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Sammanfattning

I  mitt  examensarbete  har  jag  undersökt  om  avdragsgill  läxhjälp  riskerar  att  utmana 

utbildningssystemets likvärdighet utifrån ett utbildningssociologiskt perspektiv. Detta för att på 

så sätt närma mig ett svar på vad förslaget om ett utökat Rut-avdrag för inhyrandet av läxhjälp  

från läxhjälpsföretag kan innebära. Jag har även undersökt hur läxan diskuteras och debatteras i 

den politiska debatten såväl som i media. Jag har genomfört en kvalitativ undersökning där fyra 

pedagoger har fått  svara på intervjufrågor som rör deras syn på läxor, och hur de ser på de  

läxhjälpsföretag som finns att hyra.

Läxans bakgrund, den aktuella debatten och den forskning som rör läxor visar på att det finns 

många olika åsikter kring ämnet. Både när det gäller definitionen av läxan och vem som gynnas 

av  den  samma.  Motståndare  och  anhängare  lyfter  fram  flertalet  argument  som  rör  ett 

avvecklande eller ett utökande av Rut-avdraget gällande läxhjälp. I min slutsats har jag kommit 

fram till att de som gynnas av ett utökat Rut-avdrag förefaller vara de som har det gott ställt  

ekonomiskt.
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1. Inledning
Läxans vara eller inte vara är sedan en lång tid tillbaka en väl debatterad politisk fråga och 

synen på läxan har varit under ständig politisk förändring. Under inledningen av 60-talet, 

närmare  bestämt  i  Lgr  62,  förespråkades  hemuppgifter  lika  mycket  i  syfte  att  befästa 

elevernas kunskaper som att öva eleverna i att ta ansvar och lära dem att planera sin tid. 

Synen på läxan kom dock att  förändras radikalt  under de kommande åren.  I  Lgr 69 är 

hemuppgifter  inte  längre en självklar del  av den svenska skolan eller  elevernas vardag. 

Istället får läxan snarast en frivillig karaktär och innehållet i Lgr 69 kan närmast tolkas som 

att det var förbjudet, eller i alla fall olämpligt, för lärarna att ge eleverna läxor. Det är inte 

förrän på 1980-talet  som läxan åter  igen kom att  betraktas  som en naturlig  del  av den 

svenska skolans arbetssätt. Precis som i början av sextiotalet betraktas läxan på 1980-talet 

som ett viktigt redskap för att lära eleverna ta ansvar och befästa kunskaper och färdigheter. 

Under 1990-talet händer sedan någonting. I vare sig Lpo 94 eller i skolverkets nya läroplan 

Lgr 11 går det att utläsa att läxan ska anses vara en obligatorisk del av skolan.

Det  jag  finner  intressant  här  är  att  samtidigt  som läxorna  har  ”försvunnit”  ur  skolans 

centrala  dokument  är  den  offentliga  debatten  kring  dem  mer  högljudd  än  någonsin. 

Parallellt  med detta  har utbudet  av privata företag som erbjuder läxhjälp,  de flesta  mot 

ekonomisk ersättning,  ökat avsevärd. En betydande del av dagens politiska debatt  kring 

läxan har sin grund i Regeringens proposition 2012/12: 14. 

Skattereduktionen  för  hushållsarbete  ska  uttryckligen  omfatta  hjälp  med  läxor  och  annat 

skolarbete  till  elever  i  skolformer  som avses  i  10–13,  15 och 18 kap.  samt 24 kap.  2–7 §  

skollagen  (2010:800),  när  hjälpen utförs i  eller  i  nära anslutning till  bostaden (Regeringens 

proposition, 2012/13:14, s: 5). 

Propositionen innebär en utökning av det redan existerande Rut-avdraget till  att omfatta 

även  gymnasieelever.  Rut-avdraget  var  från  början  en  skattereduktion  av  hushållsnära 

tjänster  så  som  trädgårdsarbete,  städning  och  barnpassning  (Regeringens  proposition, 

2012/13:14,  s:  4).  Avseende  barnpassning  så  omfattar  skattereduktionen  de  fall  där 

barnpassaren hjälper barnet med läxor och annat skolarbete. Att läxhjälpen är avdragsgill 

innebär att det är skattebetalarnas förtjänst att det går att dra av hälften av den kostnad som 

inhyrd läxhjälp kostar med hjälp av Rut-avdrag. Propositionen väntas gå igenom och träder 

då i kraft den första januari 2013. Beslut tas den 5:e december år 2012 av Riksdagen.
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Förslaget om Rut-avdraget har delat det politiska Sverige i två läger. Å ena sidan har vi den 

sittande  regeringen,  vilka  argumenterar  för  att  förslaget  inte  bara  har  skattepolitiska 

fördelar,  utan  även  bidrar  till  att  utjämna  skillnaden  mellan  elever.  På  andra  sidan 

argumenterar  oppositionen  för  att  förslaget  riskerar  att  utmana  utbildningssystemets 

likvärdighet och öka klyftorna i samhället. Den här uppsatsen syftar till att studera frågan 

om läxhjälpens vara eller inte vara utifrån ett utbildningssociologiskt perspektiv, för att på 

så sätt försöka närma mig frågan om huruvida den avdragsgilla läxhjälpen förstärker eller 

utjämnar utbildningssystemets likvärdighet.

Jag har valt detta ämne då jag som blivande lärare kommer att behöva fundera över olika 

sociala orättvisor som läxor och avdragsgill läxhjälp kan bidra till. Och jag anser även att 

det  är  viktigt  att  fundera  över  vilket  ansvar  jag  som lärare  har  gentemot  eleverna  att 

motverka dessa orättvisor.

2. Syfte och frågeställning
Syftet  är  att  studera frågan om läxan och mer specifikt  läxhjälpens  vara eller  inte  vara 

utifrån ett utbildningssociologiskt perspektiv för att på så sätt närma mig ett svar på om 

avdragsgill läxhjälp riskerar att utmana utbildningssystemets likvärdighet.

1. Vilka är argumenten för och emot avdragsgill läxhjälp i dagens politiska 

debatt? 

2. Vilket  syfte  anser  yrkesverksamma  pedagoger  att  läxan  fyller  i  dagens 

skolsystem?

3. Vilka elever kan tänkas bli gynnade respektive missgynnade av de läxor 

som ges ut enligt ett utbildningssociologiskt perspektiv?
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3. Läxan som fenomen
I detta kapitel kommer läsaren att finna en kortare redogörelse för begreppet läxa och dess 

bakgrund i läroplanerna. Jag kommer att redogöra för hur läxan uppfattas och beskrivs i 

olika vetenskapliga texter. Jag kommer att belysa både positiva och negativa aspekter kring 

läxan för att läsaren skall få en så bred uppfattning som möjligt. Jag har främst inriktat mig 

på aktuell forskning gjord i Sverige. Detta gör jag eftersom att det känns mest naturligt att 

utgå från den svenska forskningen då jag avser att studera den svenska politiska debatten 

kring  läxor  och främst  läxhjälpsföretag,  och  även  fördjupa  mig  i  hur  läxans  syfte  och 

läxhjälpsdebatten ser ut i den svenska skolan

3.1 Begreppet läxa
Jag vill börja med att ge läsaren några definitioner av begreppet läxa:

Nationalencyklopedin, 2012:
avgränsad skoluppgift för hemarbete särsk. om visst textstycke som skall läras in - hemuppgift. 

Westlund (2004, s: 78):
Läxor är en svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete 

och fritid, skola och hem, individ och kollektiv.

Hellsten (1997, s: 206):
Jag har valt att använda ordet läxa i de fall författarna själva gör det men också som beteckning  

på alla typer av hemuppgifter […].

Min egen definition av ordet läxa är: 
(Ofrånkomlig) skoluppgift som utförs efter skoltid, oftast i hemmiljö.

3.2 Läxans bakgrund i de olika läroplanerna
Det är inte lätt att hitta information om läxor i de olika läroplaner som jag har tittat tillbaka 

i. Om vi går tillbaka så långt som till Lgr 62 så står det att det skall förekomma hemarbete 

med ett syfte att befästa elevernas kunskaper och att de skall övas i att ta ansvar och planera 

sin tid.  I Lgr 69 så var det angående läxor formulerat på så sätt att det skulle vara frivilligt 

med  läxor.  Och  det  gick  vidare  att  tolka  som så  att  det  var  förbjudet  eller  i  alla  fall 

olämpligt, för lärarna att ge eleverna läxor (Lindell, 1990, s: 21). 
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Även Ingrid Westlund (2004, s: 32) skriver i sin studie att det enligt Lgr 69 står att eleverna 

själva bör få välja om de vill ha läxläsning eller inte. Westlund menar vidare att det inte är 

förrän i Lgr 80 som läxan kommer igen och skall vara en del av skolans arbetssätt. I Lgr 80 

står följande:

Hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans arbetssätt. Att lära eleverna att ta ansvar för 

en  uppgift,  avpassad  efter  deras  individuella  förmåga,  är  en  väsentlig  del  av  den 

karaktärsdaning  som skolan  skall  ge.  Hemuppgifter  bör  också  utnyttjas  för  att  ge  eleverna 

tillfälle till sådana övningar och repetitioner som är nödvändiga för att befästa kunskaper och 

färdigheter (Lgr 80, s: 50) . 

På nittiotalet, i Lpo 94, försvinner läxorna helt och det går inte att finna någonting om dem 

i vare sig skollagen, läroplaner eller kursplaner. I skolverkets nya läroplan, Lgr 11, går det 

inte heller att finna något tecken på att läxan skall vara en obligatorisk del av skolan. Även 

Jan-Olof Hellsten (1997, s: 206) bekräftar detta. Han har gått igenom de olika läroplanerna, 

från Lgr 62 till  och med Lpo 94, och skriver  att  det inte  står  att  finna särskilt  mycket 

information om läxor i de olika läroplanerna. 

3.3 Varför läxor?
Ingrid  Westlund  (2004,  s:  31)  menar  att  det  finns  olika  anledningar  till  att  läxan  bör 

problematiseras  och  hon  anser  i  likhet  med  Jan-Olof  Hellsten  att  den  forskning  och 

litteratur som rör läxor inte är tillräcklig. 

Enligt Hellsten (2000, s: 119) verkar läxan vara ett naturligt  inslag som inte ifrågasätts. 

Läxan har alltid funnits i skolan, den delas ut av läraren och den arbetas med hemma av 

eleven.  Hellsten  (1997,  s:  215)  menar  att  ett  problem  med  läxan  är  att  den  inte  blir 

problematiserad eller särskilt omskriven. Och de gånger som det skrivs om läxan, är det 

oreflekterat och med avsaknad av olika analytiska nivåer. 

Vidare  beskriver  Hellsten  (1997,  s:  211-215)  läxans  betydelse  utifrån  olika  innebörder. 

Nedan följer en sammanfattning av de, enligt honom, sex viktigaste.
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• Förberedelse – Läxan är en förberedelse inför senare studier. Genom att den införs 

redan i första klass får eleverna träning i studieteknik som är nyttig längre fram. 

Läxan befäster även de olika ämneskunskaperna och ger bra repetition på det som 

läraren gått igenom på lektionen. Läxan är också en förberedelse inför prov.

• Tidstruktur  –  Att  kunna ordna  med  sin  fritid  för  att  avsätta  tid  till  läxor  är  ett 

projekt, inte bara för eleven utan detta kan involvera och engagera hela familjen. I 

skolan finns det redan en struktur för när läxan förhörs och delas ut, denna struktur 

behöver även finnas med eleven utanför skolan.

