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SAMMANFATTNING
Den här studien behandlar den massmediala debatten om skattereduktion för privat läxhjälp i 
hemmet. Den första januari 2013 fattade Sveriges Riksdag ett beslut om skattereduktion för 
privat läxhjälp, ett beslut som innebar en utökad möjlighet för hushåll att få en skattereduk-
tion för privat läxhjälp i hemmet. I de stora dagstidningarna har en debatt förts mellan före-
språkare och kritiker om positiva och negativa konsekvenser av en statligt subventionerad 
läxhjälp. Förslaget har blivit en samtida, aktuell, diskussion som innefattar grundläggande ut-
bildningspolitiska frågor om rättvisa, jämlikhet, valfrihet och om var skolans ansvar börjar 
och slutar. Mot denna bakgrund har syftet med studien varit att  genom en analys av den 
massmediala debatten om läxhjälp, undersöka vilka uppfattningar om och vilken mening som 
tillskrivs förslaget om skattereduktion för privat läxhjälp i hemmet. En ytterligare avsikt har 
varit  att belysa hur frågor om likvärdighet och skolans ansvar behandlas i den massmediala 
debatten kring förslaget. 

Studiens empiriska material utgörs av sammanlagt trettiofem artiklar publicerade under perio-
den 29 maj 2012 till 9 mars 2013. Materialet  är inhämtat från de två dagstidningarna Dagens 
Nyheter och Svenska Dagbladet, samt från Lärarnas tidning som är Lärarförbundets fackliga 
tidskrift. Resultatet av studien visar att frågor om skolans negativa utveckling, om likvärdig-
het och om vem som skulle gynnas eller missgynnas av förslaget utgör centrala teman i debat-
ten. Även förslagets eventuella effekter på likvärdigheten inom skolan är ett  viktigt inslag. 
Slutsatserna av studien är att det råder en bred enighet gällande vikten av likvärdighet och om 
skolans negativa utveckling. Skiljelinjerna mellan kritiker och förespråkare rör framför allt 
synen på förslagets effekter och vad som är likvärdighet i relation till förslaget. Frågan om 
ansvarsfördelningen mellan skola, föräldrar och elever behandlas både uttryckligen och un-
derförstått i debatten och kring den råder det inte konsensus.
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1 INTRODUKTION 
I januari 2013 fattade Sveriges Riksdag ett beslut om skattereduktion för privat läxhjälp. Be-
slutet innebar en utökad möjlighet för hushåll att få en skattereduktion för läxhjälp i hemmet.1 
Beslutet föregicks av ett sedvanligt remissförfarande där bland annat Skolverket riktade kritik 
mot förslaget (Riksdagen, utbildningsutskottet, 2012). I de stora dagstidningarna fördes dess-
utom en debatt mellan förespråkare och kritiker om positiva och negativa konsekvenser av 
statligt subventionerad läxhjälp. Förespråkare till förslaget har pekat på det positiva med in-
satser som kan öka elevers möjligheter till grundskole- och gymnasiekompetens; att subven-
tionen kan bli ett stöd för elever i behov av extra hjälp (Abrahamsson, 2012; Qarlsson, 2012; 
Åman, 2012e). Men förslaget uppfattas även kunna underlätta för familjer i en stressig var-
dag, att göra en dold bransch av svart arbete beskattningsbar och skapa möjligheter till arbete 
framför allt för unga (Nordmark & Sirén, 2012; Qarlsson, 2012; Von Sydow & Tobé, 2012). 
Den kritik som riktats, bland annat från Skolverket, Lärarfacket och Lärarförbundet har hand-
lat om att hjälpen inte kommer alla elever till del och att förslaget  främst gynnar barn till re-
dan resursstarka föräldrar. Kritikerna har pekat på att det vore rimligare att avsätta pengarna 
till skolans verksamhet men kritiken har även rört mer principiella frågor om fördelning av 
offentliga resurser (Larsson & Hornborg, 2012; Vlachos, 2012; Wendt & Arneng, 2012). För-
slaget om skattereduktion för privat läxhjälp har blivit en samtida och aktuell diskussion som 
innefattar grundläggande utbildningspolitiska frågor om rättvisa, jämlikhet, valfrihet och var 
skolans ansvar börjar och slutar.

