 

fenomen som utvecklats när det inte längre finns några självklara definitioner av vare 

sig arbete eller fritid.” 

  Kohn (2006, s. 3) definierar läxa som ”assignment to be completed at home”.  

 Cooper (2007, s. 4) definierar läxa som ”task assigned to students by school teachers 

that are intended to be carried out during non-school hours” 

 

3.6 Teorireflektion  

Diskursteorins fördelar är att den sociala strukturen och relationen mellan olika människor i 

samhället synliggörs. Detta leder till att jag på ett lätt sätt kan analysera och placera in de 

olika partiernas värderingar inom olika diskurser men samtidigt kan det vara lite farligt. Detta 

eftersom man menar att olika saker är socialt konstruerade och därmed kan kategoriseras 

medan andra saker kan tendera att stängas ute. Diskursteorin gör därmed att man blir 

begränsad i dem slutsatser man drar. Fördelarna med att relatera till reformistisk socialism 

och liberalism är att det är starka ideologier som har varit kvarstående under flera hundra år 

och som finns inom de politiska partierna. Fördelarna är även att man kan se om partiernas 

olika värderingar om läxans vara eller icke vara är utifrån den ideologi som deras partier står 

bakom eller om det är utifrån deras egna personliga åsikter. Larsson (2006, s. 10-14,26) 

menar att ideologier är föränderliga och kan skilja sig genom tiderna och i olika länder så det 

kan vara svårt att ge en enkelt och enhetlig definition av ideologierna. Detta kan ses som en 

nackdel eftersom det innebär att människor tolkar ideologierna olika eller väljer att lyfta fram 

vissa saker mer än andra saker inom ideologin. Samma för- och nackdelar går att se med 

begreppet likvärdighet. Det är ett otydligt begrepp som påverkas av olika värderingar om vad 

man anser det ska innefatta men samtidigt går det därmed att se hur de olika partierna 

värderar begreppet och om detta påverkar läxans roll i skolan.  
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4.0 Tidigare forskning 

I min bakgrund tog jag upp att det råder delade meningar mellan forskare om läxan har 

positiva eller negativa effekter på elever. Här kommer min forskning inrikta sig mer på vad 

forskarna anser läxans status beror på och vad de politiska syftena med läxan är. Detta anser 

jag är relevant när jag sedan ska analysera vad de olika politikernas ståndpunkter bygger på. 

Då jag analyserar Folkpartiet och Vänsterpartiet här i Sverige och den svenska skolan har jag i 

den möjliga mån det gått försökt inrikta mig på vad svenska forskare säger. Däremot fann jag 

att det inte fanns så mycket forskning om läxan, varken svensk eller internationell, så för att 

vidga själva forskningssynen har jag valt att även ta med en del internationell forskning. Det 

förvånade mig att det inte fanns så mycket forskning om läxan eftersom jag sett att det finns 

en hel del uppsatser skrivna av studenter om läxan. Däremot upptäckte jag att dem 

uppsatserna tenderar att undersöka lärares, föräldrars och elevers syn på läxan. Detta märkte 

jag även under min undersöknings gång att den största delen av forskningen som finns om 

läxan också tenderar att undersöka. Här kan min undersökning, om än lite, beträda ny mark. 

 

4.1 Läxan - ett verktyg enbart för att mäta kunskap i skolan 

Ingrid Westlund, doktor i pedagogik vid Linköpings universitet, tar i sin studie Läxan en 

svårfångad företeelse (2007) upp att politiker, både i Sverige och USA, genom tiderna 

tenderar att ha positiva attityder mot läxan som gynnande effekt på elevers prestationer. 

Anledningen till detta menar hon beror på att politiker överlag ser läxan som något som syftar 

till att öka kompetensen hos befolkningen i landet och göra så att landet kan konkurrera mot 

andra länder. Att ge landets elever en massa läxor har därmed blivit ett sätt för att öka landets 

ekonomi (Westlund 2007, s. 82). De få studier som finns om läxan ifrågasätter sällan läxans 

värde eller undersöker sociala orättvisor i form av att alla elever inte kommer från hem där de 

kan få hjälp med läxan. Därmed skapar läxan en social obalans eftersom alla elever inte har 

samma förutsättningar utifrån sin hemmiljö (Westlund 2007, s. 82). Detta är något som även 

har visat sig vara en bidragande faktor som har påverkat de elever som har de lägsta 

studieresultaten och att det är dessa elever som blir de som misslyckas i skolan (Westlund 

2007, s. 89,91). Westlund (2007, s. 86,89,92) påpekar även att läxan som ges i svensk skola 

idag tenderar att innefatta att föräldrarna delvis bör besitta en massa kunskap men även vara 

kunniga lärare för sina barn och att läraren i skolan istället ska sköta fostran av barnet. Det 

förutsätts också att alla hem erbjuder studiero och utrymme för sina barns lärande. 
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Skolforskaren Jan-Olof Hellsten har i sin studie Läxor inget att orda om – läxan som fenomen 

i aktuell pedagogisk litteratur (1997) forskat om läxor och fann tre tydliga tendenser med 

läxan. Den första var att läxan knappt benämns i de offentliga texter han granskade eller i den 

kurslitteratur som lärarstudenter studerar på lärarutbildningen. Den andra var att läxan inte 

problematiseras eller analyseras tillräckligt. Läxan ses som något som ger elever positiva 

effekter bara genom att man säger att det är en läxa. Den tredje var att läxan ses som extremt 

värdefull men att denna värdeberäkning inte är baserad på dem effekter som läxan ger. Det 

verkar snarare vara som så att de som förespråkar läxan ser den som så värdefull att den synen 

dominerar över det faktum att läxor i själva verket inte bidrar till något resultat (Hellsten 

1997, s. 215). Hellsten (1997, s. 215) menar även att om man inte ifrågasätter läxans värde 

eller problematiserar den så kan läxan som inlärningsmetod inte tas på ett allvarsamt sätt. Han 

hävdar även att läxan i dag inte ses som en prestation på arbete utan snarare som en 

beteckning för ett gynnsamt arbete och för att fastställa ordningen i skolan, istället för att ses 

som ett redskap för studier.  

 

En annan som studerat läxan är den amerikanske forskaren Alfie Kohn. I sin bok The 

homework myth - why our kids get to much of a bad thing (2006) poängterar han att läxan har 

en högt rankad status inom skolan och att dess syfte är till för att öka elevernas prestationer så 

att de som styr skolan tenderar att stänga av forskningen som bevisar annat. 

 

Westlund (2007), Hellsten (1997) och Kohn (2006) anser alla att läxa ges i dagens skola 

enbart för den är traditionell och så pass inrotad i skolans värld att man ger läxan för läxans 

skull istället för att våga ifrågasätta den. Både Westlund (2007, s. 93) och Hellsten (1997, s. 

215) poängterar starkt att läxan måste problematiseras och ifrågasättas eftersom en läxa 

annars kan vara vad som helst. 

 

5.0 Material och metod 

5.1 Material  

Det empiriska materialet till min undersökning består av sammanlagt sex nyhetsartiklar från 

nyhetstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt nyhetsartiklar från Sveriges 

radios och Sverige televisions nyheters hemsidor. Fyra debattinlägg varav två är av Rossanna 
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Dinamarca, Vänsterpartiets skolpolitiska talesman, ett av Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets 

partiledare och ett av Jan Björklund, Folkpartiets partiledare. Ett nyhetsklipp från TV4 

nyhetsmorgon, ett nyhetsklipp från Sveriges television och ett debattklipp från Sveriges 

television debatt. Dessutom Folkpartiets och Vänsterpartiets olika partiprogram som finns på 

respektives hemsidor. Materialet är från åren 2006-05-31-2013-10-14. 

 

5.1.2 Metod  

Metoden för min undersökning är en kvalitativ textanalys med inriktning på idéanalys. Enligt 

statsvetaren Ludvig Beckman (2007, s. 21) är idéanalys en form av metod som särskilt 

används när man vill undersöka hur människor beskriver verkligheten och som används när 

man vill undersöka vilka idéer som uttrycks i texten. Metoden används vanligast när det är 

politiska uttalanden som ska granskas och syftar till att tolka innebörden i olika politiska 

uttalanden (Beckman 2007, s. 14-15). Valet av idéanalys som metod grundar sig i att det är 

idén om läxan utifrån Folkpartiets och Vänsterpartiets uttalanden som jag ska undersöka. 

Denna form av metod blir därmed den som passar min undersökning bäst eftersom mitt syfte 

utgår ifrån att undersöka partierna olika uppfattningar och värderingar om läxan genom att jag 

tolkar det som sägs om den. För att tolka mitt material har jag valt det hermeneutiska 

perspektivet inom den kvalitativa metoden. 