• Kontroll  och  styrning  – Att  dela  ut  läxor  och förhöra  den samma  är  en  del  av 

lärarens  arbete.  Det är  även ett  sätt  för läraren att  kontrollera  eleven och kunna 

upptäcka dennes svårigheter. En ökad självkontroll kan eleverna få om de förstår att 

läxorna är för deras skull, inte för att tillfredställa lärare eller vårdnadshavare.

• Kärlek  och  omsorg  –  Engagerade  vårdnadshavare  är  en  viktig  del  i  barnets 

läxläsning. Att finnas tillhands och stötta sitt barn i läxläsningen visar på omsorg 

och kan leda till starkare familjeband.

• Identitet  och status – När eleven får sin första läxa blir den en markering på att 

eleven inte längre är ett förskolebarn, utan faktiskt blivit så stor så att denne går i 

skolan, och får läxor. Läxan kan även kopplas till status, vem som gör sin läxa och 

inte, och hur eleven blir bemött av andra klasskamrater därefter.

• Gemenskap och kontakt – Kontakten mellan skola och hem kan ske naturligt via 

läxan. Genom att involvera vårdnadshavare i elevens läxor skapas en gemenskap 

där hem och skola arbetar tillsammans för eleven. Om vårdnadshavarna känner sig 

delaktiga i skolgången blir kontakten med skolan oftast enklare då vårdnadshavaren 

vet vad eleven gör när den går i skolan. Vårdnadshavaren blir inkluderad i skolan 

via läxan.

Hellsten nämner även en sjunde innebörd; arbetsprestation. Dock finner han den inte lika 

väsentlig  som  de  ovannämnda.  Arbetsprestationen  har  att  göra  med  att  läxan  är  ett 

grundläggande inslag i elevens vardag, oavsett om läxan anses lätt eller svår. 
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Hellstens slutsats av läxans innebörd är att läxorna snarare verkar vara en ritual i skolan än 

ett arbete. Att det eleven jobbar med i skolan inte ses som ett jobb, och att det finns en 

skillnad på synen mellan barns (skol)arbete och den vuxnas arbete. I och med detta blir 

elevens prestationer reducerade till  ”skolarbete” och ses inte som lika krävande som ett 

”vuxenarbete”. 

3.4 Den konfliktfyllda läxan 
Att konflikter kring läxläsning är vanligt förekommande i hemmet skriver John Steinberg 

(2006, s: 19-20) om. Han menar att läxan kan ge upphov till föräldrars missnöje som tar sig 

uttryck i att tjata på barnet, detta leder i sin tur till negativa känslor mellan förälder – barn. 

Steinberg  menar  att  det  finns  olika  sätt  att  förebygga  problemen  som  kan  följa  med 

läxläsningen. Ett sätt menar han är att bestämma tillsammans med barnet om när läxan skall 

göras och vilket utrymme barnets fritidsaktiviteter skall få. På så sätt finns det från början 

tydliga  regler  för  läxläsningen  och  detta  kan  vara  till  hjälp  för  att  undvika  onödiga 

konflikter.

Homework is a source of complaint and friction between home and school more often than any 

other teaching activity (Cooper, 2001, s: ix). 

Så inleder Harris Cooper sin bok; The Battle over Homework. Cooper (2001, s: 9) skriver 

vidare att det finns vissa negativa konsekvenser som läxor kan medföra. Föräldrarna kan 

vara allt för krävande och begära mer av eleven än vad eleven själv klara eller läraren hade 

tänkt sig med läxan. Om läxan anses svår eller jobbig att utföra av eleven, kan detta leda till 

fusk eller plagiat.

3.5 Läxan och (fri)tiden – läxan som maktfaktor
Ingrid Westlund skriver i en forskningsstudie från år 2003 att eleverna anser att läxorna tar 

deras fritid i anspråk. Studiens syfte var enligt Westlund att få en bild av elevers tankar om 

tidens betydelse i skolsammanhang (2003, s: 7). Westlund skriver att:

Elevernas definition av läxor […] skulle bäst kunna uttryckas: Läxor är något (uppgift) som tar  

tid av hem- och fritiden (Westlund, 2003, s: 43).
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Westlund (2012, s: 26) beskriver kort hur två lärare på olika sätt försöker skilja mellan 

arbete  och  fritid  och hur  de  anstränger  sig  för  att  kunna lämna  kvar  arbete  i  form av 

rättningsjobb på arbetet. De är med andra ord väldigt ovilliga att arbeta på sin fritid. Men 

hur kan det komma sig att eleverna inte undslipper arbete på sin fritid? Westlund menar att 

flera elever i hennes studie inte anser att de har tid för något annan än läxor när de kommer 

hem från skolan. 

Lärare har makt och befogenhet att, och använder den genom att, lägga ut uppgifter som tar 

fritid. (Westlund, 2003, s: 46)

Gunnel Colnerud (2004, s: 37-38) skriver om yrkesetik och lärarens makt. Colnerud menar 

att läraren har makt över elevernas välbefinnande, och att det med denna makt följer ett 

ansvar över olika yrkesetiska överväganden. Hur makten tar sig i uttryck kan vara allt i från 

att bestämma över om eleven får ha keps på sig i klassrummet till hur mycket läxor som 

skall delas ut. Makten angående läxan innebär makt över elevens fritid. Ju fler läxor läraren 

ger eleven desto mindre fritid. 

Westlund (2004, s: 65) beskriver lärarens makt på detta vis:

Eleverna har krav på sig att planera sitt skolarbete, men vem – om inte lärarna har ansvar för att  

inte skapa obalans mellan tillgänglig tid och ställda krav? Enskilda lärare förefaller ha makt och 

befogenhet att efter eget skön bestämma hur stor del av elevers (och föräldrars) fritid som ska 

invaderas av läxor […] (Westlund, 2004, s: 65).

Läkaren Ståle Fredriksen skriver i ett debattinlägg i Verdens Gang (2005) detta angående 

läxor och tid:

Lekser bryter med menneskerettighetene. De ødelegger barnas fritid; de hindrer deres hvile, og 

de ødelegger skillet mellom skole og fritid (Fredriksen, 2005, Verdens Gang).

I  citatet  refererar  Fredriksen  till  FN:s  24:  e  artikel  om de  mänskliga  rättigheterna  som 

innebär  att  alla  har  rätt  till  fritid  och vila  (Gesser,  National  Encyklopedin,  2012).  Han 

menar  att  läxorna  tar  ifrån  barnen deras  rätt  till  detta  och  likställer  barnens  fritid  med 

vuxnas.  Fredriksen  skriver  att  barnens  skoldag  fortsätter  hemma  och  att  det  är  en 

självklarhet  att  barnen skall  ha läxor med sig hem. Han menar  att  vi  vuxna inte  skulle 

9



acceptera att våra chefer gav oss arbeta att ta hem efter att vår arbetsdag var slut. Fredriksen 

skriver att barnens rätt till fritid efter skolan borde vara en självklarhet precis som vuxnas 

fritid efter arbetsdagens slut.

4. Ståndpunkter  
Den senaste tiden har debatten om läxor, läxföretag och Rut-avdrag på allvar dragit igång. 

Med anledning av detta känner jag att det är av stor vikt att jag ger denna debatt ett eget 

stycke. Jag anser att det är viktigt för den oinsatta läsaren att komma in i debatten för att få 

en  inblick  i  hur  den  ser  ut,  och vilka  positiva  och negativa  förhållningssätt  som utgör 

kärnan i denna debatt. 

Jag kommer först att redogöra för två partiers olika syn på den avdragsgilla läxhjälpen. Jag 

har  medvetet  valt  ut  två  motsatta  poler  vars  ståndpunkter  är  för-  och  emot  avdragsgill 

läxhjälp, dessa två är Folkpartiet och Vänsterpartiet. 

Jag har även valt ut fyra insändare som jag anser representerar dessa ståndpunkter. Jag har 

sovrat  bland  insändare  från  flertalet  dagstidningar  och  valt  ut  fyra,  enligt  mig, 

representativa insändare som representerar de negativa eller positiva konsekvenser av ett 

eventuellt utökat Rut-avdrag. Dessa är skrivna av personer som på olika sätt är insatta i 

detta ämne och som jag betraktar som specialister, om jag nu ska ge dem en benämnig. Jag 

har valt bort insändare från gemene man då jag anser att dessa till största delen ger uttryck 

för ett personligt tyckande utan professionell grund. Det gör inte dessa insändare mindre 

viktiga, tvärtom så tycker jag att det är viktig att alla, inte bara politiker blandar sig i denna 

debatt. Dock är det personliga och lekmannamässiga tyckandet inte vad jag är ute efter här. 

Tilläggas bör även att det fanns ett större antal inlägg från personer som är emot ett utökat 

Rut-avdrag än vad det var att finna anhängare till det samma. De utvalda debattinläggen är 

hämtade från Svenska Dagbladet 

4.1 Vänsterpartiets syn på läxor
Vänsterpartiet  är  ett  socialistiskt och feministiskt  parti  som vilar på en ekologisk grund 

enligt deras partiprogram (Vänsterpartiet 2012). Deras ståndpunkt i läxdebatten är att de är 

emot läxor. De menar att läxor stärker skillnaden mellan de som har möjlighet till hjälp 
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hemma och de som inte har det.

I  en  motion  (2012/113:  Sk2)  angående  regeringens  proposition  2012/13:  14,  har 

Vänsterpartiet  formulerat  skäl  till  varför  riksdagen  bör  rösta  nej  till  det  utökade  Rut-

avdraget:

Vänsterpartiets syn på läxläsning är att det ska ske inom ramen för skolan. Hemläxorna delar 

upp elever i två tydliga grupper: de som kan få mycket hjälp hemifrån och de som inte kan det.  

Motståndet mot Vänsterpartiets förslag om läxläsning i skolan har bl.a. innehållit argumentet att 

hemläxor är en viktig länk mellan familj och skola. Det redan väldigt tunna argumentet faller ju 

helt om läxläsningen sköts av inhyrd personal (Motion till regeringen 2012/113: Sk2).

Vänsterpartiets motion belyser vidare att det inte är alla som har råd att betala för läxhjälp: 

Regeringens  förslag  om skattebidrag för  att  köpa läxhjälp  från  privata företag  är  därför  så 

uppenbart ett steg i helt fel riktning och ett förslag som förstärker de orättvisor som redan finns. 

Föräldrar som har råd ska i och med det här förslaget kunna köpa hjälp till sina barn så att de 

ska klara sig bättre i skolan.

4.2 Folkpartiets syn på läxor
Folkpartiet  är  ett  liberalt  parti  vars  partiledare  heter  Jan  Björklund  och  är  Sveriges 

Utbildningsminister. De som röstar på Fp är enligt deras hemsida (hämtat den: 2012-11-26) 

oftast högutbildade människor i storstäderna. 

Då Folkpartiet är en del av alliansen som styr Sverige står de bakom förslaget till ett utökat 

Rut-avdrag, det som jag i inledningen beskriver som regeringens proposition 2012/13: 14

Så här skriver folkpartiet på deras hemsida angående läxor (Folkpartiet 2012): 

Vi vill

• Behålla läxor i skolan.

Vissa partier vill avskaffa läxorna. Man resonerar ungefär så här: skolan ska kompensera för 

sociala skillnader mellan eleverna. Några elever får inte hjälp med läxorna hemma, därför ska 

läxorna avskaffas.

Vid en närmare granskning faller hela tankegången. Vi kan vara det land som har minst läxor 

och prov i västvärlden - ändå ökar skillnaderna mellan elever mer här än i andra länder.

11



Vi anser att skolan måste utmana dem som inte får utmaningar hemifrån och ha förväntningar  

på dem som inte har förväntningar på sig själva. I stället för att avskaffa läxor ska skolan hjälpa  

dem som inte får stöd hemma (Folkpartiet, 2012).