I ett längre och mer övergripande perspektiv har skolan och utbildningssystemet under de se-
naste decennierna förändrats till att  allt  mer organiseras och utvecklas enligt marknadsprinci-
per (Englund, 1993; Englund & Quennerstedt, 2008; Lundgren, Säljö, Liberg, 2012; Skolver-
ket, 2012). Sedan 1980-tal och framåt har skolan präglats av decentralisering och valfrihetst-
render, exempelvis genom införandet av friskolereformen under 1990-talet (Lundgren, 2012). 
Lundgren beskriver hur skolan växer fram som en del av arbetsmarknadens och samhällets 
förändringar. Under tjugohundratalet ställs nya krav på arbetskraftens kompetens i linje med 
en expansion av tjänstesektorn. Arbetsmarknadens behov ges därmed en ny och mer central 
roll för utbildning i ett samhällsperspektiv, en utveckling präglad av en allt starkare konkur-
rens mellan potentiell arbetskraft (ibid.). Utvecklingen har medfört en ökad betoning på för-
äldrars och elevers valmöjligheter och rätt att välja, till exempel med avseende på utbildning-
ens innehåll och inriktning. Föräldrar och elever förväntas agera – och agerar – allt mer som 
aktörer på en marknad. Förändringen kan beskrivas som en marknadisering2 av skolan och av 
synen på utbildning, med ambitioner om en större frihet för föräldrar och elever (Forsberg, 
2012; Lundgren, 2012; Skolverket, 2012). Men förändringen mot ett mer marknadslikt utbild-
ningssystem grundas även på en idé om att konkurrens driver fram en högre kvalitet i utbild-
ning och undervisning (ibid.). 

Trots idéer om konkurrens som drivkraften bakom högre kvalitet i skolan finns en risk att 
marknadiseringen av skolan kan bidra till en ökad segregation mellan olika skolor och grup-
per, detta samband hävdas bland annat av Skolverket (2012). Social bakgrund och betyg    

1

1 Sedan år 2007 gällde möjligheten till avdrag elever inom grundskolan,  men sedan ändringen omfattar den även 
elever inom gymnasieskolan (Riksdagen, skatteutskottet, 2012; Riksdagen, utbildningsutskottet, 2012).

2 Marknadiseringsbegreppet beskrivs närmare i kapitel 3.



riskerar att  få en större betydelse för elevers studieresultat om betyg blir ett sätt  för elever och 
föräldrar att välja [och framför allt  välja bort] skolor (Skolverket, 2012). En utveckling av 
ökad segregation mellan olika grupper riskerar även att påverka likvärdigheten i skola och 
utbildningssystem (Englund & Quennerstedt, 2008). Samtidigt som skolan utvecklats mot 
mer marknadslika drag har det skett en förändring i sättet  att  tala om likvärdighet i relation till 
skola och utbildning (ibid.). Jag ska återkomma till detta under rubriken ”Centrala begrepp” 
nedan. 

Förslaget om skattereduktion för privat läxhjälp kan ses som ett led i denna utveckling. Jag 
uppfattar att det är i ljuset  av ovan beskrivna förändringar i synen på skola och utbildning som 
förslaget och senare beslutet om en skattesubvention för privat läxhjälp  i hemmet bör tolkas.  
Mitt ärende i denna uppsats är att beskriva och analysera den massmediala debatten om skat-
tereduktion för privat läxhjälp. Jag menar att denna diskussion är intressant och motiverad att 
studera eftersom den säger något om hur läxor och läxhjälp  uppfattas, men också rymmer 
grundläggande utbildningspolitiska frågor i vår tid. Jag anser därför frågan om läxhjälp  vara 
såväl inom- som utomvetenskapligt relevant att granska mer ingående.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att, genom en analys av den massmediala debatten om läxhjälp, under-
söka vilka uppfattningar och vilken mening som tillskrivs förslaget  om en skattesubvention 
för privat läxhjälp i hemmet. En ytterligare avsikt är att belysa hur frågor om likvärdighet och 
skolans ansvar behandlas i den massmediala debatten kring förslaget.