 

5.1.3 Kritisk diskussion 

Kritiken mot idéanalys som metod är att man som forskare redan har bestämt vad man ska 

leta efter innan man undersöker sitt material och därmed inte går utefter det som man hittar i 

materialet. Däremot gör man på detta sätt inom denna metod eftersom man redan har gjort 

vissa antaganden om verkligheten och för att man därmed ska kunna plocka ut de påståenden 

som är mer väsentliga och intressanta än andra (Beckman 2007, s. 21). Kritiken som finns 

mot den kvalitativa metoden är att denna metod kan ses som subjektiv, det vill säga att 

resultaten man finner kan skifta beroende på vem det är som tolkar materialet. Dessutom att 

tillförlitligheten kan ses som osäker eftersom man har ett mindre urval vilket kan göra det 

nästintill omöjligt att generalisera (Stukát 2005, s. 32). Detta är jag fullt medveten om. Jag har 

däremot valt bort den kvantitativa metoden eftersom Stukát (2005, s. 31) menar att den bäst 

lämpar sig om man vill hitta mönster eller generella lagar som gäller för i stort sätt alla 

människor. Inom den kvantitativa metoden vill man ha stora urval för att kunna dra säkra 
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slutsatser och man använder sig därmed ofta av statistiska analysmetoder till exempel 

mätningar. Detta har inte varit mitt syfte med min undersökning utan hade i så fall lämpat sig 

om jag exempelvis skulle titta på hur många gånger de nämner ordet läxa eller om jag skulle 

ha undersökt hur många procent av befolkningen som vill ha läxor i skolan. Dessutom nämner 

Stukát (2005, s. 34) att den kvalitativa metoden passar bra när man vill uppmärksamma ett 

känt ämne ur annan synvinkel. Vilket är något jag gör eftersom jag undersöker politikernas 

åsikter och inte lärares, föräldrars eller elevers åsikter som det gjorts flera studentuppsatser 

men även forskning om. 

 

Även Thurén (2007, s. 103) tar upp att tolkningar ur ett hermeneutiskt perspektiv innebär att 

alla kan tolka saker olika utifrån sina egna värderingar och förförståelse men även kontexten. 

Detta leder till att sanningen är relativ och inte absolut (Thurén 2007 s. 97,103). Denna risk 

har jag minimerat, om än lite, i och med att jag har valt att tolka Folkpartiet och Vänsterpartiet 

som är politiska partier verksamma i Sverige och att jag själv är uppvuxen och bosatt i 

Sverige. Därmed har jag kunnat sätta in det jag tolkar i rätt kontext på ett mer trovärdigt sätt 

än om någon som inte bott här hade tolkat. Att sätta in saker i rätt kontext poängterar Thurén 

(2007, s. 97) är viktigt när man tolkar. Thurén (2007, s. 95) menar att när man tolkar text och 

bild, i mitt fall text och nyhets- och debattklipp, innebär det inte enbart att skildra hur 

verkligheten ser ut utan det handlar även om att tolka de värderingar som uttrycks. Därför är 

det viktigt att man först bestämmer vad man vill försöka se (Thurén 2007, s. 100). Detta har 

jag gjort genom att jag ställt upp mina frågeställningar redan innan jag tolkat mitt material för 

att kunna finna det i texterna eller nyhets- och debattklippen som varit intressant utifrån dem. 

 

5.2 Avgränsning  

Avgränsningen för min undersökning är inom ramen av 2006-05-31 till 2013-10-14. Denna 

avgränsning grundar sig i att Vänsterpartiet 2006-05-31 gav som förslag att läxan i 

grundskolan skulle tas bort. Man skulle kunna säga att detta var startskottet för den debatt om 

läxan som fortfarande kvarstår mellan Folkpartiet och Vänsterpartiet. Ett slutdatum behövdes 

även sättas och jag valde 2013-10-14 eftersom det var det sista relevanta utifrån min 

undersökning som jag kunde finna. Jag är medveten om att annan information kan ha 

tillkommit inom ämnet efter mitt utsatta slutdatum. Däremot har jag gjort denna bedömning 

av avgränsning då jag under min analys fann att partierna inte har ändrat sina åsikter utan att 



19 
 

deras ståndpunkter om läxan har varit intakta genom åren. Så även om nytt material har 

tillkommit är det troligtvis ingenting som i dagsläget ändrar på det resultat jag fått fram. 

 

5.3 Urval och genomförande 

När jag hade bestämt vad min undersökning skulle handla om började jag fundera på var jag 

kunde hitta mitt material. Det var politikernas åsikter om läxan jag ville nå. Min bedömning 

blev att jag troligtvis inte kunde få till intervjuer med de politiska riksdagsledamöterna. Detta 

eftersom jag sett att andra studenter försökt intervjua riksdagsledamöterna men blivit 

hänvisade att via e-post skicka sina frågor och sedan fått svar från deras sekreterare. Arhne 

och Svensson (2011, s. 46) rekommenderar att man helst inte ska utföra intervjuer där man 

inte upplever miljön eftersom man därmed missar betydelsefulla detaljer i miljön. För att få 

tag i riksdagsledamöternas åsikter och inte deras sekreterares insåg jag att jag måste vända 

mig till nyhetstidningar där de låtit sig intervjuas, politikernas egna debattinlägg i tidningar, 

nyhets- och debattprogram de medverkat i och debatterat om läxan samt deras egna 

partiprogram som finns att tillgå på respektives hemsidor.  

 

Nästa steg var att börja leta material på internet efter relevanta nyhetsartiklar, nyhets- och 

debattklipp och i Folkpartiets och Vänsterpartiets politiska partiprogram. De urval jag gjorde 

när jag letade efter mitt material var:  

 

 1. Material som var producerat under perioden 2006-05-31-2013-10-14.  

 2. Material som partiledarna eller de skolpolitiska talesmännen uttryckte sina åsikter 

om läxan i. 

 3. De olika politiska partiprogrammen och riksdagsmotioner där partierna skickat in 

förslag om läxan till riksdagen. 

 4. Att enbart använda mig av rikstäckande nyhetstidningar så som Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet samt Aftonbladet och inte mindre lokaltidningar. 

 5. Att enbart använda mig av nyhets- och debattklipp, där riksdagsledamöterna 

debatterar mot varandra eller intervjuats, från rikstäckande nyhetskanaler och att de 

direktsänts i tv. Valen föll därmed på Sveriges television och TV4 nyheter. 
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Jag är medveten om att mitt urval av personer som är med i min undersökning är litet. Stukát 

(2005, s. 56) menar att man ska försöka ha en större undersökningsgrupp så att resultatet inte 

enbart gäller för en liten grupp utan även för en större grupp. Anledningen till att jag enbart 

valt att titta på vad partiledarna eller skolpolitiska talesmännen säger om läxan är eftersom jag 

vill vara säker på att det som sägs är det som partiet verkligen står bakom. Partiledarna och de 

skolpolitiska talesmännen representerar även partiet i helhet så därmed anser jag att deras 

åsikter även räcker för att skapa en rättvis bild av vad hela partiet vill med läxan. Därför har 

jag även valt att titta på de olika partierna partiprogram eftersom där formuleras åsikter som 

representerar hela partiets åsikter. 

 

Jag har valt att använda mig av några välkända och rikstäckande nyhetstidningar och inte 

lokaltidningar. Detta eftersom de rikstäckande nyhetstidningarnas målgrupp är hela Sveriges 

befolkning och inte enbart riktad till befolkningen i de olika kommunerna som lokaltidningar 

riktar sig till. Därmed kan tidningarna återspegla olika saker med läxans innebörd. Det jag vill 

undersöka är vad riksdagspolitikerna anser med läxan i skolan i hela Sverige och inte i 

specifika kommuner. Att använda sig av nyhetstidningar kan vara en nackdel eftersom 

skribenterna kan göra egna urval av vad dem vill ta med och vad dem vill utelämna (Thurén 

2013, s. 81-89). För att minska denna osäkerhet har jag därför valt att dubbelkolla artiklarna 

jag hittat genom att titta på om någon annan tidning använder likadana eller snarlika citat i 

intervjuerna. Har de gjort det så har jag valt att använda den artikeln. Detta eftersom det känns 

mer sannolikt att de intervjusvaren överensstämmer med det som politikerna sagt under 

intervjun. Att nyhets- och debattklippen på webben där riksdagsledamöterna antingen 

debatterar mot varandra eller intervjuas dessutom ska ha varit direktsända i tv av 

nyhetskanaler kändes som en säkerhet när det kommer till trovärdigheten att klippen troligtvis 

inte redigerats om. Men även att läsaren vet vilken källan är och att den existerar. En stor 

fördel med nyhets- och debattklippen är att jag inte enbart fått ta del av texter där åsikterna 

angående läxan uttrycks och den osäkerhet som jag beskrev här innan minimeras en del. Detta 

eftersom jag själv får möjligheten att ta del av allt som sägs och att inget utelämnas eller 

citeras fel. Dessutom har jag haft möjligheten att kunna spela upp nyhets- och debattklippen 

flera gånger vilket gett mig fördelen att jag har kunnat upptäcka saker som jag tidigare har 

kunnat missa. 
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Till en början var min tanke att undersöka alla de åtta partierna som sitter i riksdagen. 

Däremot upptäckte jag under materialinsamlingens gång att Folkpartiet och Vänsterpartiet är 

de enda som uttrycker starka åsikter om läxan, Folkpartiet för medan Vänsterpartiet är mer 

tveksamma. Jag letade både på partiernas olika programsidor, riksdagsmotioner som partierna 

skickat in förslag om läxan i skolan och i tidningsartiklar på nätet. På partiernas programsidor 

stod ingenting om läxor. Det är enbart Folkpartiet som har en egen flik som heter läxor på 

deras sida med information om deras åsikter kring läxor. I riksdagsmotionerna fanns inte 

mycket av nytta heller. Det enda jag kunde finna när jag letade i nyhetstidningar på nätet var 

en sammanställning som Sveriges television gjort 2013-10-03 där alla riksdagspartierna 

svarade på frågan om de anser att läxor ska finnas i grundskolan. 