I en artikel ur Aftonbladet (2006) skriver Jan Björklund att de som missgynnas om läxor i 

skolan skulle slopas är arbetarklassens barn. Björklund skriver att: 

Skolan måste utmana dem som inte får utmaningar hemifrån och ha förväntningar på dem som 

inte har förväntningar på sig själva (Björklund, 2006, Aftonbladet). 

Björklund menar att om läxan skulle försvinna ur skolan så skulle de som inte får någon 

läxhjälp i hemmen missgynnas. Detta kan tolkas som att om inte föräldrarna hjälper till att 

stimulera och utmana barnen, är det skolans uppgift att göra det så att alla elever får en 

chans till en likvärdig kunskapsutveckling oavsett hemförhållanden.

4.3 Rut-avdragets positiva konsekvenser
Enligt Annika Qarlsson, Centerpartist och arbetsmarknadspolitisk talesman, så innebär Rut-

avdraget att: 

          […] fler får en mer prisvärd chans till extra stöd utanför skolan. 

          […] nya möjligheter för bland annat studenter att få ett extrajobb. 

                             (Qarlsson, 2012, Svenska Dagbladet)

Vad  Qarlsson  (2012)  vidare  skriver  är  att  Rut-avdraget  kommer  att  bidra  till  att  fler 

kommer att kunna använda läxhjälp och att de som nu betalar för denna hjälp svart (olagligt 

att  hyra svart arbetskraft  då denna är skattefri  och hela beloppet går till  arbetaren,  förf. 

anm.),  nu  kommer  att  börja  hyra  in  den  på  laglig  väg  i  stället.  Detta  innebär  mer 

skatteintäkter för staten och att det kommer att komma in fler lagliga aktörer på marknaden.

En annan positiv  röst  som hörs  i  debatten  kommer  från Maria  Abrahamsson  (Svenska 

Dagbladet, 2012) som är Moderat riksdagsledamot i skatteutskottet.  Abrahamsson menar 

att det i och med det utökade Rut-avdraget kommer att vara fritt fram för alla att 

[…] köpa avlastning  (Abrahamsson, 2012, Svenska Dagbladet). 
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Vidare menar Abrahamsson att: 

Det handlar inte om privatundervisning […], utan om sådan enkel hjälp med skolarbetet som 

omtänksamma  föräldrar  brukar  ge  sina  barn,  men  som  de  av  olika  anledningar  inte  har 

möjlighet till (Abrahamsson, 2012, Svenska Dagbladet).

Abrahamsson anser även att  Rut-avdraget  har varit  väldigt  gynnsamt  i  arbetet  mot  den 

svarta  arbetskraften,  och  att  ett  utökande  av  Rut-avdraget  kommer  att  fortsätta  i  den 

riktningen och även göra det lättare att använda sig av detta skatteavdrag.

Sammanfattningsvis kan konstateras att Rut-avdraget enligt uttalanden från två verksamma 

politiker inom alliansen, pekar på högre skatteintäkter då den svarta arbetskraften minskat. 

Även att  det  kommer  öppna upp för  fler  arbetstillfällen  för  bland annat  extraarbetande 

studenter. Läxans koppling till skolan har nästan försvunnit och krutet har i stället har lagts 

på en ekonomisk tyngdpunkt.

4.4 Rut-avdragets negativa konsekvenser
Socialdemokraten Leif Jakobsson skriver detta som svar på tidigare beskrivna debattinlägg 

från Annika Qarlsson (C):

Sällan har väl ett politiskt förslag i Sverige varit så inriktat på att öka klyftorna och på ett så 

viktigt område – våra barns rätt till likvärdig utbildning (Jakobsson, 2012, Svenska Dagbladet).

Jakobsson menar vidare att om förslaget går igenom, så skulle lärare som är innehavare av 

en F-skattsedel kunna komma hem till sina elever efter arbetstid för att tjäna en extra slant. 

Eller ja, hem till de hushåll som har tillräckligt djupa plånböcker i alla fall (SvD, 2012-11-

27).

Inget tyder på att det finns en betydande svartmarknad för privatundervisning (Vlachos, 2012, 

Svenska Dagbladet).

Detta uttalande kommer från  Jonas Vlachos (SvD, 2012-11-27), som även menar att det 

inte  går  att  uttala  sig  om  att  ett  utökande  av  Rut-avdraget  heller  skulle  skapa  fler 

arbetstillfällen. 
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Vlachos är docent i nationalekonomi och har bland annat tittat på vilka som kommer att 

använda sig av detta skatteavdrag. Han har granskat hur det ser ut i andra europeiska länder 

som har liknande skattelättnader. Där har det visat sig att det är ekonomiskt privilegierade 

familjer som nyttjar detta system. Vidare skriver Vlachos att:  

[…] halva  det  belopp som privatundervisningsföretagen  fakturerar  betalas  inte av den som 

nyttjar tjänsten utan av landets övriga invånare (Vlachos, 2012, Svenska Dagbladet).

För att avsluta Vlachos negativa yttringar kring det utökade Rut-avdraget kommer här ett 

längre citerat stycke som jag finner väldigt talande för både Vlachos inlägg i debatten och 

övriga motståndares:

Även  om  man  ignorerar  kostnaden  för  skattebetalarna  så  bortser  detta  synsätt  från  att 

antagningen till attraktiva gymnasie- och högskoleutbildningar baseras på hur väl man lyckas 

jämfört med andra. Att den som har privatekonomiskt utrymme kan stärka sin konkurrenskraft 

gentemot  andra  elever  genom  att  ta  del  av  en  betydande  offentlig  utbildningssubvention, 

delfinansierad av familjer med snävare privatekonomiska ramar, är minst sagt problematiskt för 

utbildningssystemets likvärdighet (Vlachos, 2012, Svenska Dagbladet).

Motståndarnas åsikter sammanfattas följande:

Klyftorna  mellan  olika  samhällsgrupper  kommer  att  öka  på  bekostnad  av 

utbildningssystemets  likvärdighet.  Den med privatekonomiskt  utrymme kan stärka 

sin konkurrenskraft gentemot andra elever. Det blir en ekonomisk orättvisa genom att 

avlastningen som köps blir delfinansierad av familjer med en mindre budget än de 

som (antas) kommer att köpa läxhjälpen. 

5. Utbildningssociologisk teoribildning
Jag kommer i detta stycke att presentera den teori som jag anser är relevant i förhållande till 

mitt ämnesområde och mitt syfte. Jag avslutar detta stycke med en förklaring av begreppet 

”Likvärdig utbildning” enligt skolverkets Läroplan för grundskolan 2011.
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5.1 Sociologi  
För att förklara valet av en sociologisk vinkel på mitt arbete har jag valt ut ett citat från 

Giddens (2003, s:  20) som jag finner välbeskrivet  för att  läsaren skall  få förståelse för 

sociologin och dess användbarhet i forskningssyften. 

Sociologins uppgift är att studera balansen mellan social reproduktion och social förändring. 

Med social reproduktion menas hur samhällen kan fortleva över en längre tidsperiod, medan 

förändring rör nya regler och strukturer (Giddens, 2003, s: 20).

Enligt Giddens (2003, s: 20-21) kan vi med sociologins hjälp se den sociala verkligheten ur 

ett  bredare  perspektiv  och  med  andra  infallsvinklar.  Genom  detta  kan  vi  få  en  större 

förståelse  för  hur  olika  grupper  fungerar  i  samhället  och  detta  leder  oss  till  en  större 

förståelse för de olikheter som återfinns hos de olika grupperna.

Giddens  menar  vidare  att  användandet  av  sociologi  i  bedömningen  av  olika  politiska 

åtgärder kan vara till fördel. Detta då sociologin hjälper till att se konsekvensen av de olika 

reformer och åtgärder politikerna genomför, och som påverkar samhällsmedborgarna och 

samhället.

5.2 Utbildningssociologi
Enligt National Encyklopedin innebär ett utbildningssociologiskt perspektiv följande:

”utbildningssociologi, område  inom  sociologin  som  undersöker  förhållandet  mellan 

utbildning, ekonomi och politik samt social skiktning och rörlighet, liksom relationen mellan 

utbildning och kultur, dess roll både för att bevara det bestående samhället och för att förändra 

det.” (National Encyklopedin, 2012).    

Mitt  val  av ett  utbildningssociologiskt  perspektiv är  på grund av att  jag anser det  vara 

användbar  för  att  analysera  de resultat  jag kommer  att  få,  oavsett  vilket  politiskt  läger 

resultaten kan tolkas utifrån. Det är även ett perspektiv som är användbart för mig som 

blivande lärare då jag själv kommer att behöva fundera över olika sociala orättvisor som 

läxor och läxhjälp kan bidra till.
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Jag kommer att dela upp detta stycke i två delar där jag beskriver de två sociologerna Pierre 

Bourdieu och Karl Marx samhällsteorier om sociala strukturer i hem och skolan. Två korta 

reflektioner kring dessa två forskare kommer att avsluta de båda styckena för att läsaren 

skall få en klar bild över mitt val av teori. Anledningen till  att jag har valt ut dessa två 

sociologer är för att deras forskning går att applicera på mitt valda syfte. Bourdieu ville visa 

på hur utbildningssystemet inte gynnade alla elever och Marx forskning ville synliggöra 

ägaren av kapitalets makt i samhället. 

5.2.1 Karl Marx

Den tyske Karl Marx var bland annat  filosof och ekonom som studerade kapitalismens 

utveckling. Marxismen, som strömningen kallas, har haft stort inflytande i politiken och 

andra  samhällsvetenskapliga  områden  (Månsson,  2004,  s:  102).  Vad  som  styr  den 

samhälleliga  sociala  förändringen  är  enligt  Marx  olika  ekonomiska  faktorer  som  kan 

kopplas till  klass, närmare bestämt klassamhället  och de konflikter som finns mellan de 

olika samhällsklasserna (Giddens, 2003, s: 27). Marx menade att det med tiden skulle bli 

ännu tydligare skillnader i vem som är innehavare av de ekonomiska resurserna, mellan 

kapitalister och lönearbetare.  Och att denna klyfta skulle komma att växa sig större och 

större ju längre fram i tiden vi kommer (Giddens, 2003, s: 26).

Marx hade en övertygelse om att arbetarna skulle revoltera mot kapitalisterna och i och 

med det, sudda ut klassgränserna så att alla skulle kunna leva efter samma ekonomiska 

villkor. Detta skulle innebära början på ett nytt samhälle där det inte längre skulle finnas 

några väsentliga ekonomiska skillnader mellan fattig och rik. Marx menade dock inte att 

ojämlika  mänskliga  skillnader  skulle  komma  att  försvinna,  det  var  den  ekonomiska 

ojämlikheten han syftade på.

Marx kan ha haft en poäng och det är en viktig tanke att komma ihåg; vem som är ägare av 

kapital och inte, framför allt nu under den rådande politiska debatten angående bland annat 

ett utvidgat Rut-avdrag. Denna infallsvinkel finner jag användbar för den analytiska ansats 

som kommer att presenteras senare i arbetet.

16



5.2.2 Pierre Bourdieu

Den franske sociologen Pierre Bourdieu försökte visa att utbildningssystemet hjälpte till att 

förstärka de ojämlikheter  som klassamhället  utgjorde.  Han menade att  det  kapitalistiska 

samhället är ett klassamhälle som är under ständig reproduktion (Månsson, 2004, s: 384)

Bourdieus forskning handlade bland annat om människans vardagsliv. Han menade att detta 

var särskilt intressant då 

[…] det visar på hur samhällets struktur är uppbyggd och vilka faktorer som skapar villkoren 

för dess fortlevnad (Månsson, 2004, s: 376). 