Studien fokuseras på följande huvudfrågor:
1. Vilka uppfattningar och ståndpunkter kan urskiljas i debatten om läxhjälp?
2. Vilka antaganden och ståndpunkter förekommer om rätten till en likvärdig utbildning?
3. Hur diskuteras ansvarsfördelningen mellan skolan och hemmet?

1.2 Centrala begrepp
I detta avsnitt presenterar jag de mest centrala begreppen för studien.

1.2.1 Läxa 
Begreppet läxa härstammar ursprungligen från latinets lectio som betyder läsning (Nationa-
lencyklopedin, nätutgåva, 2013). I en samtida skolkontext  syftar begreppet på en avgränsad 
skoluppgift för hemarbete alternativt en uppgift som skall utföras i hemmet (ibid.). I Sverige 
kan läxan historiskt kopplas tillbaka till husförhören under 1600- och 1700-talet och till studi-
er av texter med ett  religiöst innehåll under 1800-talets folkskola (Forsberg & Lindberg, 
2010). På senare tid relateras läxor i en svensk kontext till muntliga eller skriftliga läxförhör 
vilka kan anta olika former. Det kan bland annat vara att visa upp en produkt eller någon spe-
cifik färdighet (ibid.).

Skolforskaren Jan-Olof Hellsten (2000) menar att läxor som begrepp  är motsägelsefullt och 
svårt att definiera och avgränsa. Begreppet kan innefatta nästan vad som helst och varierar 
med den enskilde eleven som tolkar och arbetar med läxor på olika sätt. Han menar emellertid 
att  läxor omfattar fyra olika delar vilka kan variera i följd. Dessa är: en uppgift  som läraren 
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ger och som eleverna accepterar, att läxan förhörs eller används på annat sätt i undervisning-
en, att eleverna tolkar uppgiften, att eleverna arbetar med uppgiften. 

I likhet  med Hellsten (2000) menar även skolforskaren Ingrid Westlund (2004) att fenomenet 
läxor är svåra att definiera och avgränsa. Mot bakgrund av sin egen forskning om elevers upp-
fattningar om läxor ger hon följande definition: 

Läxor är en svårfångad hybrid som finns någonstans i gränslandet mellan uppgift och tid, arbete och 
fritid, skola och hem, individ och kollektiv. (Westlund, 2004, s. 78)

Till skillnad från den beskrivning av läxor som Hellsten (2000) ger betonar Westlund (2004) i 
sin definition läxornas intrång på elevens tid utanför skolan, samt att läxan befinner sig i ett 
gränsland på flera sätt. Westlunds definition är något vidare, vilket jag tolkar som en konse-
kvens av att den i större utsträckning utgår från ett elevperspektiv. Hon liknar även läxarbetet 
vid vuxnas arbete (ibid., se även Corno & Xu, 2004). Hellstens (2000) och Westlunds (2004) 
beskrivningar av läxor som ett flytande och svårfångat fenomen ligger nära hur den ameri-
kanska forskaren Harris Cooper (1989, i Cooper, Robinson & Patall, 2006) definierar läxor. 
Mot bakgrund av tidigare studier om läxor ger han följande definition:

Homework can be defined as any task assigned by schoolteachers intended for students to carry out 
during non-school hours. (ibid., s. 1)