 

Så här svarade de olika riksdagspartierna: 

”Moderaterna: För läxor. Annars riskerar Sverige halka efter kunskapsmässigt.  

Kristdemokraterna: För läxor. Vissa saker kräver nötning utanför skolan och det är bra att 

elever tränas i studieteknik och disciplin. 

Centerpartiet: Inte emot läxor men det är en fråga för skolan att bestämma. 

Folkpartiet: Om läraren anser att läxor behövs så ska han eller hon ge det. 

Miljöpartiet: Behovet av läxor ser olika ut. Det är inte nödvändigt att ge en 7-åring läxor, men 

högre upp i åldrarna kan behovet finnas. 

Socialdemokraterna: Varken för eller emot. Det är upp till läraren. 

Vänsterpartiet: Skolarbetet ska ske under skoltid, men vill inte se något förbud mot läxor. 

Sverigedemokraterna: För läxor. Men det ska vara repetitionsuppgifter, läraren ska inte ge 

läxor för att han eller hon inte hunnit gå igenom det på lektionen.” 

Källa: http://www.svt.se/nyheter/sverige/politiskt-stod-for-laxor 

Ur detta kunde jag i alla fall dra slutsatsen om att läxan har ett starkt politisk stöd men 

däremot inte så mycket mer och därmed föll valet på att enbart titta vidare på Folkpartiet samt 

Vänsterpartiet. 

 

 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/politiskt-stod-for-laxor
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5.4 Tillvägagångssätt 

Enligt Beckman (2007, s. 11) kan idéanalys vara svår att definiera hur den ska genomföras 

eftersom det inte finns någon given mall. Han menar att genomförandet snarare hänger ihop 

med valet av forskarens syfte och frågeställningar. Det handlar alltså mer om vad man 

undersöker och inte hur man gör det, så därmed ges forskaren fria händer att själv utveckla 

analysverktyg som hänger ihop med syftet (Beckman 2007, s. 11). När man genomför en 

idéanalys har man redan innan man undersöker materialet och analyserar det bestämt vilka 

argument, påståenden eller föreställningar man vill leta efter (Beckman 2007, s. 19-20). Här 

kommer mina frågeställningar för denna undersökning att användas som ett analysverktyg och 

ställas direkt till mitt material för kunna finna det jag vill granska och för att besvara 

undersökningens syfte. De kommer även utgöra mina teman. För att inte skapa förvirring eller 

för mycket upprepning för läsaren väljer jag att blanda Folkpartiets och Vänsterpartiet 

uttalanden genom åren angående läxan och kommer att ge svar på vad de säger utifrån varje 

frågeställning. När jag presenterar mitt resultat har jag valt att delvis ta med exakta 

intervjucitat, det vill säga jag har inte redigerat deras uttalanden. För att resultaten ska bli 

mera begripliga och lättlästa har jag även valt att delvis sammanfatta vad Folkpartiet och 

Vänsterpartiet sagt eller skrivit. 

 

5.5 Trovärdighet 

För att öka trovärdigheten i min undersökning har jag valt att göra den transparent. Med detta 

menas att jag har valt att diskutera och kritisera bland annat teorier, metoder och urval i min 

text. Jag har redogjort både för- och nackdelar samt hur min forskningsprocess har gått till. 

Jag har även kunnat dra en generaliserad slutsats utifrån mitt resultat. Detta trots jag har ett 

litet urval, nämligen att Folkpartiet och Vänsterpartiets åsikter angående läxan med stor 

sannolikhet delas av en större grupp som består av deras väljare, vilket utgör en större del än 

enbart partierna dem själva. Att göra sin undersökning transparens och att generalisera är 

något som Arhne och Svensson (2011, s. 27-28) nämner är betydelsefullt när det kommer till 

att öka trovärdigheten. 
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6.0 Analys och resultatredovisning 

Mina frågeställningars ordning ligger till grund för hur jag kommer att presentera resultaten 

och analyserna. Frågeställningarna är, som tidigare nämnt, även uppbyggda som mina teman. 

Analyserna av de tre första frågeställningarna presenteras direkt efter varje frågeställning. 

Den sista frågeställningen besvaras däremot genom att jag presenterar en sammanställning av 

de övriga tre analyserna och utifrån dessa gör en analys direkt i samband med detta som 

besvarar den sista frågeställningen. Anledningen till att analys och resultatredovisningen är 

upplagd på detta sätt är för att det ska bli extra lättläst och tydligt för läsaren vad partiernas 

åsikter innefattar. 

 

6.1 Hur definierar Folkpartiet respektive Vänsterpartiet begreppet läxa? 

I Nyhetsmorgon på TV4 2011-05-10 möttes Dinamarca (V) och Björklund (Fp) i en debatt 

om läxor. Dinamarca (V) inleder denna debatt med att förklara Vänsterpartiets inställning till 

läxor. Hon nämner då att Vänsterpartiet anser att en läxa ska läsas i skolan under lärarledd tid, 

där eleven även ska ha tillgång till att kunna få hjälp av läraren. När det blir Björklunds (Fp) 

tur att förklara Folkpartiets inställning till läxor börjar han med att ta upp att Vänsterpartiet 

vill förbjuda läxor. Detta triggar igång en reaktion hos Dinamarca (V) som väljer att avbryta 

Björklund (Fp) och irriterat ber hon honom att hålla sig till ämnet. Hon påpekar att 

Vänsterpartiet inte alls vill förbjuda läxor. Björklund (Fp) avbryter henne genom att säga 

”kalla det vad du vill, ni vill inte att det ska finnas läxor”, med en irriterad röst. Dinamarca 

(V) säger då ”Jo, men de ska skötas i skolan med lärarledd hjälp”. Björklund skrattar till och 

skakar på huvudet. Han påpekar att det då handlar om undervisning och att det kallas för en 

lektion om eleverna ska sitta i klassrummet och läsa läxorna medan läraren leder. ”Det är inte 

läxor, inte hemläxor” säger han bestämt. 

 

Kristin Kaspersen, programledaren på TV4 nyhetsmorgon, frågar Björklund (Fp) om han kan 

tänka sig att eleverna får läxläsning efter ordinarie skoltid istället för att eleverna ska göra 

läxorna i hemmet. Björklund (Fp) säger att han tycker det är en utmärkt idé och att han inte 

ser några hinder med det. Han nämner att det finns många elever som läser sina läxor på 

håltimmarna i skolan så att eleverna sedan inte behöver göra läxorna på sin fritid. 
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Under debattens gång påpekar Dinamarca (V) att lärarutbildningen idag inte tar upp vad en 

läxa innefattar och att detta kan skapa problem. Hon nämner även flera gånger att det är 

eleverna i de tidiga åldrarna i grundskolan som hon menar inte ska ha läxor, utan som ska läsa 

läxor tillsammans med läraren i skolan. När Björklund (Fp) pratar om läxorna i skolan nämner 

han däremot enbart att tonåringar behöver läxor upprepande gånger i denna debatt. Sveriges 

television frågade Vänsterpartiet och Folkpartiet hur dem ställde sig till läxor. Vänsterpartiet 

svarade att de inte vill förbjuda läxor men att skolarbetet ska ske under skoltiden. Folkpartiet 

däremot menade att läxor ska ges om läraren anser att det behövs (Zaccheus och Fransson, 

Sveriges television nyheter 2013-10-03). 

 

6.1.1 Analys av hur partierna definierar begreppet läxa.  

Vänsterpartiet menar att en läxa är något som ska ske i skolan med hjälp av läraren. 

Folkpartiet är av en annan uppfattning och menar att om en läxa sker i skolan med lärarledd 

hjälp är det inte en läxa utan en lektion. Däremot menar Folkpartiet att en läxa kan ske i 

skolan men enbart under håltimmarna. Detta tolkar jag som att Folkpartiet anser att elever ska 

arbeta med läxor utan tillgång till hjälp av läraren. Björklund (Fp) nämner även att de elever 

som gör sina läxor på håltimmarna därmed inte behöver göra läxorna på sin fritid. Jag tolkar 

detta som att läxor enligt Folkpartiet är något som förmodligen annars sker i elevernas hem. 

Utifrån detta går det tydligt att konstatera att Vänsterpartiet och Folkpartiet har olika 

definitioner om vad begreppet läxa faktiskt innebär. Vänsterpartiet definierar läxa som ett 

skolarbete som ska ske under skoltiden medan Folkpartiet definierar läxa som något som sker 

utanför skoltiden, troligtvis då i elevernas hem, eller att en läxa eventuellt kan ske under 

skoltiden men enbart på håltimmarna i skolan. I min teoridel tog jag upp att det finns flera 

olika definitioner bland forskarna Kohn (2006, s. 3), Cooper (2007, s. 4), Westlund (2007, s. 