Bourdieu gjorde bland annat studier om den kulturella reproduktionen. Studierna syftar till 

att visa hur de olika samhällsklasserna har olika förutsättningar i den akademiska världen. 

Där  skolan  och  andra  sociala  institutioner  tillsammans  hjälps  åt  att  över  generationer 

upprätthålla sociala och ekonomiska orättvisor. Han insåg att en infallsvinkel borde vara 

utbildningssystemet. Kommer du från en akademikerfamilj så har du större möjligheter och 

försprång inom utbildningssystemet än om du kommer från enklare förhållanden (Giddens, 

2003, s: 429). 

Skolan domineras emellertid av föreställningen om utbildning som en likvärdig möjlighet för 

alla, oavsett social bakgrund (Giddens, 2003, s: 429).

Bourdieu skriver angående de sociala mönster som finns i olika samhällsgrupper att du kan 

vara duktig i skolan och få högsta poäng på alla prov, men så länge du inte lär dig att tolka 

och leva efter de sociala koderna som regerar så räcker det inte till. 

Skolan skall  finnas som en institution där alla har samma värde, en skola för alla,  men 

genom att arbeta efter Bourdieus synsätt leder detta istället till; 

[…]att  de utan ”medfödd” kunskap har sämre förutsättningar  att  tillägna  sig och omvandla 

kunskapen i utbildningen till den bildning som krävs (Månsson, 2004, s: 386).

De ständiga läxorna och proven i skolan blir med andra ord till fördel för dem som har en 

”medfödd” kunskap och lätt kan rätta sig efter de sociala koder som råder. Är du infödd i 

den sociala strukturen, kommer du att kunna utnyttja detta till din fördel eftersom att du 

redan  har  en  medfödd  känsla  för  hur  du  ska  handla  och  anpassa  dig  till  rådande 

omständigheter. 
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5.3 Den socioekonomiska konflikten 

Detta stycke kan kopplas ihop med både Marx och Bourdieus teorier om den ekonomiska 

ojämlikheten och dess påverkan på eleverna inom utbildningssystemet 

En konfliktfylld del av läxan och som kan ge negativa effekter är beroende på huruvida 

eleven  är  hög-  eller  lågpresterande.  Cooper  menar  att  högpresterande  elever  har  andra 

förutsättningar hemma för att lyckas bra med sina läxor. De skulle bland annat ha ett större 

stöd  från  föräldrarna  än  de  lågpresterande  eleverna.  Cooper  drar  en  parallell  mellan 

prestation och socioekonomisk klasstillhörighet där de högpresterande mer ofta tillhör en 

högre ekonomisk samhällsklass (Cooper, 2001, s: 9).

Även Hellsten (2007, s: 41) skriver om hur ekonomisk bakgrund och samhällsklass har 

betydelse för din prestation i skolan. Flera studier som utförts nationellt har påvisat att det 

finns  en  koppling  mellan  medelklassen  och  högre  studiemotivation,  jämfört  med 

arbetarklassen  och en lägre studiemotivation.  Hellstens forskning utgår  visserligen ifrån 

etnisk bakgrund, men då han menar att det ofta är etniska minoriteter som befolkar den 

lägre ekonomiska samhällsklassen ansåg jag att  det var viktigt  att  ta med delar  av den 

forskningen då den visar på det som även Cooper (ovan) kommit fram till. 

Ingrid Westlund (2004, s: 36) menar att det finns vissa negativa konsekvenser angående 

läxor som det inte finns mycket forskning kring. Dessa konsekvenser är social rättvisa och 

individuella kostnader. Den sociala rättvisan innebär en åtskillnad mellan elever som har 

olika prestationsförmåga, som lever i ogynnsamma hemförhållanden, och en ökad risk för 

fusk. De individuella kostnader som Westlund beskriver är att motivationen avtar, riskerna 

för  stress  ökar  och  fritiden  krymper.  Vidare  skriver  Westlund  att  det  förväntas  av 

föräldrarna att läxan skall vara något som de och deras barn skall samlas omkring (2003, s: 

32). Denna förväntan kräver föräldrar som har tid, lust, möjlighet och kunskap att ställa upp 

och hjälpa sina barn.

5.4 En likvärdig utbildning
En likvärdig utbildning innebär enligt skolverkets Läroplan för grundskolan 2011, följande:
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Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas (Skolverket, Lgr 11, s: 8).

Innebörden för denna likvärdiga utbildning är följande:

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser ska fördelas lika […]. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som 

av  olika  anledningar  har  svårigheter  att  nå  målen  för  utbildningen.  Skolan  ska  aktivt  och 

medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter (Skolverket, Lgr 11, s: 8).

Detta  är  värt  att  ta  i  beaktande,  och  jag  kommer  att  återkomma  till  den  likvärdiga 

utbildningen och dess betydelse för eleven i min analytiska diskussion.

6. Metod
I detta stycke kommer jag att redogöra för mitt val av metod, urval och genomförande. Jag 

kommer  att  diskutera  begreppen  validitet  och  reliabilitet  och  även  forskningsetiska 

överväganden.  Metoddelen  kommer  att  avslutats  med  en  genomgång  av  urvalet  av 

respondenter till  mina intervjufrågor. Mina reflektioner kommer bitvis att  vara synliga i 

metodstycket.

6.1 Kvalitativ forskningsmetod
Detta arbete är av kvalitativt slag där utgångspunken dels varit i de intervjuer jag genomfört 

med fyra yrkesverksamma lärare, och dels i den litteratur jag tidigare presenterat. Till min 

hjälp har jag använt mig av ”Samhällsvetenskapliga metoder” av Alan Bryman (2002) och 

även boken; Den kvalitativa forskningsintervjun (1997), skriven av Steinar Kvale. 

Den kvalitativa  forskningsmetoden är  enligt  Bryman  (2002,  s:  249-250) en motsats  till 

kvantitativ  forskning  där  den  senare  använder  sig  av  mätbara  forskningsmetoder  som 

enkäter  och  statistik.  Den kvalitativa  forskningen söker  svar  med  hjälp  av  bland annat 

observationer och intervjuer. Bryman menar att den kvalitativa forskningen är inriktad på 

ord, till skillnad från den kvantitativa som inriktar sig på siffror.
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Ett  annat  sätt  att  förklara  den  kvalitativa  forskningen  på,  och  hur  den  används  är  ett 

exempel hämtat ur Kvale (1997, s: 17). Han menar att den kvalitativa forskningsmetoden 

används  när  forskaren  vill  spegla  den  sociala  världens  natur,  och  för  att  analysera 

mänskliga relationer och relationen till den kontext de befinner sig i.

Det finns sex steg att följa i den kvalitativa forskningen enligt Bryman (2002, s: 252-254). 

Mitt mål har varit att följa dessa i steg. Nedan följer en kort beskrivning av dessa:

1. Generella frågeställningar   - det vill säga de forskningsfrågor som ligger till grund 

för undersökningen.

2. Val av relevanta platser och undersökningspersoner   – Var skall jag genomföra min 

undersökning och vem skall deltaga?

3. Insamling av data   – Beroende på om du använder dig av deltagande observationer, 

intervjuer eller både och, så går insamlandet till på olika sätt.

4. Tolkning av data   – Vad har forskaren fått fram i sina observationer/intervjuer?

5. Begreppsligt och teoretiskt arbete   – Har undersökningen lett fram till nya begrepp? 

Går det att  se tydliga samband mellan forskningsfrågorna och vad forskaren fått 

fram?

6. Att skriva forskningsrapporten   – Att ha en stark koppling mellan teori och data och 

begrepp och data är av hög relevans för rapporten som bör kännas tillförlitlig och 

tillgänglig för den som läser.

6.1.1 Den semi-strukturerade intervjun

Jag valde att använda mig av intervjuer då jag anser att man genom att föra ett samtal med 

en annan person, får bra förutsättningar för att kunna få fram hur den intervjuade tänker och 

känner. Vid en intervju kan jag även ställa följdfrågor och be om förklaringar om jag inte 

förstår vad den intervjuade menar. Den intervjuade kan även fråga mig om detsamma om 

denna inte skulle förstå vad jag menar med någon av mina frågor eller avsikten med dessa.

Kvale skriver angående forskningsintervjun att;

Den  definieras  som en  intervju  vars  syfte  är  att  erhålla  beskrivningar  av  den  intervjuades 

livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening. […] en intervju är ett samtal som 

har en struktur och ett syfte (Kvale, 1997, s: 13). 
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Enligt Bryman (2002, s: 299) är intervju den metod som används mest inom den kvalitativa 

forskningen. Mina intervjuer följer den semistrukturerade intervjumetoden. Bryman (2002, 

s:  301)  skriver  att  det  finns  en  skillnad  mellan  ostrukturerade  och  semi-strukturerade 

intervjuer.  I  den  ostrukturerade  intervjun  har  forskaren  inga  nedskrivna  frågor  till 

intervjupersonen,  utan  intervjun  ter  sig  snarare  som  ett  vanligt  samtal.  I  den  semi-

strukturerade  intervjun  har  forskaren  en  intervjuguide  med  olika  frågor  och  teman. 

Forskaren behöver dock inte följa frågorna i den nedskrivna ordningsföljden till punkt och 

pricka, och forskaren har även möjlighet att lägga till frågor under intervjuns gång. 

6.2 Genomförande och etisk reflektion
Eftersom att jag ville att mina intervjuer skulle vara relativt öppna för att inte styra dem för 

mycket, hade jag ett begränsat antal frågor nedskrivna (se Bilaga). Jag hade inte heller satt 

upp en tidsgräns men gett dem en ungefärlig tid för hur lång intervjun kunde tänkas bli då 

jag fick frågor om detta. Alla intervjuer utgick ifrån samma intervjuguide, och de spelades 

in med hjälp av en röstinspelningsfunktion jag har på min mobiltelefon.

Jag har hela tiden varit medveten om mina åsikter och min ståndpunkt i de intervjufrågor 

jag skrivit ned. Jag har i största möjliga mån försökt behålla min objektivitet under mina 

samtal med de intervjuade pedagogerna. Detta för att de inte skulle känna att jag var ute 

efter ett visst svar eller att jag inte skulle hålla med dem i det de samtalade om. Det var 

viktigt för mig att de som blev intervjuade kände att de kunde prata fritt, utan att bli dömda 

för vad de sade. Även Kvale (1997, s: 118) skriver om detta och menar att den som blir 

intervjuad måste kunna känna sig trygg med den som intervjuar för att kunna vara öppen 

med sina åsikter. 

När  jag  träffade  pedagogerna  för  att  genomföra  intervjun så berättade  jag  återigen  om 

innehållet i mitt examensarbete och om att jag skulle spela in vårt samtal. Jag upplyste även 

pedagogerna om att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun. Kvale (1997, s: 107) 

kallar detta för informerat samtycke. Jag förklarade även ännu en gång att materialet endast 

var för mina öron och ögon och att pedagogen skulle vara helt anonym i min uppsats. Kvale 

(1997, s: 109) skriver att det är av högsta vikt att inte avslöja något om respondenterna och 

deras privatliv.  Kvale (1997, s: 110) menar att  det finns en etisk konflikt när det gäller 
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konfidentialiteten. Problemet avser kontrollen av forskningsresultaten. Då respondenterna 

har fingerade namn kan ingen annan kontrollera att resultaten som framkommit är riktiga. 

Eftersom att jag ska tolka och förstå intervjuobjekten och resultatet av intervjun, har jag 

hela tiden varit medveten om min förförståelse. Jag utgår även ifrån att svaren jag får på 

frågorna jag ställer i intervjun inte påverkas av att jag känner till alla respondenterna utom 

en sedan tidigare.