Coopers definition av läxor, och mer specifikt formuleringen ”any task assigned”, liknar be-
skrivningen ovan om att  läxor kan innefatta i princip  vilken uppgift som helst. Samtidigt ra-
mar definitionen in läxan genom att ta fasta på att det är en uppgift som lärare ger till sina 
elever, likt  Hellstens definition, och att det handlar om en uppgift som ska utföras utanför 
skoltid i hemmet, likt Westlunds definition. Cooper et  al. (2006) beskriver hur läxor kan varie-
ra med avseende på mängd, tidsfrist och grad av valfrihet, det vill säga huruvida läxorna är 
obligatoriska eller frivilliga. Läxor kan även variera avseende graden av individualisering, det 
vill säga om läraren skräddarsyr läxorna för den enskilde elevens behov eller om samma upp-
gift riktas till en hel skolklass (ibid.). Det är även vanligt att läxor har flera funktioner samti-
digt. De kan syfta till att  öva, träna eller repetera ett tidigare introducerat material, till att 
främja ansvarstagande och personlig utveckling eller vara en form av bestraffning. Men läxor 
kan även användas som ett  sätt  att upprätthålla en kommunikation mellan föräldrar och skola. 
Läxor kan också ha funktionen av att  uppfylla direktiv i exempelvis olika policydokument 
och på så vis ha ett politiskt symbolvärde (ibid.). Cooper ger med andra ord en rad exempel 
på hur mångfacetterad läxan är som fenomen. Detta är något som även den amerikanske fors-
karen Joyce Epstein tar fasta på i en publikation redan 1988:

Homework can serve a variety of academic functions,  including drill and mastery of basic skills,  or 
expansion and elaboration of concepts introduced in the classroom. It can also be used to build student 
responsibility, fulfill administrative directives, provide parents with information about the curriculum, 
and to punish students. (Epstein, 1988, i Cosden, Morrison, Albanese & Macias, 2001, s. 211)

Epstein (1988, i Cosden et al., 2001) beskriver i likhet med Hellsten (2000), Westlund (2004) 
och med Cooper et al. (2006) hur läxors utformning, omfång och roll kan variera beroende på 
vad man vill uppnå och att läxor avser uppfylla flera olika syften, det vill säga att det finns 
olika förhoppningar knutna till läxor. 
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Sammanfattningsvis betonar dessa definitioner att läxor som fenomen är mångfacetterat, brett 
och i ett gränsland, att det är en uppgift som lärare ger sina elever men att det samtidigt är en 
uppgift som skall göras utanför skoltid, i hemmet. Läxor uppvisar vidare en stor variation och 
fyller en rad olika syften. 

Min tolkning av fenomenet läxa baseras på ovanstående redogörelse. I min användning av 
begreppet utgår jag ifrån att en läxa är en uppgift som ges av lärare till elever, att den utförs 
(eller förväntas utföras) utanför ordinarie skoltid, att  läxor varierar i utformning och omfång, 
och slutligen att läxan kan fylla olika funktioner. Jag kan urskilja tre övergripande funktioner: 
lärande för eleven, kommunikation mellan hem och skola samt en politisk funktion i att till-
fredsställa olika offentliga förväntningar.

1.2.2 Läxhjälp
De engelska skolforskarna Judith Ireson och Katie Rushforth (2011) visar hur termer som 
”private tutoring” och ”private supplementary tutoring” historiskt använts för att  benämna 
privat undervisning mellan en lärare och en elev. I en mer modern kontext har emellertid in-
nerbörden i begreppet privat undervisning vidgats och kan omfatta många olika former av 
undervisning. Undervisningen kan till exempel ges enskilt  eller handla om en lärare som un-
dervisar en mindre grupp av elever i en föreläsningssal eller på distans (ibid.). 

Ireson och Rushforth menar att  den privata undervisningen kan skiljas från skolundervisning-
en främst genom att den ges i syfte av en ekonomisk vinning för den undervisande läraren. 
Privatundervisningen kan även omfatta områden och ämnen som inte berörs av skolans läro-
plan, detta till skillnad från extra undervisning i skolan vilken främst ges i syfte att vara ett 
stöd för elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter (ibid.).