88) och Hellsten (1997, s. 206) om vad begreppet läxa betyder. Detta gör att man kan 

konstatera att begreppet läxa är mångtydigt och att det inte finns någon enhetlig definition att 

tillgå utan att definitionerna varierar beroende på vem som väljer att definiera.  

 

Det intressanta är även att Vänsterpartiet och Folkpartiet verkar prata förbi varandra när det 

kommer till åldern på eleverna som ska tilldelas läxor eller inte. Dinamarca (V) menar att det 

är eleverna i de tidiga åldrarna som inte bör ha läxor medan Björklund (Fp) snarare syftar på 

att tonåringarna måste ha läxor. Därmed kan man se att definitionen av vad begreppet läxa 
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innebär även kan komma att påverkas av vilken åldersspann man väljer att samtala om. 

Folkpartiet menar också att om läraren anser att läxor ska ges ska de göra detta. Detta innebär 

att det därmed är lärarens definition av vad en läxa är som avgör vad en läxa bör betraktas 

som. Detta kan skapa definitionsproblem eftersom en lärare kan definiera läxa som en 

hemuppgift medan en annan lärare kan definiera läxa som ett arbete som sker under skoltiden. 

Alternativt även en helt annan definition. Folkpartiets definition att en läxa är något som sker 

utanför skoltiden och därmed i hemmet verkar ändå vara den definition som råder i samhället. 

Detta om man jämför med forskarna Kohn (2006, s. 3), Cooper (2007, s. 4) och Hellsten 

(1997, s. 206) men även Nationalencyklopedins (2013) olika definitioner, vilka alla definierar 

att en läxa är något som sker utanför skoltiden och i elevernas hemmiljö.  

 

Winther Jörgensen och Philips (2000, s.7) definition av en diskurs är att det är ”ett bestämt 

sätt att tala om och förstå världen”. Detta gör att man kan konstatera att begreppet läxa sätts in 

i en diskurs som innefattar att när man samtalar om läxan betraktas den som ett hemarbete. 

Enligt Foucault (2008, s. 181-182) och Winther Jörgensen och Philips (2000, s. 11-13,34) kan 

en diskurs utmanas när en annan diskurs vill ges företräde och därmed kan man se att 

Vänsterpartiets definition av begreppet läxa utmanar den rådande diskursen som återfinns i 

samhället. Utifrån Winther Jörgensen och Philips (2000, s. 13, 34) samt Foucaults (2008, s. 

181-182) diskursteorier kan man även upptäcka att det uppstår en maktkamp mellan partierna 

om vad begreppet läxa ska innebära och vilken diskurs som ska ges företräde. 

 

Westlund (2007, s. 93) och Hellsten (1997, s. 215) menar att begreppet läxa kan innefatta vad 

som helst om man inte problematiserar eller ifrågasätter dess innebörd. Vänsterpartiets 

definition kan man tydligt se ifrågasätter begreppet läxa. Dessutom nämner Dinamarca (V) att 

man inom lärarutbildningen idag inte tar upp vad en läxa innebär, vilket enligt henne kan 

skapa problem. Detta visar på att Vänsterpartiet även problematiserar dess innebörd. Då 

Vänsterpartiet och Folkpartiet har skilda definitioner av begreppet läxa och att det inte finns 

en enhetlig definition att tillgå kan man konstatera skapar problem huruvida en läxa bör 

betraktas som. Man kan konstatera att läxa är ett komplext begrepp som handlar om hur man 

själv väljer att definiera det. Begreppet läxa blir därmed öppet för tolkningar vilket gör att 

läxan även kan komma att handla om vilka värderingar man tillämpar på den. 
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6.2 Vad är syftet med läxor i grundskolan enligt Folkpartiet respektive Vänsterpartiet? 

I Folkpartiets uttalanden genom åren beskrivs läxans syfte i skolan på ett enhetligt sätt. 

Särskilt tre syften poängteras stark av Björklund (Fp). 

”Läxarbete skapar ett band mellan hemmet och skolan” (Persson, SvD 2006-05-31). 

”Läxor ökar tiden för skolarbete. Det är ett sätt att hushålla med undervisningstid” (TV4 

nyhetsmorgon 2011-05-10). 

”De tränar eget ansvar” (TV4 nyhetsmorgon 2011-05-10).  

När det kommer till eget ansvar poängterar Björklund (Fp) att läxor tränar både ett 

individuellt ansvarstagande hos eleverna men också att eleverna lär sig att lösa läxor på egen 

hand (Persson, SvD 2006-05-31). Eget ansvar är något som även Lars Leijonborg, dåvarande 

partiledare för Folkpartiet, starkt tryckte på i en intervjuartikel skriven av Pontus Mattson på 

Sveriges Radio 2006-07-07.  

Vänsterpartiet anser att läxor i skolan handlar om att lära eleverna studieteknik och 

studievana. Däremot ligger detta ansvar på skolan och inte hemmet enligt Dinamarca (V), 

som även poängterar att studieteknik och studievana är särskilt viktigt att lära eleverna tidigt i 

grundskolan. Hon menar att studieteknik inte är något som kommer automatiskt till eleverna 

enbart för att man skickar med dem en massa böcker hem (TV4 nyhetsmorgon 2011-05-10).  

 

Björklund (Fp) håller med om att läxor är till för att öva elevers studieteknik och studievana 

(TV4 nyhetsmorgon 2011-05-10). Däremot menar han att läxor behövs utanför skoltiden 

eftersom läxor syftar till att ge de elever som inte kommer från hem där studietraditioner finns 

möjlighet att ägna sig åt ”intellektuellt arbete” på deras fritid (Nandorf, DN 2006-05-31). Men 

även eftersom läxorna syftar till att förbättra elevernas kunskaper och fungera som ett 

komplement till lektionerna (Persson, SvD 2013-10-14). Folkpartiet anser också att läxor 

främjar att ungdomarna i skolan anstränger sig mera (Mattson, Sveriges radio 2006-07-

07;TV4 nyhetsmorgon 2011-05-10). Att läxan är till för att höja ambitioner och krav är något 

som Björklund (Fp) poängterade i TV4 nyhetsmorgon 2011. I Björklunds (Fp) debattartikel i 

Aftonbladet 2006 skrev han även att läxor gör så att man kan kontrollera att alla barn 

uppfyller de mål som finns i skolan (Aftonbladet 2006-06-01). Dinamarca (V) påpekade i 

TV4 nyhetsmorgon 2011 att Vänsterpartiet också vill höja ambitionerna och kraven men att 
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detta sker genom att lära eleverna studieteknik och studievana, särskilt dem elever som inte 

får den hjälpen hemma.  

 

6.2.1 Analys av vad syftet med läxan är enligt partierna.  

De båda partierna uttrycker samma mål med läxan, nämligen att den är till för att höja 

ambitionerna och kraven i skolan. Men de har olika tillvägagångssätt som de menar att detta 

ska ske på. Vänsterpartiet anser att läxan lär eleverna studieteknik och studievana vilket 

Folkpartiet instämmer i. Men Folkpartiet anser också att läxan lär eleverna att träna eget 

ansvar. Genom att analysera Vänsterpartiet och Folkpartiets uttalanden och sätta in dem i 

olika diskurser utifrån Hellstens (1997, s. 211-215) diskursteori kan man enligt honom se 

läxans verkliga syfte. Vänsterpartiets och Folkpartiets uttalanden, som jag tog upp här över, 

går att sätta in i diskursen förberedelse som enligt Hellsten (1997, s. 211) innebär att läxans 

syfte är till för att öva elevernas förmågor och lära dem att ta ett eget ansvar. Diskursen 

förberedelser blir då den diskurs som Vänsterpartiet och Folkpartiet är överens om råder i 

samhället och den diskurs som de båda ger företräende. Därmed blir det den diskursen som 

enligt Winther Jörgensen och Philips (2000, s. 89) samt Foucault (2008, s. 181-182) 

diskursteorier är den som uppnått hegemoni i samhället för båda partierna när det kommer till 

läxans verkliga syfte. 

 

Folkpartiet menar även att läxor skapar ett band mellan hem och skola, vilket diskursen 

gemenskap och kontakt enligt Hellsten (1997, s. 213-214) innebär. Björklund (Fp) säger 

också att läxor handlar om att kontrollera så att alla elever når skolans olika mål samt att läxor 

gör så att eleverna ägnar sig åt arbete på fritiden. Därmed sätts läxans syfte även in i 

diskurserna kontroll och styrning samt tidsstruktur, som båda enligt Hellsten (1997, s. 211-

212) innebär att läxans syfte handlar om att elevernas fritid ska kontrolleras. Winther 

Jörgensens och Philips (2000, s. 11-13,34) samt Foucault (2008, s. 181-182) menar att när 

man ska analysera diskurser måste man även synliggöra det som utesluts. Detta eftersom 

diskursen inte bara innefattar det som ses som accepterat inom diskursen utan även det som 

inte är accepterat och därmed kan man se diskursens helhet. Det intressanta här blir då att 

Vänsterpartiet motsätter sig alla dessa tre diskurser genom att de menar att läxan enbart 

handlar om förberedelser samt att läxan ska ske under skoltid och inte i hemmet. Dessa 

diskurser är enligt Hellsten (1997, s. 211-215) diskurser som han menar att han har upptäckt 
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är allmänna men även dominerande i samhället och därmed blir diskurserna enligt Foucault 

(2008, s. 181-182) ett medel för makt. Genom att Vänsterpartiet motsätter sig dessa diskurser 

kan jag utifrån Winther Jörgensen och Philips (2000, s.7-8,11-13,34) samt Foucault (2008, s. 