6.3 Validitet och reliabilitet 
Att tala om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet inom den kvalitativa forskningen är 

enligt  Kvale (1997, s: 207) som att tala om samhällsvetenskapens treenighet.  Det är tre 

begrepp som är väl omdiskuterade i den kvalitativa traditionen. Jag kommer kort gå igenom 

generaliserbarhet för att sedan lägga fokus på validitet och reliabilitet då dessa två är de 

mest omdiskuterade i de metodböcker jag har haft till hands.

När forskaren genomför en intervjuundersökning bör denne alltid fråga sig om huruvida 

resultaten  är  generaliserbara.  Med  detta  menas  om  det  går  att  tillämpa  och  använda 

resultaten  på  en  annan  likvärdig  population.  Detta  kan  även  benämnas  extern  validitet 

(Bryman 2002, s: 258). 

Kvale (1997, s: 213) menar att valideringen finns med i forskningsundersökningens början 

fram till dess slut och beskriver det som: 

[…] en kvalitetskontroll som genomförs under kunskapsproduktionens samtliga stadier (Kvale, 

1997, s: 213 ) .

Kvale (1997, s: 214) menar vidare att valideringen även återfinns i intervjuundersökningens 

sju stadier:

1. Tematisering   –  validiteten  är  beroende  av  hållbarhet  och  logik  i  de  teoretiska 

förutsättningarna och sambandet mellan teori och forskningsfrågor

2. Planering   –  ”[…] blir  en forskningsplanering valid om den producerar kunskap  

som gynnar människan med ett minimum av skadliga konsekvenser”.

3. Intervju   – Här avser tillförlitligheten validiteten och forskaren bör själv kontrollera 

de uppgifter som informanten gett.
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4. Utskrift   – Det är alltid svårt att överföra talspråk till skriftspråk och forskaren bör 

tänka över sitt val av språkform för att få en hög validitet på transkriberingen.

5. Analys   – Hur har transkriberingen tolkats? 

6. Validering   –  ”en välgrundad bedömning […] om vilka valideringsformer som är  

relevanta för en specifik studie”.

7. Rapportering   – Hur blev forskningsrapporten, mättes det som skulle mätas? Hur ser 

resultatet ut?

Validitet  och  reliabilitet  enligt  Bryman  (2002,  s:  257-258),  är  två  begrepp  som  är 

omdiskuterade av de kvalitativa forskarna angående dess relevans. Flertalet forskare menar 

att  innebörden av de två begreppen bör omformuleras.  Bryman  skriver  att  LeCompt  & 

Goetz delat upp validitet och reliabilitet i två grenar.

• Extern reliabilitet   – Hur kan en undersökning upprepas för att få samma resultat av 

en  annan  forskare?  Detta  är  svårt  inom  den  kvalitativa  forskningen  då 

forskningsmetoden  innefattar  bland  annat  observationer  och  intervjuer.  För  att 

lyckas med detta bör andra som vill genomföra samma undersökning ha liknande 

sociala utgångspunkter som den första forskaren.

• Intern reliabilitet    – Inom en undersökning där det  är  fler  än en som skall  tolka 

resultatet behöver det finnas en samstämmighet över hur denna tolkning skall gå till.

• Intern  validitet    –  de  personer  forskaren  intervjuar  och  observerar  skall  ha  ett 

samband med den teoretiska grund som forskaren stödjer sitt arbete på . 

• Extern validitet   - När forskaren genomför en intervjuundersökning bör denne alltid 

fråga sig om huruvida resultaten är generaliserbara. Med detta menas om det går att 

tillämpa och använda resultaten på en annan likvärdig population. 

Då alla människor är olika och ständigt är  under utveckling är det omöjligt  att  göra en 

intervju på exakt samma sätt två gånger. Därför kan det som forskare vara svårt att visa på 

en hög tillförlitlighet. För att få denna tillförlitlighet kan forskaren använda sig av samma 

tillvägagångssätt under de olika intervjuerna som denna skall genomföra. 

Genom att hela tiden följa samma intervjuguide, använda sig av likartade intervjuplatser 

och samma inspelningsmetod (Bryman, 2002). 
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Jag har försökt att ge mina intervjuer en hög tillförlitlighet. I mina intervjuer använde jag 

mig hela tiden av samma inspelningsmetod, jag följde min intervjuguide i stort och gjorde 

bara några smärre justeringar i ordval, eller med någon/några extra tilläggsfrågor som under 

intervjun kändes relevanta att följa upp. Den intervju som inte följer mönstret angående 

intervjuplats är den telefonintervju som jag genomförde. 

6.4 Etiska överväganden
Det finns många etiska aspekter att ha i åtanke när man genomför en intervjuundersökning. 

Enligt  Kvale (1997, s: 105) är det viktigt  att  forskarens etiska överväganden finns med 

redan från början av undersökningen. Bryman (2002, s: 441-442) skriver om fyra etiska 

principer som är gällande för svensk forskning:

• Informationskravet   – innebär att forskaren är skyldig att informera personerna som 

är  inblandade i  den aktuella  forskningen om syftet  med undersökningen,  om att 

deras deltagande är frivilligt och att de när som helst får avbryta sin medverkan i 

undersökningen.  Forskaren/forskarna  skall  även  ha  informerat  om  vad 

undersökningens innehåll kommer att användas till, och hur undersökningens gång 

kommer att förlöpa. 

• Samtyckeskravet   –  Forskaren  skall  ordna  med  föräldrarnas  underskrift  om 

deltagarna  i  undersökningen  är  minderåriga.  De  medverkande  har  rätt  till 

självbestämmande över sitt deltagande.

• Konfidentialitetskravet   –  Deltagarna  i  undersökningen  skall  inte  kunna  gå  att 

identifiera, ej heller skall obehöriga kunna få tillgång till personuppgifter. Största 

möjliga konfidentialitet skall råda. 

•  Nyttjandekravet –  Det  är  enbart  till  forskarens  aktuella  forskning  som  det 

insamlade materialet får användas till. Det får inte användas i annan forskning.

I största möjliga mån har jag försökt att tillgodose dessa etiska krav. Jag förklarade i mitt 

brev till undersökningens deltagare syftet med min undersökning i stora drag. Jag berättade 

även hur materialet kommer att behandlas och att deltagarna och deras arbetsplats kommer 

att vara anonyma i undersökningen. I mitt brev skrev jag även att materialet endast kommer 

att användas till min undersökning, och att det bara är jag som kommer att ta del av det 

inspelade materialet.  De som skulle bli intervjuade fick reda på att de när helst de ville 

kunde avbryta intervjun och att det var helt frivilligt.
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I fallet med den telefonintervju jag genomförde, där det var en bekant som hjälpte till med 

att  hitta  en  person  som  kunde  ställa  upp,  fick  jag  tänka  om  angående 

konfidentialitetskravet.

Innan telefonintervjun tog vid, talade jag med pedagogen om att det fanns en riska att vår 

gemensamma bekanta skulle kunna identifiera personen ifråga och därmed kunna utläsa 

vad  pedagogen  hade  svarat  på  de  frågor  jag  skulle  komma  att  ställa.  Detta  skulle  då 

innebära en svårighet med att bibehålla största möjliga konfidentialitet angående pedagogen 

och dennes svar (se konfidentialitetskravet ovan). Pedagogen gav ändå sitt samtycke till att 

bli  intervjuad  och  menade  att  det  inte  var  något  problem  för  henne  om  vår  bekant 

identifierade henne.  Detta då hon inte ansåg att  intervjufrågorna var av, för henne eller 

hennes arbete, skadlig karaktär.

6.5 Urval 
Eftersom att jag tidigare varit ute på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har jag varit på 

flera  olika  grundskolor  och  fått  kontakt  med  lärare  av  olika  åldrar  och  ursprung.  Jag 

genomförde ett bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2002, s: 114) innebär att forskaren 

vänder sig till personer som är intressanta för studien och använder sig av de personer som 

är tillgängliga. Jag började med att e-posta de skolor och de pedagoger jag haft kontakt med 

för att se om någon kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Jag eftersträvar att få en 

variation i intervjusvaren genom att ta med lärare från olika skolor. Detta kan även ge högre 

validitet till mitt arbete. Kvale (1997, s: 98) menar att i en vanlig intervjustudie så är det 

vanligt med mellan 5-25 intervjuer, detta beroende på forskningsområde, tid och resurser. 

Mitt mål var att få intervjua 5 pedagoger då jag ansåg att det var rimligt för storleken på 

mitt examensarbete.

I min e-post till pedagogerna förklarades att jag skulle skriva mitt examensarbete och att det 

skulle handla om läxor och politik. Jag berättade att jag ville intervjua pedagogerna och att 

de skulle vara helt anonyma med fingerade namn. Jag informerade även pedagogerna om 

att jag inte skulle namnge skolorna som de jobbar på. Jag berättade även att jag skulle spela 

in  intervjun,  men garanterade  att  det  bara var  jag som skulle  använda mig  av,  och ha 

tillgång till inspelningen. 

Från början var det två manliga och tre kvinnliga pedagoger som alla undervisar i årskurs 
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3-6, som var villiga att ställa upp. Tyvärr flyttade två av pedagogerna hela tiden fram sina 

intervjuer  och  jag  hade  svårt  att  få  dem  att  bestämma  nya  tider  för  intervjun.  Detta 

resulterade  i  att  den  ena  pedagogen  inte  längre  kände  att  hon  hade  tid  att  genomföra 

intervjun och den andra slutade helt att svara på min e-post. Jag försökte då återigen få 

kontakt med andra lärare som skulle kunna låta sig bli intervjuade. De som svarade på min 

förfrågan hänvisade till tidsbrist med tanke på att terminsslutet närmade sig och att det finns 

betyg och omdömen som skall vara inrapporterade snart. Som tur var fick jag genom en 

bekant tag på en annan pedagog, som arbetar i en annan kommun, som kunde ställa upp. 

Med hjälp av denna pedagog genomförde jag även den enda telefonintervjun.

Att jag fick nöja mig med fyra pedagoger anser jag inte kommer att påverka kvaliteten på 

mitt arbete då de pedagoger som ställde upp var väldigt informativa och utförliga i deras 

svar. Jag kunde även känna en viss samstämmighet dem emellan trots att de inte har några 

band till  varandra.  Så en pedagog till  kanske hade medfört  större  signifikans,  men inte 

nödvändigtvis en högre kvalitet. 

Att jag har valt att intervjua pedagoger, och inte politiker eller elever, är för att pedagogerna 

är viktiga informationsbärare av hur läxor faktiskt används i dagens skola. Nedan finns en 

presentation av de pedagoger som intervjuats.

Tabell 1: Presentation av lärare som intervjuats

Namn

(Fingerat)

Undervisar i år Skola Bandad intervju År i Yrket

Ida 6-9 A X 6

Katarina 1-3 B X 28

Petter 6-9 C X 4

Sara 6-9 D Telefonintervju 5
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7. Resultat av intervjuerna
Jag kommer i detta stycke att redovisa de delar av intervjuerna som är mest relevanta för 

mitt syfte och mina frågeställningar. Jag kommer därför inte att redogöra för allt som har 

framkommit  i  intervjusituationerna.  I  stället  har  jag  plockat  ut  citat  från  de  olika 

pedagogerna som jag anser är till hjälp för att besvara mitt syfte och mina frågeställningar, 

och som kan föra mitt examensarbete framåt. Jag kommer att lyfta fram både likheter och 

olikheter de fyra pedagogernas intervjusvar emellan. 