Mark Bray (2011), professor i pedagogik, som granskat den privata undervisningen inom den 
Europeiska unionen och i andra delar av världen, använder begreppet  shadow education för 
att  benämna privat undervisning. Bray menar att begreppet kan innehålla flera olika typer av 
privat undervisning. Termen kan även förstås som en metafor eftersom den privata undervis-
ningen ofta härmar och anpassas till den undervisning som ges inom den ordinarie skolan. 
Förändras den ordinarie skolans sätt  att bedöma elevers kunskaper så anpassas den privata 
undervisningen därefter (ibid.). 

I likhet med Ireson och Rushforth (2011) menar Bray att  en privat undervisning vanligen sär-
skiljer sig från andra former av undervisning genom att vara avgiftsbelagd. Bray (2011) me-
nar att den privata undervisningen vanligen ges i ämnen som matematik, språk och naturkun-
skap. I första hand nyttjas undervisningen av föräldrar för att befästa eller förbättra sina barns 
konkurrenskraft gentemot andra barn. Men undervisningen nyttjas även, menar Bray, därför 
att  det ordinarie skolsystemet inte uppfattas klara av att möta föräldrars förväntningar avseen-
de sina barns studieresultat. 

Den privata undervisningen är emellertid ett begrepp  med vidare innebörd än att köpa hjälp 
med läxan, även om privat läxhjälp  i många fall är en form av privat undervisning. Undantag 
från det senare är till exempel när läxhjälp  ordnas i skolans regi eller som en form av ideell 
verksamhet. Dessa former ligger dock utanför den här studiens problemområde. När jag     
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använder begreppet läxhjälp syftar jag på en privat tjänst som innebär att föräldrar anlitar en 
utomstående person eller ett företag att hjälpa deras barn med läxorna. 

1.2.3 Likvärdighet
Begreppet likvärdighet kommer ur begreppet likvärdig som betyder ”värd lika mycket (som)” 
(Nationalencyklopedin, nätutgåva, 2013). Andra närliggande begrepp är jämlik, jämbördig 
och jämställd (ibid.). Skolverket beskriver begreppet likvärdighet som en viktig skolpolitisk 
ambition och som ett politiskt  begrepp  vars innerbörd har varierat över tid (Skolverket, 1996). 
Även tolkningen av begreppet  har varierat och det är vanligt att olika författare använder be-
greppet på olika sätt när likvärdighet i skolan diskuteras (ibid.). Vanligt förekommande har 
emellertid varit att  likvärdighet, under 2000-talet, relaterats till en lika tillgång till utbildning 
(att  alla elever skall ha samma formella möjligheter till utbildning, oberoende av kön, geogra-
fiska, sociala eller ekonomiska förhållanden), lika kvalitet på utbildningen (att varje skolform 
skall vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas) och till att utbildningen skall vara 
kompenserande (att ta ett särskilt ansvar för elever som har sämre förutsättningar för att nå 
skolans uppsatta kunskapsmål) (Skolverket, 2012). 

Skolforskarna Tomas Englund och Ann Quennerstedt (2008) problematiserar begreppet lik-
värdighet i sin forskning och menar att det är ett positivt laddat begrepp som nästan ingen vill 
vara emot. Begreppet kommit att användas i tider av utbildningspolitiska konflikter och det 
har därför givits vitt skilda betydelser och kommit att nyttjas för olika utbildningspolitiska 
syften. Likvärdighet är med andra ord ett begrepp som ofta använts av olika politiska läger 
som ett sätt att uttrycka den ”rätta” skolpolitiken (ibid.). Englund och Quennerstedt beskriver 
hur begreppets innerbörd skiftar från att under 1960, -70 och tidigt 80-tal orienteras mot jäm-
likhet, enhetlighet och fostran till en gemensam referensram, till att under senare 80-tal och 
90-tal uttolkas som valfrihet, föräldrarätt och profilering. Den nya betydelsen ersätter under 
denna period delvis den äldre. Under senare 90-tal och början av år tjugohundra skiftar bety-
delsen av begreppet igen och börjar alltmer förknippas med kvalitet avseende måluppfyllelse 
och betygsättning i skolan. Detta utvecklas i uppsatsens teorikapitel där jag utförligt redogör 
för Englunds och Quennerstedts forskning om likvärdighetsbegreppet.