181-182) diskursteorier konstatera att en maktkamp mellan Vänsterpartiet och Folkpartiet 

uppstår. En maktkamp som handlar om att Vänsterpartiet utmanar de rådande diskurserna om 

läxans syfte genom att utesluta dessa diskurser när de talar om läxans syfte. 

 

Winther Jörgensen och Philips (2000, s.11-13,34) samt Foucaults (2008, s. 181-182) 

diskursteorier handlar om, som jag tidigare nämnt, att synliggöra vad som utesluts. Utifrån 

detta kunde jag även under denna analys upptäcka att läxans syfte aldrig sätts in i diskurserna 

identitet och status eller kärlek och omsorg, varken av Folkpartiet eller Vänsterpartiet. 

Därmed kan man konstatera att de båda partierna är överens om att läxans syfte inte är att höja 

ett ämnes status, inte är ett tecken på att eleven börjat skolan samt att läxans syfte inte är att 

skapa trivsamma familjeförhållanden, vilket är något som Hellsten (1997, s. 212-213) menar 

att dessa diskurser innebär. Enligt Winther Jörgensen och Philips (2000, s. 11-13,34) samt 

Foucaults (2008, s. 181-182) diskursteorier kan man därmed konstatera att dessa diskurser 

helt utesluts när läxans syfte diskuteras av partierna. 

 

6.3 Vilka är partiernas argument för och emot läxor samt påverkar läxan skolans 

likvärdighetsuppdrag enligt partierna? 

I Dagens Nyheter 2006 och i Svenska Dagbladet 2006 kunde man läsa att Vänsterpartiet ville 

ta bort läxorna i grundskolan. De hänvisade till en skola i Växjö som infört en läxfri skola. 

Vänsterpartiet poängterade att eleverna där blivit mer koncentrerade och intresserade av att 

lära sig samt att de slapp stress (Persson, SvD 2006-05-31). Man menade även att eleverna 

hann göra samma arbete i skolan och att elevernas studieresultat inte längre påverkades av 

deras hemförhållanden (Nandorf, DN 2006-05-31). Vänsterpartiet har sedan dess ändrat åsikt 

och säger att de inte längre vill ta bort läxorna utan att läxor ska läsas i skolan med lärarledd 

hjälp (TV4 nyhetsmorgon 2011-05-10; Dinamarca Aftonbladet 2011-05-09). Samma 

anledning till varför de ville ta bort läxorna, numera att läxorna ska läsas i skolan, kvarstår 

dock. De anser nämligen att läxor delar upp elever i två tydliga grupper. Ena gruppen består 

av dem som får hjälp hemifrån och den andra gruppen består av dem som inte kan få hjälp 

hemifrån. Detta menar Vänsterpartiet leder till att skolorna inte längre klarar av det 
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kompensatoriska uppdraget som skolan har med att utjämna de sociala skillnaderna som finns 

i elevernas hemmiljö och att eleverna därmed inte ges samma möjligheter (TV4 

nyhetsmorgon 2011-05-10; Aftonbladet 2011-05-09; DN 2006-05-31; SvD 2006-05-31). 

 

Vänsterpartiets förslag om att ta bort läxorna kallade Björklund (Fp) för ”kunskapsfientligt”. 

Han hänvisade sitt uttalande till en PISA-rapport från 2004 som tyder på att svenska elever 

har lägst antal läxor i västvärlden (Persson, SvD 2006-05-31; Nandorf, DN 2006-05-31). Till 

Dagens Nyheters reporter Tove Nandorf 2006 sa han även att han anser att eleverna behöver 

mer läxor (DN 2006-05-31), en tanke som fortfarande kvarstår i Folkpartiet och som är 

inskrivet i Folkpartiets partiprogram 2013.  

 

I TV4 nyhetsmorgon 2011 utvecklar Dinamarca (V) Vänsterpartiets tanke om varför de menar 

att läxor ska läsas i skolan. Hon nämner att det handlar om att elevernas olika 

hemförhållanden påverkar deras studieresultat eftersom allt fler elever inte har samma chans 

till att få hjälp med läxorna av olika skäl. Det kan till exempel handla om att eleverna har 

föräldrar som inte har tiden eller möjligheten men även att eleverna inte får studiero eftersom 

de är trångbodda. En annan anledning till att Vänsterpartiet vill att läxorna ska läsas i skolan 

handlar enligt Dinamarca (V) om att Vänsterpartiet anser att läxor ska skötas i skolan 

eftersom personalen där är kompetenta och utbildade. Hon menar att detta inte är något man 

kan förutsätta att alla föräldrar är. Dinamarca (V) nämner att det finns forskare som anser att 

föräldrar som hjälper till med läxorna snarare förstör mer än vad de hjälper. Hon tar även upp 

att den PISA-rapport som Folkpartiet brukar hänvisa till numera tyder på att studieresultaten 

för de eleverna med de sämsta förutsättningarna sjunker och att man måste hjälpa dessa 

elever. Dinamarca (V) menar att det handlar om att man ska ta det ansvar som skolan har med 

det kompensatoriska uppdraget, att se till att utjämna skillnaderna. 

Björklund säger att han håller med om att skolans viktigaste uppdrag är att kompensera. 

Däremot är han av en annan åsikt för hur denna kompensation ska se ut.  

”Man ska inte tro att man gör det genom att ta bort krav. Det är tvärtom man ska ha höga krav 

och höga ambitioner (...) Att en del elever behöver hjälp är inget skäl att bort kraven för alla 

elever” säger han (med en betoning på en del).  
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Han menar även att det är slöseri med lärarledd undervisningstid om eleverna till exempel ska 

sitta och plugga in glosor på lektionerna. Dinamarca (V) säger att problemet med läxor 

handlar om att läxorna som ges är helt nya uppgifter och att hela ansvaret därmed hamnar på 

eleverna och en förhoppning om att föräldrarna kan hjälpa till (TV4 nyhetsmorgon 2011-05-

10; Bie SVT nyheter 2013-10-03). I TV4 nyhetsmorgon 2011 säger hon även att det 

nationella prov som eleverna tar i årskurs 3 tyder på att föräldrarnas bakgrund spelar allt 

större roll för hur elevers studieresultat visar sig och att man därmed inte kan lägga över ännu 

mer ansvar på att eleverna ska sköta sitt eget lärande. Björklund svarar på detta med att säga 

att det är fel slutsats att dra. Han menar att om man sänker kraven på eleverna kommer de 

elever som har föräldrar som är akademiskt utbildade ändå att pusha sina barn och att de 

andra eleverna blir ännu större förlorare. ”Att vi har låga krav i svenska skolan är i själva 

verket en viktig orsak till att klassklyftorna ökar” säger han. Han fortsätter med att säga att 

Sverige är ett av dem länder där ungdomar ägnar minst tid åt skolarbete och att om Sverige 

ska kunna hävda sig i framtiden så måste de ägna mer tid åt skolarbete. I Sveriges television 

debatt 2012 framkommer det att Björklund (Fp) menar att genom att elever får mer läxor så 

kan Sverige öka sina kunskapsambitioner eftersom läxor bidrar till att eleverna anstränger sig 

mera (SVT Debatt 2012-12-06). 

 

I Aftonbladet 2006 och i Folkpartiets partiprogram 2013 framgår det att Folkpartiets 

tankegång med detta är att de sociala skillnaderna inte kommer försvinna om man avskaffar 

läxor för att vissa elever inte får hjälp hemifrån. Detta eftersom skillnaderna ändå ökar och att 

orsaken till detta är för att Sverige har lägst antal läxor i västvärlden. Björklund (Fp) 

poängterade att arbetarklassens barn är de som kommer förlora på att man tar bort kraven 

(Aftonbladet 2006-06-01, Folkpartiets partiprogram 2013). Folkpartiet menar att skolans 

uppdrag handlar om att utmana de elever som inte får utmaningar hemifrån och att ha 

förväntningar på elever som inte har egna förväntningar på sig själva (Aftonbladet 2006-06-

01, Folkpartiets partiprogram 2013). I Folkpartiets partiprogram 2013 menar Folkpartiet även 

att utbildning är varje individs möjlighet till att kunna lyckas i livet och att kunskap leder till 

att klassklyftor tas bort. Hur mycket läxor det ska röra sig om kan Folkpartiet inte ge ett svar 

på utan menar att det varierar beroende på hur mycket läxor som skolorna väljer att ge, men 

att det i alla fall handlar om mer läxor (Gagliano, Sveriges radio 2013-10-14). 

 



31 
 

Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet, menar att läxornas roll i skolan skiljer sig då några 

skolor inte ger läxor. Därmed menar han att det blir ännu viktigare att skolan ger elever 

läxhjälp för att jämlika förutsättningar ska ges. Särskilt eftersom det numera finns möjlighet 

att köpa läxhjälp på bekostnad av lågavlönade, vilket enligt honom bidrar till att de 

högavlönades barn får ett extra försprång i skolan (Flamman Opinion 2011-07-07). 