För att fräscha upp minnet hos läsaren kommer här en återupprepning av mitt syfte, som är 

att studera frågan om läxan och mer specifikt läxhjälpens vara eller inte vara utifrån ett 

utbildningssociologiskt perspektiv för att på så sätt närma mig ett svar på om avdragsgill 

läxhjälp riskerar att utmana utbildningssystemets likvärdighet.

Jag har delat upp resultatet av intervjuerna i tre underavdelningar som har samma namn 

som de tre frågor jag presenterade i mina frågeställningar. Vilka är argumenten för och 

emot avdragsgill läxhjälp i dagens politiska debatt? Vilket syfte anser yrkesverksamma 

pedagoger  att  läxan  har  i  dagens  skolsystem?  Vilka  elever  kan  tänkas  bli  gynnade 

respektive  missgynnade  av  de  läxor  som  ges  ut  enligt  ett  utbildningssociologiskt 

perspektiv?

Detta gör jag dels för att läsaren skall få en påminnelse om hur frågeställningen lyder. 

Och dels för att på ett tydligt sätt redovisa svaren på de ovannämnda frågorna som jag 

anser mig ha kunnat utläsa ur intervjuerna. Jag anser även att det är viktigt att läsaren kan 

sätta sig in i resultatet på ett sätt som gör det möjligt att bedöma hållbarheten i den analys 

jag kommer att göra. 

Jag har delat upp frågorna från min intervjuguide utifrån dess innebörd och de ligger som 

underlag för besvarandet av frågeställningarna. Jag vill återigen poängtera att det är min 

tolkning av svaren jag fått från de olika intervjuerna som presenteras nedan och inte några 

”kalla fakta”. Jag har valt att ändra på ordningen i frågeställningen då det blir lättare för 

läsaren att följa resultat, analys och resonemang på det viset. Att jag har valt att ställa dessa 

frågor till pedagogerna är för att se hur deras åsikter står sig mot den politiska debatten. Jag 

anser  även  att  det  är  viktigt  att  yrkesverksamma  pedagoger  reflekterar  över  varför  de 

använder sig av läxor och vilka konsekvenser det beslutet kan ha för olika elever. 
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7.1 Vilket  syfte anser yrkesverksamma pedagoger  att  läxan har i  dagens  

skolsystem?
De två frågor från intervjuguiden som är kopplade till denna fråga och som jag kommer att 

presentera resultatet för är:

• Hur tänker du när du ger ut läxor till eleverna?

• Vilket syfte anser du att en läxa skall fylla?

Jag har sammanfattat Idas tankar kring till de två frågorna på följande vis:

Ja jag tänker att det är ett inlärningssyfte, gör man inte läxorna kan man inte lära sig vissa saker 

som man går igenom, som man måste repetera. I alla fall inom språk så måste man ju träna på 

att  komma  ihåg  ord  hela  tiden,  så  jag  ger  både  glosläxor  och  vanliga  skrivläxor  och 

översättningsläxor så att […] de ska träna ytterligare en gång för att komma ihåg det så att de  

kan gå vidare. […] Och det kan man ju exempelvis se i provsammanhang, vad de presterar. De 

som gör läxor de klarar ju av prov och de klarar av att visa vad de kan. Men de som inte gör 

läxor de klarar ju inte prov och de hänger ju inte riktigt med i undervisningen.  Det hänger 

väldigt mycket ihop tycker jag.

Katarina uttalar sig om läxan och syftet med den samma så här:

[…] då tänker jag att det ska vara sådant som vi har gått igenom, som är väl känt för eleverna så 

att det blir som en repetition, och för att visa föräldrarna vad vi har jobbat med och så att barnen 

får visa hemma vad de har lärt sig och så kanske föräldrarna ser; oj då mitt barn har fortfarande  

svårt med det här…

Intervjuare: Ja, Men syftet med vad du anser att en läxa ska fylla är alltså repetition och så läsning i de lägre  

åldrarna, att de ska komma in i läsningen?

Ja… det tycker jag… och det blir ju som en kontakt med föräldrarna när man ger hem läxor för  

då ser de vad vi jobbar med lite mer konkret. De får ju hem i meddelandelappar vad vi ska  

jobba med. Men där blir det ju inte så konkret för föräldrarna så dom kanske inte uppfattar 

riktigt ändå vad vi jobbar med. Så därför försöker jag ha aktuella läxor på det vi håller på med.

Petter motiverar användandet av läxan på följande sätt.

Ja i mitt ämne så är det nödvändigt att få en grund i det nya språket som man har valt att läsa.  

Och ehm.., den grunden är bättre om man kan få… alltså så bred grund att stå på som möjligt. 

Därför är det ett bra sätt att lära sig ord och ibland även öva på texter under tiden när man... ja,  

som hemuppgift.  […] tanken är ju att man ska hinna göra så mycket  som möjligt  i  skolan 
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men… ja, hinner man inte det eller vill bygga på sin kunskap så ska man även göra det med 

hjälp av hemuppgifter. […] jag hoppas verkligen och tror att de flesta har en baktanke, eller en 

tanke i alla fall att det blir en extra chans att ta igen det man missat eller att få öva lite extra på  

det man har gått igenom. Det är så jag tänker när jag planerar för min undervisning. Att det ska 

vara ett extra sätt att befästa kunskapen, inte som.., vad ska man säga… nåt nödvändigt ont.

Sara har en inställning som liknar den de övriga pedagogerna har:

Jag tycker ju att det är väldigt viktigt med läxor. Framförallt i moderna språk där man behöver 

ha mycket tid med språket, man behöver repetera, dom behöver lära sig mycket utanför skolan 

också, vi har liksom inte tid att lära oss tillexempel glosor utan… Dom behöver fokusera på 

mycket glosor och sådant hemma. I svenska ser jag inte likadant på det… Då kan det vara 

grejer  som vi  kanske  inte  hinner  med under  lektionstid  men där  brukar  jag inte ge  så där 

jättemycket läxor. Så jag ger dem ju läxor för att jag tycker att det är ett måste… För att lära sig  

ett språk så måste man ha läxor.

Intervjuare: Men vilket syfte anser du att en läxa ska fylla? 

Det  är  ju  att  de  ska  komma framåt  i  språkinlärningen,  att  ehm...  som jag  sa det  där  med 

glosorna.  Jag tycker  ju  att  det  är  jätteviktigt  att  ha glosläxor för  att  ehm… Dom måste ju 

utveckla sitt språk.

7.1.1 Analys

Två ord som pedagogerna tog upp i samband med dessa intervjufrågor var befästande och 

repetition. De menade alla fyra att läxan är viktig för befästandet av ny kunskap och som 

repetition. Även Hellsten (1997) kommer fram till att läxor befäster ny kunskap i ett av de 

sex steg som han presenterar som läxans innebörd. Att läxan kan ses som repetition och 

förberedelse inför prov är också en av läxans innebörder enligt Hellsten. Jag tolkar detta 

som att alla pedagoger har en tanke bakom sina läxor och att de ger läxor till sina elever för 

att de anser att det hjälper eleverna framåt. Har eleven varit aktiv på lektionen kan eleven 

klara av läxan hemma, oavsett vilken hjälp som finns att tillgå i hemmet. 

Pedagogen Sara  och till  viss  del  även Petter,  använder  läxan som ett  redskap när  inte 

lektionstiden räcker till med avseende på vad som skall hinnas med på skoltid, framför allt 

nämns glosor som läxor. Westlund (2004) skriver i sin forskning om läxor, att eleverna 

tycker att läxorna tar deras fritid i anspråk och att de inte hinner med mycket annat än läxor 

när de kommer hem från skolan. Westlund gör även en jämförelse med hur lärarna försöker 

hinna med allt arbete innan de går hem för att kunna göra en markering mellan arbete och 
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fritid. Genom att eleverna får läxor, antingen som repetition, befästande av kunskap eller 

för att  lektionstimmen tog slut för fort,  förfogar de intervjuade pedagogerna över deras 

elevers fritid då de sänder med dem olika läxor som skall utföras efter skoltid. 

Det finns inget skrivet i Skolverkets Läroplan för grundskolan 2011, om att skolan och dess 

lärare skall ge läxor till eleverna. Hellsten (1997) skriver om att läxan är ett naturligt inslag 

i skolans vardag som inte ifrågasätts. Med detta i åtanke kan det vara lätt att tro att läxan 

även  är  oreflekterad  hos  de  lärare  som  ger  ut  läxorna.  Detta  till  trots  så  har  alla  de 

tillfrågade pedagogerna ett tydligt syfte med varför de ger ut läxor till sina elever. Läxan 

må  vara  oreflekterad  i  den  forskning och debatt  som sker  om varför  läxan fortfarande 

existerar i skolan läroplanen till trots. Men hos de verksamma pedagogerna går det att finna 

argument till varför de använder sig av läxor i skolan.

7.2 Vilka elever kan tänkas bli gynnade respektive missgynnade av de läxor  

som ges ut enligt ett utbildningssociologiskt perspektiv?
• Ser du några fördelar med att ge läxor till eleverna?

• Ser du några nackdelar med att ge läxor till eleverna?

Ida anser att fördelarna ser ut på följande vis:

Ja, det är ju ansvaret också, inför sina framtidsstudier, att de måste ju kunna göra läxor. Gör  

man inte läxor så kan man inte förvänta sig att man klarar både jobbet eller skolan, ja den högre  

skolan. Det är ett inlärningssyfte också. 

Intervjuare: Kan det finnas nackdelar med att ge läxor till eleverna?

Ja det tror jag säkert. Jag tänker mest på de elever som är svaga och har svårt för sig. Ger man 

väldigt mycket läxor så kan de bli väldigt pressade och kanske inte prestera så mycket. 

Katarina säger:

Ja det är ju lite en träning att ta ansvar för saker och ting och att träna sig på hur man ska tänka 

med saker runt omkring så att man kanske inte bara kan leka och göra det som är kul och sen gå  

och lägga sig och vakna sent på morgonen och, oj då, nu har jag glömt det och det. Utan man 

får in ett litet rutinmässigt tankesätt från början. För det har man nytta av senare i livet också.

Intervjuare: Vilka nackdelar kan det finnas med att ge läxor till eleverna?

30



Ja det kan ju uppstå konfliktsituationer hemma omkring läxorna. Särskilt  om föräldrarna är 

väldigt ambitiösa och vill rätta alla stavfel… och... sådana saker som inte jag har tänkt med 

läxan kanske… Och att föräldrarna vill öva jättemycket mer än själva bara läxan. Och sen finns 

det ju elever vars föräldrar inte har möjlighet att ge det stöd som alla andra föräldrar har. Så att 

visst… det finns nackdelar kring läxorna.

Petter om fördelarna och nackdelarna kring läxan:

Ja… det är just att man får en chans att faktiskt ta om det man har gått igenom på lektionen och 

förhoppningsvis jobbat med under lektionstid och kanske köra igenom det igen i huvudet och 

befästa kunskapen ytterligare en gång eller kanske lite mer än tidigare.

Intervjuare: Mm, kan du se några nackdelar med att ge läxor till eleverna?

Ja självklart, det finns en rad nackdelar eftersom att alla har olika bakgrund. Alla har olika 

studiemotiverade föräldrar som kan motiverar eleverna och hjälpa dem i sina studier. Ehm… 

så… det är ju stora skillnader på vem som gör läxor och på vilket sätt man gör läxor, och hur  

mycket hjälp man får.

Intervjuare:  Men  du  menar  att  det  har  med  hjälpen  hemifrån  att  göra  och  som styr  hur  läxorna  

bearbetas i hemmet?