I bred mening så syftar begreppet likvärdighet på vad som är jämlika eller rättvisa utbild-
ningsvillkor. Inom denna ram så varierar innebörden, som framgår av ovan. Hur likvärdighet 
definieras och används är i denna uppsats i hög grad en empirisk fråga, vilket innebär att  jag 
snarare än att slå fast  en egen definition vill studera vilken innebörd begreppet ges i debatten 
om läxhjälp.

1.3 Studiens avgränsningar
Följande studie avgränsas till frågan rörande privat läxhjälp i hemmet och behandlar inte 
forskning om läxhjälp i skolans regi. Vidare avgränsas studien till att  undersöka den offentliga 
debatt som förts i massmedia och inte de ”verkliga” effekterna av privat läxhjälp i hemmet. 
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2 TIDIGARE FORSKNING OM LÄXOR
Detta kapitel utgörs av en redogörelse för tidigare forskning om läxor och läxhjälp. Jag kom-
mer inledningsvis att ge en kortare översikt av materialet. Därefter följer en mer ingående re-
dogörelse för den tidigare forskningen på området. Avslutningsvis ges några summerande 
kommentarer och jag behandlar denna studies bidrag till forskningsfältet. 

2.1 En översikt av forskningsfältet
Den tidigare forskningen3 om läxor har i huvudsak intresserat sig för läxors påverkan på barns 
studieresultat, vad som motiverar eleven att göra läxor, föräldrars engagemang i barns läxor, 
och hur läxor som metod för lärande påverkas av socio-ekonomisk bakgrund. Utöver detta 
berörs läxor som ett politiskt symbolvärde i en studie (Van Voorhis, 2004). I en ytterligare 
studie förs en kritisk diskussion om läxforskningens metoder och de komplikationer som är 
förbundna med forskning inom det specifika fältet (Eren & Henderson, 2011). I huvudsak ut-
görs forskningsområdet av studier med fokus på utbildning och lärande samt studier med en 
psykologisk inriktning. Endast en av studierna är genomförd som en större intervjustudie. 
Forskningen är företrädesvis internationell och genomförd i USA och Tyskland, men ett fåtal 
behandlar en svensk kontext. 
 
Nedan följer en mer ingående beskrivning av de den tidigare forskningen. Redogörelsen är 
disponerad i två avsnitt. Det första behandlar behandlar läxors [eventuella] effekter på studie-
resultat. Det andra avsnittet behandlar den forskning som intresserar sig för vad som motive-
rar barn att göra läxor. Inom dessa två avsnitt behandlas också andra aspekter av läxforsk-
ningen som exempelvis läxors värde samt hur arbetet med läxor påverkas av socio-ekonomisk 
bakgrund.

2.2 Läxors påverkan på elevers studieresultat
Läxors påverkan (eller brist på påverkan) på elevers studieresultat4 är ett tema i drygt hälften 
av de granskade studierna. Forskningen om läxors påverkan handlar framför allt om vilken 
direkt och indirekt påverkan som läxor har på elevers lärande, deras prestationer i skolan och 
studieresultat. Men frågan om vilken påverkan som läxor har på elevers lärande och deras 
studieresultat, inbegriper även en kritisk diskussion om avsaknaden av forskning på området – 
en förutsättning som försvårar möjligheten att generalisera olika studiers forskningsresultat. 
Svårigheterna att generalisera forskningsresultat är även en konsekvens av metodologiska 
problem, förknippade med fältet i sig.5 
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3 Sökningarna efter material har i huvudsak gjorts i databaserna Libris och Scopus samt i den elektroniska tid-
skriften Scandinavian Journal of Educational Research.  Sökningar har även gjorts i databasen ERIC (med key-
word ”homework” och avgränsats till akademiska tidskrifter) och i e-tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige 
(sökord läx*). 