Dinamarca (V) är också inne på detta spår och skriver i Newsmill 2012 att hon anser att 

nuvarande regeringen förespråkar att tillgången till kunskap enbart är tillgänglig till de som 

prioriterar den eller till de som har råd att köpa läxhjälp. Hon menar att skolarbete inte får 

göras till ett individuellt arbete eftersom elever som misslyckas i skolan senare i livet får 

svårare att komma in på arbetsmarknaden (Newsmill 2012-09-04). I Aftonbladet 2011 nämner 

Dinamarca (V) även att hon anser att skolans uppdrag om att ge alla elever samma chans 

oavsett bakgrund är minst lika viktigt som kunskapsuppdraget och att skolan inte gör det idag. 

Hon anser att en läxfri skola inte skulle ta bort de grundläggande problemen som finns i den 

svenska skolan men att de värsta effekterna skulle minska. ”Att ersätta hemläxan med 

lärarledd läxläsning i skolan blir därför en viktig jämlikhetsreform” skriver hon (Aftonbladet 

2011-05-09). 

 

6.3.1 Analys av vilka är argumenten för och emot läxan samt påverkar läxan skolans 

likvärdighetsuppdrag enligt partierna? 

Vänsterpartiets främsta argument emot läxor är att de skapar klassklyftor i samhället. På ena 

sidan har man de elever som får hjälp hemifrån och på andra sidan har man de elever som inte 

får denna hjälp. Detta påverkar enligt Vänsterpartiet jämlikheten i skolan och att ta bort läxor 

från hemmen är alltså enligt Vänsterpartiet en fråga om att utjämna de sociala skillnaderna. 

De anser att det handlar om att ta det ansvar skolan har med det kompensatoriska uppdraget. 

Englund (2008, s.8-9) menar att begreppet likvärdighet genomgått flera faser och att den 

första fasen under 1960- talet fram till 1980- talet början så definierades likvärdighet som 

jämlikhet. Under denna fas innebar likvärdighet särskilt även en kompensatorisk behandling 

för eleverna (Englund 2008, s. 8). Alla elever skulle ges samma chans till en likvärdig 

utbildning och de elever som behövde stöd skulle få det stödet de behövde (Larsson 2011, s. 

14). Utifrån Vänsterpartiets uttalanden kan man tydligt konstatera att det är denna definition 

av likvärdighet som de definierar jämlikhet som.  
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Folkpartiet anser också att det viktigaste är att utjämna skillnaderna, däremot har de en annan 

bild av hur detta ska ske och varför klassklyftorna i samhället ökar. Folkpartiet anser att 

skolan ställer för låga krav på eleverna. Att en del elever inte får hjälp hemifrån menar de inte 

är tillräckligt för att ta bort läxorna från hemmen. De anser att i sådana fall blir det 

arbetarklassens barn som förlorar på detta eftersom högutbildade föräldrar ändå kommer att 

hjälpa sina barn. Genom att ha läxor menar Folkpartiet att man ökar ambitionerna och kraven 

för alla elever och att skolans uppdrag med att utmana eleverna därmed nås. Det verkar på så 

sätt handla om att ge alla elever samma chans till kunskap även om hemvillkoren skiljer sig. 

Folkpartiet säger även att det handlar om att hushålla med undervisningstid. Detta kan ses 

som att läxor ska göras i elevernas hem för att höja kvaliteten på den undervisningstid som 

ges i skolan. Allt detta leder till att det går att konstatera att Folkpartiet också anser att alla 

elever ska ges samma chans men att detta snarare sker ur den definition av likvärdighet som 

Englund (2008, s.8-9) nämner innefattar kvalitet och hur olika mål inom skolan ska nås. 

 

Englund (2008, s 9) menar att om man undersöker hur begreppet likvärdighet används av 

politiker kan man förstå en hel del om utbildningspolitikens syfte och villkor. Man kan även 

se vad begreppets betydelse innefattar och hur skolverksamheten påverkas utifrån detta. 

Under denna analys kan man genom detta tydligt se att Vänsterpartiet och Folkpartiet har 

skilda definitioner av vad begreppet likvärdighet ska innefatta och att detta leder till att man 

kan konstatera att de har olika synsätt på hur skolverksamheten ska utformas. Folkpartiet vill 

ha läxan utanför skoltiden eftersom de vill ha kvalitet och anser att likvärdighet uppstår 

genom att ha hemläxor eftersom alla elever därmed ges samma chans till kunskap. 

Vänsterpartiet däremot vill ha läxan under skoltiden eftersom de anser att alla elever ska ha 

rätt till samma hjälp och att likvärdighet därmed sker. 

 

Vänsterpartiets argument emot läxor handlar även om att man inte kan förutsätta att föräldrar 

har de kunskaper som krävs för att hjälpa sina barn. Detta är något som Westlund (2007, 

s.86,89,92) har poängterat i sin studie att läxan som skolan ger förutsätter. Hon menar att detta 

innebär att läraren får sköta fostran av eleverna och att föräldrarna istället får agera som 

kunniga lärare (Westlund 2007, s 92). Vänsterpartiet anser också att det finns olika 

hemförhållanden som påverkar elevernas studieresultat negativt och hänvisar till en läxfri 

skola där eleverna sluppit stress, blivit mer intresserade samt att elevernas bakgrund inte 

längre hade påverkan på deras studieresultat. Att läxans negativa effekter just innefattar stress, 
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mindre intresse och att hemförhållanden påverkar studieresultaten har forskarna Kohn (2006, 

s. 164) och Westlund (2007, s. 82-90) konstaterat i deras forskning. Westlund (2007, s. 

82,89,91) nämner även att eftersom elevernas hemförhållanden skiljer sig åt skapar läxan en 

social obalans och att hemmiljön är en bidragande faktor för de elever som har de lägsta 

studieresultaten. Dessa elever blir även de som kommer misslyckas i skolan. Detta är något 

som kan relateras till Vänsterpartiet argument om varför man måste se till att hjälpa dessa 

elever och att skolarbete därmed inte ska göras till ett individuellt arbete eftersom de elever 

som misslyckas i skolan har svårare att komma in på arbetsmarknaden senare i livet.  

 

Vänsterpartiet argumenterar också emot läxan genom att ta upp att den forskning som 

Folkpartiet hänvisar till numera visar på att elever som inte får hjälp tappar i sina 

studieresultat, trots läxor. Men också att forskning visar på att föräldrar som hjälper till med 

läxorna kan stjälpa mer än vad dem hjälper. Folkpartiet lägger inte särskilt stor vikt vid detta 

utan påpekar ändå att fler läxor behövs för att ambitionerna och kunskaperna hos eleverna ska 

öka. Att Folkpartiet, trots vetskap om forskningen, förespråkar mer läxor kan man koppla till 

Kohn (2006) som menar att läxan har en så pass hög status i skolan att de som styr tenderar att 

stänga av den forskning som motbevisar läxan som en gynnande effekt. Det går även att 

koppla till Hellsten (1997, s. 215) som menar att de som förespråkar läxan ser den som så 

värdefull att den synen dominerar över det faktum att läxan inte bidrar till bättre resultat. 

 

Vänsterpartiet påpekar att läxan handlar om helt nya uppgifter, vilket inte är gynnsamt för 

eleverna. Detta tyder på att de ifrågasätter läxans värde, något som Hellsten (1997, s. 215) och 

Westlund (2007, s. 93) nämner att man måste göra för att en läxa inte ska kunna vara vad som 

helst. Det går alltså att konstatera att Vänsterpartiet inte anser att en läxa enbart ska ges för 

läxans skull. Man kan även konstatera att Vänsterpartiet ifrågasätter den traditionella rollen 

som Kohn (2006), Westlund (2007) och Hellsten (1997) menar att läxan har i skolan medan 

Folkpartiet inte gör detta. Att Folkpartiet inte ifrågasätter läxans värde utan enbart poängterar 

att de vill ha mer läxor gör att man också kan tolka deras argument utifrån Hellsten (1997). 

Han menar nämligen att om läxans värde inte ifrågasätts så ses den snarare som ett sätt att 

fastställa ordningen i skolan samt som ett tecken på ett gynnsamt arbete och inte som ett 

redskap för studier (Hellsten 1997, s. 215).  
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Av Folkpartiets uttalanden kan man se att deras främsta argument för läxor är att läxor är till 

för att Sverige som land ska kunna mäta sig mot andra länder. Det handlar alltså om att öka 

befolkningens kunskaper. Detta menar Westlund (2007, s. 82) är den vanligaste orsaken till 

varför politiker genom tiderna har varit positivt inställda till läxan. Att Folkpartiet även 

argumenterar för läxan som ett verktyg för att öka elevernas kunskaper kan ses som att det är 

kunskapsuppdraget i Lgr 11 som enligt dem är mest relevant och som bör sättas i fokus. 

Vänsterpartiets argument emot läxor handlar istället om att alla elever ska behandlas lika 

vilket kan ses som att de anser att de grundläggande värdena (och även det kompensatoriska 

uppdraget) i Lgr 11 bör vara viktigare än kunskapsuppdraget. Jarl och Rönnberg (2010, s. 89-

93) nämner att begreppen är diffusa och därmed kan tolkas olika men även kan framhävas 

som olika betydelsefulla, vilket man kan konstatera att de görs av Folkpartiet och 

Vänsterpartiet. 