Ja exakt… För det är därför jag mest använder läxor som repetition efter som att alla måste få  

samma grund innan man kan göra läxorna. Sen spelar ju självklart läxläsning och hur väl man 

har kunnat befästa kunskaperna hemma även roll.

Saras åsikter kring läxan skriver jag ut på ett annat sätt då hennes tankar om fördelen med 

läxor  delvis  kom fram under  frågan om läxans  syfte.  Saras  tankar  om läxans  negativa 

aspekter  skiljer  sig  även  från  de  övriga  pedagoger  och  jag  har  för  min  analys  skull 

återupprepat vad Sara sa angående syftet med läxan

[…] man behöver repetera, dom behöver lära sig mycket utanför skolan också, vi har liksom 

inte tid att lära oss tillexempel glosor utan… Dom behöver fokusera på mycket  glosor och 

sådant hemma.

Intervjuare: Är de det du tycker är fördelen också då med att ge läxor? Den här språkträningen?

Jaa det är det.

Intervjuare: Kan du se några nackdelar med att ge läxor till eleverna?

Ehm… Nej det kan väl va det att det inte bara är jag som ger läxor ehm… Dom får ju läxor i  

flera ämnen och att det kanske tar mycket tid för dom, men samtidigt så går dom ju i skolan och 

dom ska ju lära sig. Så det är väl det, att det kanske kan ta tid för dem eftersom att jag inte är 

den enda som ger ut läxor.
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7.2.2 Analys

Jag anser att det är värt att fundera över Saras svar utifrån Bourdieu (Giddens, 2002). Om 

eleverna får läxor för att de på sin fritid ska plugga in sådant som inte hunnits med i skolan,  

borde  det  väl  i  utgångspunkt  hos  Bourdieu  leda  till  att  de  elever  som  är  från  bättre 

bemedlade hem har ett bättre utgångsläge jämfört med sina kamrater från arbetarklassen. 

Detta  för  att  barnen ifrån  akademikerfamiljer  har  hjälp  hemifrån,  de  lever  i  rätt  social 

kontext, de har förväntningar på sig hemifrån och kanske även extra inhyrd läxhjälp. Men 

om jag i stället ser på de lärare som ger eleverna läxor på sådant de gått igenom i skolan, 

repetitionsuppgifter  för  att  befästa  kunskapen  ytterligare,  bör  respektive  elev  rimligen 

kunna anses ha samma eller större möjligheter att klara av läxan på egen hand. På så sätt 

kanske det är rimligt att argumentera för att ojämlikheten minimeras oavsett om några har 

läxhjälp.

Jan Björklund (2006) uttalade sig om att läxan är ett sätt att utmana de elever som inte blir 

det i hemmet. Om eleverna kommer från sådana hemförhållanden där föräldrarna inte är så 

engagerade  i  sina  barns  skolgång så att  den kunskapsutmaning  som hemmet  kunde ha 

erbjudit  barnet går förlorad,  då blir  det i  stället  skolans ansvar att  utmana och utveckla 

eleven.

Petter och Katarina nämner att elevens hemförhållande kan vara antingen till fördel eller till 

nackdel för hur väl en elev lyckas  med läxläsningen.  Där bland annat studiemotiverade 

föräldrar kan ha påverkan på elevens prestationer. Westlund (2004) skriver om den sociala 

rättvisan och de individuella kostnaderna vilka innebär en åtskillnad mellan elever som har 

olika prestationsförmåga och som lever i ogynnsamma hemförhållanden där motivationen 

avtar. Vidare skriver Westlund (2004) att föräldrarna förväntas både hjälpa sina barn med 

läxorna, och även bistå med tid, lust, möjlighet och kunskap. Skolan och dess pedagoger är 

ansvariga för att alla elever skall ha samma möjligheter att förvärva ny kunskap och lyckas 

med sin utbildning. Där anser jag att läxan kan vara ett hot mot den likvärdiga utbildningen 

och det är viktigt att de som är verksamma inom skolan är medvetna om den makt och det 

ansvar som följer i spåren av de läxor som skall arbetas med på elevens fritid. 

Även  Cooper  (2002)  skriver  om  parallellen  mellan  prestation  och  socioekonomisk 

klasstillhörighet där de högpresterande mer ofta tillhör en högre ekonomisk samhällsklass. 

Detta  kan  kopplas  till  Marx  teori  om  kapitalet  och  då  i  avseende  att  innehavaren  av 
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kapitalet har makt. Det innebär att den som har kapital och en stabil ekonomisk grund också 

har råd att betala för läxhjälp till sina barn. De har makt att hjälpa sina barn på ett sätt som 

inte är möjligt för alla samhällsklasser. Denna skrivelse kan förstärkas ytterligare med hjälp 

av både Hellsten (1997) och Westlund (2004), där Hellsten menar att ekonomisk bakgrund 

och samhällsklass har betydelse för prestationen i skolan, och att  det finns en koppling 

mellan medelklassen och högre studiemotivation, jämfört med arbetarklassen och en lägre 

studiemotivation. 

Att det finns både positiva och negativa aspekter kring läxan och dess utformning råder det 

ingen tvekan om. Det förefaller som om elever från hemförhållanden som återfinns i de 

mindre bemedlade samhällsklasserna missgynnas av läxor och att elever sprungna ur de 

övre samhällsklasserna gynnas av den samma. Jag tror dock inte att det är så enkelt. Jag 

menar att det å ena sidan kan vara ett missgynnande att inte ha en vuxen att vända sig till i  

hemmet men att det å andra sidan kanske är betydelselöst  för kunskapsutvecklingen om 

skolan finns där och motiverar och utmanar i stället.  Och sen har vi det andra sidan på 

myntet där elever med studiemotiverade föräldrar å ena sidan kan bli gynnade av läxor då 

föräldrarna besitter den kunskap som krävs för att föra dennes barn framåt, men att eleven i 

stället blir missgynnad på så vis att dessa föräldrar kanske väljer bort att finnas där på grund 

av att det är enklare att hyra in läxhjälp, och att de då i stället lämpar över den kontakten 

och  det  ansvaret  som  föräldern  har  för  sitt  barn  på  en  främling  som  får  betalt  för 

läxläsningen.

7.3 Vilka är argumenten för och emot avdragsgill läxhjälp i dagens politiska  

debatt? 
Halva den tid som intervjun tog med de fyra pedagogerna behandlade läxan i den politiska 

debatten, och de intervjufrågor som pedagogerna fick besvara som är kopplad till denna 

fråga var: 

• Varför tror du att läxans vara eller inte blivit en så pass het politisk fråga?

• Hur ser du på den läxhjälp som finns tillgänglig att hyra, – fördelar/nackdelar?

• Vem tror du vänder sig till dessa företag?

En av pedagogerna, Ida, uttrycker sig på detta sätt:
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Jag tror att det har blivit en klassfråga. Alltså sådana här föräldrar, de har ju pengar, och de har 

ju råd att få läxhjälp, alltså att kunna betala för det. Men de som inte har det har ju inte den 

möjligheten. […] jag tänker mer på att, var har föräldrarna varit under skolgången om de inte 

har hjälpt sina barn med läxorna? Alltså att de inte ens kan ta sig den tiden att hjälpa sina barn i 

skolan […] Och att då känner de nån slags samvetskval att de måste fixa nån läxhjälp för att de 

ska klara sig. Och att de då kan betala det. […] Men barn behöver ju sina föräldrar för att få  

hjälp med läxor. Så då.. ja… det är ju en klassfråga. Och då kanske det är de här föräldrarna  

som arbetar jättemycket som inte har tid för sina barn och som kanske betalar den tjänsten. 

Katarina har en likvärdig syn på saken:

Rent spontant så känner jag att då blir det helt fel, om man ska ta in ett företag som ska hjälpa  

sitt barn med läxor… för att tanken är ju lite också från min sida att förälder och barn ska få nån 

slags kontakt. Alltså någonting att prata om tillsammans. Och föräldern tycker jag ska vara 

själv insatt i sitt barn och skolarbetet överhuvudtaget. Och skickar man det då till någon annan 

då… […] Då kommer det att bli skola även hemma… och det tror jag till och med kommer  

missgynna dom här eleverna som har föräldrar som har råd till det här… och som är lite om sig  

och kring sig… Därför att det är ju ofta dom här starka föräldrarna som faktiskt har förmåga att  

hjälpa  sina  barn  med  läxorna  som  kommer  att  ta  den  här  RUT-hjälpen  och  ta 

läxhjälpsföretagen… Så att… Nej… För mig så låter det inte som någon bra idé.

När jag frågade Petter dessa frågor sade han följande:

Jag tror att det beror på att man har olika förutsättningar i hemmet. Har man föräldrar som inte 

var studiemotiverade under sin studietid så kanske det speglar ens eget synsätt att se på läxor 

och då kanske de inte blir gjorda. Eller har föräldrarna en syn på att skolan inte är så viktig så är 

det  inte heller  viktigt  med läxor och då kanske man… vad ska man säga… hamnar kvar i  

samma klassficka som ens föräldrar kanske var i eller fortfarande är i, eller så… Det återspeglar 

ju även föräldrars synsätt om eleverna gjort läxorna eller inte oftast..

[…] läxhjälp är ju en jättebra idé och en bra tanke som jag tycker ska användas till alla elever i  

så fall. Det är en bra tanke och en bra idé och det är säkert väldigt bra gjort men… man befäster  

ju bara gamla klyftor i samhället. De som har studiemotiverade föräldrar som vill att deras barn 

ska lyckas i skolan och som kanske redan har mer pengar än andra har ju lättare att skaffa dom 

här avdragen och hjälpen som behövs. Har man inga pengar att lägga ut så spelar det ingen roll 

hur mycket skatter man får dra av för då har man inget att lägga ut från början.

Sara åsikter lät på följande vis:
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Det är fruktansvärt tycker jag. […] Ja men det tycker jag enbart för att jag ser att det gynnar ju 

bara de här som har ganska gott ställt att dom ska kunna köpa sig… ehm… köpa läxhjälp till 

sina barn. Jag tycker på något sätt att det är något man själv ska göra med sitt barn. Ehm… 

faktiskt… [… ]Då tycker jag väl i stället att staten skulle gå in och stå för det så att alla har rätt  

till den hjälp som finns, det ska inte kosta någonting . Eller att skolorna... att dom ska erbjuda  

läxhjälp två timmar varje dag efter skolan och det ska finnas så att alla kan få utnyttja det, det  

vore mer rättvist.

7.3.1 Analys 

De fyra pedagogerna hade samstämmiga åsikter om att Rut-avdraget gynnar de som har det 

gott ställt ekonomiskt. Petter och Sara lyfte även fram vikten av att alla borde få tillgång till 

samma läxhjälp, kostnadsfritt och oavsett klasstillhörighet. 

Så hur ska då skolan kunna garantera en likvärdig utbildning där män och kvinnor får 

samma möjlighet när regeringen vill införa skattelättnader som bara kan nyttjas av de med 

en god ekonomi? Detta påstående anser jag att man kan finna svar på i Vlachos granskning 

(SvD 2012) mellan Sverige och andra länder i Europa som har liknande skattelättnader, och 

som har haft det ett tag. Där ser man att det är de med mycket god ekonomi som köper 

dessa tjänster. Anhängaren Annika Qarlsson (SvD, 2012) menade att alla i och med det 

utökade Rut-avdraget skulle kunna köpa avlastning. Detta tolkar jag som osannolikt om jag 

dels utgår från pedagogernas gemensamma uppfattning, där Petter uttryckligen säger att:

Har man inga pengar att lägga ut så spelar det ingen roll hur mycket skatter man får dra av för 

då har man inget att lägga ut från början (intervju Petter, 2012). 

Och  dels  Jonas  Vlachos  (Svenska  Dagbladet,  2012)  som  menar  att  denna  avlastning 

kommer att finansieras med hjälp av skatt från personer som inte själva har den ekonomisk 

möjlighet som krävs för att hyra denna tjänst. Som jag tidigare skrev i stycke 4.2 skriver 

även Vänsterpartiet i sin motion att;
 

Föräldrar som har råd ska i och med det här förslaget kunna köpa hjälp till sina barn så att de 

ska klara sig bättre i skolan (Riksdagen, 2012, Motion 2012/13: Sk2).

Ida pratade om att det kan vara en fråga om dåligt samvete från de föräldrar som jobbar hårt 

och  i  stället  för  att  engagera  sig  i  barnets  läxor  hyr  in  hjälp  för  att  lätta  på  det  dåliga 

samvetet. 
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Katarina  lyfter  fram den  viktiga  kontakten  som knyts  mellan  föräldrar  och  barn  när  de 

tillsammans går igenom läxan och jag tolkar det som om Katarina menar att den kontakten 

går förlorad när föräldrarna väljer bort sitt engagemang och i stället hyr in någon annan som 

skall hjälpa barnet med läxan. 

Maria Abrahamsson (Svenska Dagbladet,  2012) menar  att  det är omtänksamma föräldrar 

som  inte  har  möjlighet  att  hjälpa  barnet  med  läxorna  som  kommer  att  söka  sig  till 

läxhjälpsföretag. Det är svårt att se det omtänksamma i att inte hjälpa sitt barn personligen 

utan i stället lägga över det ansvaret på någon annan. Folkpartiet hävdar å andra sidan, som 

jag beskrev det i stycke 4.1, att;

Skolan måste utmana dem som inte får utmaningar hemifrån och ha förväntningar på dem som 

inte har förväntningar på sig själva. I stället för att avskaffa läxor ska skolan hjälpa dem som 

inte får stöd hemma (Björklund, 2006, Aftonbladet). 

Att utmana dem som inte utmanas hemma. Detta är ett  argument som är hållbart  under 

vissa omständigheter. Jag tänker åter igen på detta med de läxor som ges som repetition. 

Om du har ett barn vars föräldrar inte ställer krav och föräldrarna inte är akademiker kan 

man då tänka sig att läxan är ett stimuli för eleven som den inte skulle ha fått annars Där 

kan man finna en parallell mellan omtänksamhet och läxor men jag finner det vara alltför 

svagt för att det skulle kunna läggas fram som ett starkt motargument i debatten om ett 

utökat Rut-avdrag. Som inslag i den allmänna politiska debatten om läxor står den som 

argument om varför läxan borde finnas kvar i skolan. Där säger i stället vänsterpartiet att 

läxor stärker skillnaden mellan de som har möjlighet till hjälp hemma och de som inte har 

det. Så antingen tas läxan bort som en hjälp till alla de elevers olika hemförhållanden och 

chans till läxhjälp, eller så har vi kvar läxan på bekostnad av dessa elever för att de inte har 

någon utmaning. Och utan utmaning och motivation faller kunskapsutvecklingen platt. 

Katarina var den enda av de fyra pedagogerna som talade om att de elever som får läxhjälp 

från ett  läxhjälpsföretag,  kan komma att  bli  de missgynnade.  Med missgynnad menade 

Katarina i den bemärkelsen att skolan inte tar slut när eleven kommer hem, utan att den 

fortsätter även i hemmet. Vänsterpartiet skriver i sin motion angående en utökning av Rut-

avdraget att länken mellan hem och skola är viktig när det gäller hemläxor. Om föräldrarna 

väljer bort den stunden med barnet som det tar att göra läxan gör de inte bara eleven en 
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otjänst, utan de förlorar även insyn i barnets vardag och får genom det en sämre kontakt 

med skolan. 

När jag gått igenom den senaste tidens politiska och mediala debatt, åtminstone med fokus 

på det senaste halvåret, har jag funnit att kopplingen med skolan många gånger försvunnit 

från förespråkarna till  Rut-avdraget agenda. Det som återstår är från alliansens sida den 

ekonomiska aspekten. Detta får mig osökt att tänka på Marx (2003). En tolkning av Marx 

teori  får mig att  inse att  Marx var något på spåren redan för etthundrafemtio år sedan. 

Enligt  Marx  så  kommer  den  ekonomiska  klyftan  i  samhället  bara  öka.  Att  avdragsgill 

läxhjälp inte är för alla som är med och betalar för att möjliggöra den samma, blir enligt 

mig uppenbart i denna granskning. 

8. Diskussion
Jag har i detta arbete undersökt fyra lärares syn på läxor och läxor i den politiska debatten 

med hjälp av en semi-strukturerad intervjumetod. De intervjuade pedagogerna har framfört 

varierade åsikter om läxans syfte och om vem som kan gynnas respektive missgynnas av 

läxan och den avdragsgilla läxhjälpen. Jag har funnit både samstämmighet och oenighet i 

deras svar. 

Det som jag fann entydigt hos de svar jag fått av de pedagoger jag intervjuat angående 

deras syfte med användandet av läxor, är ordet repetition som återkommit hos de alla. Som 

jag förstår det så använder sig de intervjuade pedagogerna sig av läxor som repetition men 

även för att befästa kunskap, lära dem att ta ansvar och förbereda dem för framtiden. Läxan 

kan även användas i syfte för att hinna med mer än vad lektionstimmarna i veckan erbjuder. 

De resultat jag fått fram kan inte anses vara generaliserbara, men då jag valde en kvalitativ 

forskningsmetod var detta heller inte min avsikt. Jag ville undersöka hur olika verksamma 

pedagoger såg på de frågor jag arbetat  fram i min intervjuguide då jag anser att  det är 

viktigt att hålla frågan om läxans syfte levande.

Vem som gynnas respektive missgynnas av läxor och avdragsgill läxhjälp finns det olika 

svar på och där behövs en smalare definition på vad ett gynnande respektive missgynnande 

innebär. 
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Syftet med mitt arbete var att studera frågan om läxan och läxhjälpens vara eller inte vara 

utifrån ett utbildningssociologiskt perspektiv för att på så sätt närma mig ett svar på om 

avdragsgill läxhjälp riskerar att utmana utbildningssystemets likvärdighet.

Att  läxan  och  framför  allt  läxhjälpsföretag  blivit  en  så  pass  omdebatterad  fråga  i  den 

politiska och offentliga debatten tror jag har att göra med det förslag av ett utökat Rut-

avdrag som regeringen lagt fram. När ett politiskt förslag som förefaller gynna de med stark 

ekonomi kommer upp på den politiska agendan kan vi skattebetalare räkna med att olika 

röster kommer att höjas. Att lägga fram ett förslag där den som redan har det sämre ställt, 

genom sin skatt, ska betala för en tjänst den samma aldrig skulle ha råd med kommer i 

förlängningen  att  bli  en  fråga  om väljare.  Med det  menar  jag  att  det  är  en  fråga  som 

oppositionen, genom att ha starka röster mot denna skattelättnad kan använda för att fånga 

upp  röster  från  de  mindre  välbeställda  samhällsklasserna.  De  som  redan  har  en  stark 

ekonomi,  och  som  skulle  kunna  betala  för  denna  avlastning  utan  skattelättnader,  kan 

komma att gynnas. Sen är ju frågan även om det kanske snarare blir ett missgynnande för 

de barn vars föräldrar köper sig fria från den tid de borde ha spenderat med sina barn och 

hjälpt dem med deras läxor. 

Jag skrev tidigare om den likvärdiga utbildningen. Min fundering kring detta i förhållande 

till Rut-avdraget är: Hur ska skolan kunna leva upp till denna likvärdiga utbildning? Detta 

när  riksdagen  som  har  det  främsta  ansvaret  för  skolan,  genom  sina  beslut  angående 

skollagar och kursplaner, vill driva igenom ett beslut som bara gynnar de som redan har 

pengar?  Där  jag  menar  att  det  finns  människor  som  aldrig  kommer  ha  råd  att,  som 

Abrahamsson uttrycker det; ”köpa avlastning”. 

En annan viktig aspekt att fundera kring är vilket ansvar pedagogerna runt om på skolorna 

har?  Det  är  genom  dem  som  skillnaden  mellan  olika  elevers  utsikter  att  lyckas  i  sin 

kunskapsinlärning sker. Jag känner att det är viktigt även för mig som blivande lärare att 

fundera över mitt eget ansvar gentemot eleverna. Hur ska jag lägga upp mitt arbete i skolan 

för att mina framtida elever ska uppnå samma likvärdiga utbildning och kunna tillgodogöra 

sig samma kunskaper på lika villkor oavsett sociala och ekonomiska förutsättningar. 
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Jag hoppas att detta bara är början på en offentlig och politiska debatt, där jag hyser en 

förhoppning om att diskussionen leder till ett tillgodoseende för våra barns behov av en 

likvärdig,  motiverande,  utvecklande  och  glädjefylld  skolgång  där  ingen  skall  behöva 

missgynnas på grund av klasstillhörighet.

8.1 Fortsatt forskning
2012-12-05: Förslaget om ett utökat Rut-avdrag har fått tillräcklig mycket stöd i Riksdagen 

och den nya propositionen kommer att gälla från och med den första januari 2013.

Med utgångspunkt i detta faktum skulle en fortsatt forskning kunna se ut på olika sätt då det 

finns flera intressanta aspekter och frågeställningar att utgå ifrån;

Hur använder skolan läxor i undervisningen och vilket är skolans ansvar? Skolans uppdrag 

är att ge alla elever en likvärdig utbildning. Hur ska de konkurrera med den läxhjälp som nu 

går  att  köpa  för  att  kunna  ge  alla  ge  läxor  som  gynnar  och  för  dem  framåt  i 

kunskapsutvecklingen? 

Vidare  forskning  kan  även  ha  sin  utgångspunkt  i  frågor  som  behandlar;  vilken 

inkomstgrupp  tillhör  de  som  använder  sig  av  Rut-avdraget?  Kunde  skattepengarna  ha 

finansierat  exempelvis  en  högre  personaltäthet  på  skolorna  så  att  alla  elever,  oavsett 

samhällsklass, kunnat ta del av pengarna?
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Bilaga

Intervjuguide

Först några allmänna frågor angående lärarens syn på läxor

• Hur tänker du när du ger ut läxor till eleverna?

• Ser du några fördelar med att ge läxor till eleverna?

• Ser du några nackdelar med att ge läxor till eleverna?

• Vilket syfte anser du att en läxa skall fylla?

 Det står inget i läroplanen, styrdokument eller skollagar om att vi ska ha läxor.

• Varför tror du att de flesta lärare ändå ger eleverna läxor?

Läxor som politisk fråga 

Vänsterpartiet vill förbjuda läxor i skolan, medan regeringen kommer med förslag om Rut-

avdrag till vårdnadshavare som köper läxhjälp från dessa företag.

• Varför tror du att läxans vara eller inte blivit en så pass het politisk fråga? 

• Hur ser du på den läxhjälp som finns tillgänglig att hyra, – fördelar/nackdelar?

• Vem tror du vänder sig till dessa företag?

Det finns en ideell förening som heter mattecentrum där läxhjälpen är gratis, den hjälp som 

finns att tillgå är volontärer i form av pensionerade mattelärare, ingenjörer med mer. De 

bidrag  föreningen  får  är  allt  ifrån  lokaler  från  kommunen  till  privata-  och 

företagsfinansieringar. Detta är lite olika beroende på kommun.

• Kan läxhjälp som organiseras av en sådan politisk och religiöst oberoende ideell 

förening vara att föredra? – Varför/Varför inte?
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