 

Sjöstedt (V) påpekar att det enbart är vissa skolor som är läxfria. Detta tolkar jag som att 

läxan fortfarande används inom majoriteten av skolorna och därmed ses som självklar. Detta 

innebär att man utifrån Winther Jörgensen och Philips (2000, s. 7) och Foucaults (2008, s. 

181-182) diskursteorier kan se att den rådande diskursen i samhället är att läxan ska finnas i 

skolan. Däremot blir det klart att Vänsterpartiet motsätter sig den rådande diskurs som läxan 

sätts in i eftersom de anser att en social konsekvens med läxan är att den kan ses som ett hot 

mot skolans likvärdighetsuppdrag, om den inte sker under skoltiden med lärarledd hjälp. 

Detta kan ses utifrån Winther Jörgensen och Philips (2000, s. 11-12) som menar att de 

handlingssätt eller påståenden som används inom de rådande diskurserna kan bli ifrågasatta 

eftersom sociala konsekvenser kan uppstå i längden och att detta gör att diskurser kan komma 

att utmanas av icke hegemoniska diskurser. Genom att Vänsterpartiet motsätter sig den 

rådande diskursen kan man enligt Winther Jörgensen och Philips (2000, s .7-8,11-13,34) samt 

Foucault (2008, s. 181-182) diskursteorier se att det uppstår en maktkamp om vilken diskurs 

som ska ges företräde i samhället och särskilt inom politiken i detta fall. Detta eftersom på 

samma sätt som Vänsterpartiet motsätter sig denna diskurs vill Folkpartiet fortfarande att 

denna diskurs ska ha hegemoni med argumentet att om hemläxan avskaffas kan detta ses som 

ett hot mot kunskapsperspektivet, som enligt dem bidrar till att uppnå skolans 

likvärdighetsuppdrag. 
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Under denna analys går det även att konstatera att den enda gången man kan urskilja vilken 

åldersgrupp eleverna partierna talar om innefattar är när Dinamarca (V) påpekar att det är 

eleverna i årskurs 3 som man kan se att hemförhållandena påverkar studieresultaten. 

Björklund (Fp) däremot poängterar att det är ungdomar som behöver läxor. Detta kan ses som 

att när de talar om läxor och argumenterar för eller emot så utgår de båda från olika åldrar på 

eleverna. Folkpartiets argument för att ungdomar behöver läxor kan på så sätt relateras till 

Coopers (2007, s. 19, 37) och Hatties (2008) olika studier angående läxan som tyder på att 

läxor har en positiv effekt, om än lite, på äldre elever men inte yngre.   

 

6.4 Analys av om partiernas syn på läxor kan relateras till deras respektive ideologier?  

Under denna frågeställning kommer jag att utgå från det som jag har kommit fram till under 

de tidigare analyserna för att sedan utifrån dem analysera denna frågeställning. 

 

Vänsterpartiets definition av läxa är, som visats, att det är något som ska ske under skoltiden 

med lärarledd hjälp. Detta med tanke på att läxans syfte är en pedagogisk metod som 

innefattar att ansvaret ska lägga på skolan och inte på hemmen. Detta eftersom Vänsterpartiet 

anser att om ansvaret läggs på hemmen, istället för på skolan, skapas klassklyftor på grund av 

att alla elever inte har samma förutsättningar till att få hjälp hemifrån av olika skäl. Dessa 

uttalanden går att relatera till den reformistiska socialismen som enligt Larsson (2006, s. 84-

85) innebär att man värnar om jämlikhet mellan alla människor och som enbart går att uppnå 

genom att man utjämnar alla skillnader mellan olika klasser och sociala grupper i samhället. 

Även att Vänsterpartiet inte är förtjusta i att välbeställda föräldrar har möjligheter att idag 

kunna köpa läxhjälp till deras barn kan relateras till denna reformistiska socialistiska tanke.  

 

En annan tanke inom reformistisk socialism handlar enligt Larsson (2006, s 84-85) om att det 

kollektiva behovet ska sättas framför det enskilda. Vänsterpartiets påpekande om att allt fler 

elever inte får hjälp hemifrån och att eleverna därmed bör läsa läxorna i skolan (här trycker de 

särskilt på den PISA-rapporten som tyder på att allt fler elevers studieresultat sjunker) kan ses 

som att det är det kollektivas bästa som de vill uppnå. Vänsterpartiet menar dessutom att detta 

arbetssätt inte kommer att lösa alla problem men att det är en god början för att få bukt på de 

mest grundläggande problemen inom skolan. Ett uttalande som även kan relateras till den 
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reformistiska socialistiska tanken om att samhällsförändringen ska ske succesivt (Larsson 

2006, s. 84-85).    

 

Vänsterpartiet anser att om alla elever läser läxor i skolan så bidrar detta till att de elever som 

för tillfället inte får hjälp hemifrån därmed inte längre tenderar att hamna utanför 

arbetsmarknaden i framtiden. Detta eftersom alla elever genom detta sätt ges samma 

förutsättningar. Det verkar alltså vara en fråga om att Vänsterpartiet vill förändra 

samhällsförhållandena till det bättre, något som Larsson (2006, s. 84-85) påstår är en 

reformistisk socialistisk tanke. Även den reformistiska grundvärderingen om att skapa jämlika 

ekonomiska villkor (Larsson 2006, s. 84-85) kan ses som ett sätt Vänsterpartiet vill försöka 

uppnå genom att läxorna ska läsas i skolan. Detta med tanke på att de menar att alla elever 

utifrån detta sätt ges samma möjligheter att komma in på arbetsmarknaden senare i livet. Ett 

påstående som kan tolkas som att Vänsterpartiet menar att alla elever därmed ges samma 

möjligheter till att kunna uppnå ekonomiska likheter i framtiden. Vänsterpartiet verkar genom 

dessa åsikter inte anse att det är de materiella förhållanden som finns i samhället som ska 

förändras utan att man ska förbättra olika samhällsförhållanden, i detta fall att utjämna sociala 

skillnader i skolan, och att genom detta så förbättras villkoren för individerna i samhället. 

Detta är enligt Larsson en av grundtankarna inom reformistisk socialism (2006, s. 84-85). 

Larsson (2006, s. 86) menar även att inom reformistisk socialism sker den politiska metoden 

för hur samhällsförändringen ska äga rum genom att man experimenterar sig fram. Att 

Vänsterpartiet först ville avskaffa läxor i grundskolan för att senare ändra åsikt till deras 

nuvarande ståndpunkt som innebär att läxor ska läsas under skoltiden kan ses utifrån denna 

reformistiska socialistiska aspekt.  

 

Folkpartiets definition av en läxa är, som visats, att det är något som inte ska ske under 

skoltiden eller med lärarledd hjälp eftersom de anser att läxans syfte innebär att lära eleverna 

att ta ett eget ansvar. De anser också att enbart för att en del elever (med betoning på en del) 

inte ges samma möjligheter ska inte läxor tas bort från hemmen. Detta trots att eleverna har 

olika förutsättningar utifrån deras hemförhållanden. Folkpartiets resonemang kan relateras till 

den liberala grundvärderingen som enligt Larsson (2006, s. 32) innefattar att alla individer är 

jämlika men att detta inte förutsätter att individerna ska behandlas lika eftersom individer är 

olika och ska behandlas utifrån sina egna villkor. Då betoning på ”en del” görs tolkar jag det 

som att Folkpartiet anser att det enbart är minoriteten av eleverna som inte får hjälp hemifrån. 
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Inte en större del som Vänsterpartiet snarare verkar syfta till. Detta leder in på den liberala 

synen som enligt Larsson (2006, s. 33) handlar om att man inom liberalismen har en 

tveksamhet mot det kollektiva och kollektiva lösningar. Detta kan ses som en bidragande 

orsak till varför Folkpartiet inte delar samma tanke om läxorna med Vänsterpartiet. Särskilt 

eftersom Larsson (2006, s.10,32) menar att liberalismen vill lyfta individen och att individer 

ska få välja sina egna vägar, vilket Folkpartiet därmed försöker göra genom att inte skapa 

kollektiva lösningar. 

 

Inom liberalismen anser man även att individerna själva ska ta ett eget ansvar för sina liv för 

att kunna uppnå materiella förmåner (Larsson 2006, s. 29-31). Att Folkpartiet menar att 

läxans syfte innefattar att eleverna ska lära sig ett eget ansvar kan därmed ses ur denna 

liberala värdering. Inom liberalismen har man även en stark tilltro på att individerna kan ta ett 

eget ansvar över sina liv (Larsson, 2006 s. 32). En tilltro som Folkpartiet verkar ha på 

eleverna eftersom de förutsätter att eleverna kan ta ett eget ansvar för sitt lärande via läxorna. 

Folkpartiet nämner också att läxan innefattar att ge eleverna kunskap. Om man tar bort 

läxorna från hemmen menar Folkpartiet att alla elever inte ges samma möjligheter att uppnå 

denna kunskap. Detta eftersom högutbildade föräldrar ändå kommer att hjälpa sina barn vilket 

enligt Folkpartiet innebär att arbetarklassens barn blir förlorare på. Folkpartiet menar också att 

utbildning gör så att varje individ ges samma möjlighet till att lyckas i livet och att kunskap 

tar bort klassklyftor. Att Folkpartiet resonerar som sådan kan relateras till en annan 

grundvärdering inom liberalismen som enligt Larsson (2006, s. 32-33) innebär att alla 

individer ska ha samma rättigheter att kunna uppnå ekonomiska framsteg och att man ska 

göra det val som gör det bättre för dem som har det sämst ställt. 

 

7.0 Slutdiskussion  

I min undersökning går det att konstatera att Folkpartiet och Vänsterpartiet har skilda 

definitioner av begreppet läxa. Folkpartiet definierar läxa som något som ska ske utanför 

skoltiden medan Vänsterpartiet definierar det som något som ska ske under skoltiden. Det 

framgår även att begreppet läxa är mångtydigt och inte har en enhetlig definition, vilket gör 

att begreppet är öppet för tolkningar. Däremot visar det sig när jag jämför med forskarna 

Kohn (2006, s.3), Cooper (2007, s.4) och Hellsten (1997, s. 206) samt Nationalencyklopedins 

(2013) definitioner att Folkpartiets definition ändå är den som framstår som återkommande i 
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samhället. Detta leder till att jag utifrån Winther Jörgensen och Philips (2000) samt Foucaults 

(2008) diskursteorier kan konstatera att den rådande diskursen som finns i samhället är att 

läxan betraktas som ett arbete som sker utanför skoltiden. Det visar sig även att 

Vänsterpartiets definition utmanar denna diskurs och att en maktkamp om vad begreppet ska 

innefatta uppstår mellan partierna. 

 

När det kommer till läxans syfte kan jag utifrån Hellstens (1997) diskursteori konstatera att 

partierna är rörande överens om att läxans syfte innefattar att utveckla förberedande 

kunskaper hos eleverna. Enligt Winther Jörgensen och Philips (2000) samt Foucaults (2008) 

diskursteorier kan jag därmed även fastslå att denna diskurs uppnått hegemoni i samhället. 

Genom att tillämpa Hellstens diskursteori (1997) kan jag se att Folkpartiet uttalande angående 

läxans syfte går att placera in i tre övriga diskurser som innefattar att läxans syfte är att skapa 

kontakt mellan hem och skola, kontrollera eleverna samt deras fritid. Det visar sig att 

Vänsterpartiet motsätter sig dessa syften eftersom de menar att läxan inte ska ske utanför 

skoltiden och på så sätt uppstår även en maktkamp om dessa diskurser mellan Folkpartiet och 

Vänsterpartiet. 

 

Det framkommer även i min undersökning att argumenten Folkpartiet och Vänsterpartiet har 

angående läxans vara eller icke vara i skolan visar sig handla om att de har olika tolkningar av 

vad begreppet likvärdighet ska innefatta och tolkas som. Genom att analysera deras uttalande 

utifrån Englunds (2008) likvärdighetsfaser som han menar påverkar definitionens innebörd 

kan jag konstatera att Folkpartiet tolkar likvärdighet som kvalitet och hur man ska uppnå 

skolans mål medan Vänsterpartiet tolkar det som jämlikhet och kompensatorisk behandling. 

Utifrån Englund (2008) kan jag därmed även se att partierna vill olika saker med 

skolverksamheten och att läxan kan användas som ett verktyg för att uppnå detta. Folkpartiet 

vill ha läxan utanför skoltiden för att uppnå likvärdighet och Vänsterpartiet vill ha läxan under 

skoltiden för att uppnå likvärdighet. Partiernas olika definitioner av likvärdighet handlar 

också om att de framhäver skolans uppdrag i Lgr 11 som olika betydelsefulla. Folkpartiet 

trycker på kunskapsuppdraget och Vänsterpartiet på de grundläggande värdena. Att det kan 

skilja sig så mellan partierna kan jag koppla till Jarl och Rönnberg (2010) som anser att dessa 

uppdrag är otydliga om vad de ska innebära och därför kan de framhävas som olika 

betydelsefulla eftersom de är tolkningsbara. 
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Vänsterpartiets resonemang angående att läxan skapar ojämlika villkor visar sig även vara det 

som forskarna Kohn (2006) och Westlund (2007) i sina olika studier som berör läxan 

poängterar. Vänsterpartiet ifrågasätter läxans värde vilket enligt Kohn (2006) och Hellsten 

(1997) visar på att de utmanar läxans traditionella roll inom skolverksamheten och enligt 

Winther Jörgensen och Philips (2000) samt Foucaults (2008) diskursteorier även den rådande 

diskurs som läxan fortfarande har i samhället. Detta är något som forskarna Westlund (2007) 

och Hellsten (1997) även påtalar bör göras för att läxan inte ska kunna vara vad som helst.  

 

Vänsterpartiet bygger flera av sina tankar angående läxan på att de vill skapa jämlika villkor, 

ta bort klassklyftor och genom att de menar att läxan ska ske under skoltiden för alla elever 

uppstår en kollektiv lösning. Detta är något som reformistisk socialism enligt Larsson (2006) 

innefattar. Folkpartiet däremot vill sätta fokus på individen och därmed fortsätta ha läxan som 

ett eget arbete utanför skoltiden så att alla elever kan tillägna sig kunskaper, vilket enligt dem 

tar bort klassklyftorna. Dessa uttalanden kan jag utifrån Larsson (2006) koppla till 

grundvärderingarna inom liberalismen. 

 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka Folkpartiets respektive Vänsterpartiets syn 

på läxan, om partierna anser att läxan påverkar skolans likvärdighetsuppdrag och om 

partiernas skilda uppfattningar kan relateras till deras olika ideologier. Resultaten från min 

undersökning gör att jag på ett tydligt sätt kan fastslå att Folkpartiet och Vänsterpartiet har 

skilda uppfattningar angående vad en läxa ska betraktas som och att båda partierna anser att 

läxan påverkar skolans likvärdighetsuppdrag, fast på olika sätt. Vänsterpartiet menar att om 

läxan sker utanför skoltiden så påverkas likvärdighetsuppdraget medan Folkpartiet anser att 

om läxan tas bort från hemmen så påverkas likvärdighetsuppdraget. Deras skilda 

uppfattningar går även att relatera till deras olika ideologier och dess värderingar. 

 

Det som även uppdagas under analyserna av Vänsterpartiet och Folkpartiets åsikter angående 

läxan är att partierna ofta pratar förbi varandra när det kommer till åldern på de elever som de 

hänvisar till. I Vänsterpartiets uttalande kan man se en antydan om att deras ståndpunkt gäller 

eleverna i de lägre åldrarna medan Folkpartiet specifikt nämner ungdomar och tonåringar, det 

vill säga eleverna i de högre åldrarna. Vänsterpartiets och Folkpartiets olika ståndpunkter 
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angående läxan kan därmed kopplas till forskningen om läxans effekter av Cooper (2007) och 

Hattie (2008) som tyder på att läxan kan ha positiva effekter på äldre elever men ingen eller 

ytterst lite effekt på yngre elever. Detta leder till att konflikten mellan partierna angående 

läxan mycket väl även kan komma att handla om vilken åldersgrupp partierna argumenterar 

för. 

 

Avslutningsvis skulle jag vilja påpeka att det som jag finner särskilt intressant under denna 

undersökning mellan Folkpartiet och Vänsterpartiet är att deras olika ståndpunkter ständigt 

faller tillbaka till om en läxa bör ske utanför eller under skoltiden. De båda partierna är ändå 

överens om att läxan är ett pedagogiskt verktyg som kan hjälpa eleverna att tillägna sig 

kunskap i form av bland annat studieteknik och studievana. Därmed kanske den mest 

relevanta frågan partierna bör diskutera egentligen ska vara hur en läxa ska utformas på bästa 

sätt så att alla elever kan tillägna sig samma kunskap. Diskussionen kanske även bör handla 

om att man inom lärarutbildningen bör införa kurser som innefattar vad en läxa är och hur 

dess utformning på bästa sätt ska ske. Detta istället för att fokus ska läggas på diskussion 

kring läxans vara eller icke vara utanför eller under skoltiden vilket i det stora hela, enligt 

mig, inte blir relevant om en läxa utformas så att alla elever kan klara av den. 

 

8.0 Vidare forskning 

I denna undersökning konstateras det att Folkpartiet och Vänsterpartiet har skilda åsikter om 

läxan och om dess roll ska ske utanför eller under skoltiden. I tidigare studentuppsatser har 

man även undersökt hur lärares, föräldrars och elevers syn på läxor ser ut. Man kan på så sätt 

konstatera att läxdebatten är en het fråga där många har olika åsikter om läxans vara eller icke 

vara i skolan. Det som även kunde urskiljas i min undersökning är att det finns lite forskning, 

både internationell och svensk, om läxan men också att forskarna är oense om läxan har 

positiva eller negativa effekter. Läxans forskningsresultat är alltså tvetydiga. Därför skulle en 

vidare forskning kunna vara att titta på hur denna olikhet kan uppstå genom att man 

undersöker vad forskningen utgått ifrån. Detta kan man göra genom att till exempel titta på 

hur läxan ser ut men även hur den används inom den svenska skolan och om detta påverkar 

läxans effekter på eleverna. 
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