4 Författarna använder olika engelska termer som exempelvis ”achievement” och ”academic outcome”. I den 
följande texten används termen studieresultat.

5 Flertalet forskare uppmärksammar brister i tidigare forskning men belyser även metodologiska svårigheter för-
knippade med läxfältet (exempelvis svårigheter att utesluta att forskningsresultaten påverkats av mellanliggande 
variabler). Forskningsresultaten uppfattas vara svåra att generalisera mellan olika länder, skolor, skolklasser och 
mellan olika elever.  Utöver dessa påpekanden uppfattas elever som undersökningsgrupp medföra olika svårighe-
ter, ofta beroende av olika etiska hänsyn vilka är förknippade med forskning i en skolmiljö.



2.2.1 Effekterna av tid och valmöjligheter
När det  gäller de studier om läxors direkta påverkan på barns studieresultat, intresserar sig 
flera forskare för relationen mellan den tid som elever ägnar åt läxor och deras studieresultat. 
Sådana studier har genomförts av bland andra Ulrich Trautwein (2007) och Swantje Dettmers, 
Trautwein och Lüdtke (2009). Trautwein (2007) undersöker om omfattningen av den tid som 
elever ägnar läxor har betydelse för deras studieframgångar. Resultatet av studien indikerar att 
läxor i sig kan medföra positiva effekter, både på skolklass- och på individnivå. På en skol-
klassnivå kan läxor leda till förbättrade studieresultat över lag. För den enskilde eleven kan 
läxor bidra till ökade möjligheter att nå framgång i skolan. Men det är inte den sammanlagda 
tid som elever arbetar med läxor som är direkt avgörande för studieresultatet, hävdar Trautwe-
in. Omfattningen av den tid som ägnas åt  läxor kan därmed betraktas som av underordnad be-
tydelse (ibid.). 

Ett andra exempel på en studie som undersöker relationen mellan läxor, tid och förbättrade 
studieresultat är gjord av Dettmers et al. (2009). Studien liknar i stora drag Trautweins (2007) 
och undersöker om den tid som elever ägnar åt läxor leder till förbättrade studieresultat i ma-
tematik. Resultatet av studien, som är genomförd i fyrtio olika länder, indikerar en positiv re-
lation på skolnivå i nästintill samtliga länder, men indikerar inte någon relation på en snävare 
individnivå. Resultatet av studien, menar Dettmers et al. (2009), belyser svårigheterna med att 
genomföra empiriska studier inom fältet för läxforskning. I likhet med andra forskare inom 
samma fält pekar de även på de svårigheter som det specifika empiriska området  innebär för 
möjligheterna att  göra generaliseringar av forskningsresultaten. Vad läxor innefattar, hur de är 
utformade, i vilken mängd och varför de ges varierar stort mellan olika länder, skolor, skol-
klasser och mellan olika elever (ibid.).

En tredje studie om hur läxor påverkar elevers studieresultat är gjord av Erika Patall, Harris 
Cooper och Susan R. Wynn (2010) i en amerikansk kontext. Till skillnad från att intressera sig 
för tid i relation till resultat, undersöks vilka eventuella fördelar som valmöjligheter, det vill 
säga ett urval av läxor, kan föra med sig. Mot bakgrund av forskningsresultatet  belyser de fle-
ra fördelar med att ge elever möjligheten att välja bland flera olika typer av uppgifter. Möjlig-
heten att välja kan öka motivationen inför att göra läxor och ge en högre andel elever som kla-
rar av att slutföra läxorna. Valmöjligheten visade även leda till ett bättre resultat på de gjorda 
uppgifterna (ibid.).

Att studieresultaten på läxfältet är svåra att generalisera och dra säkra slutsatser från, påpekas 
också av Harris Cooper och Jeffrey C. Valentine (2001) och av Ozkan Eren och Daniel J. 
Henderson (2011).6 De bidrar till en intressant kritisk diskussion om kopplingen mellan läxor 
och barns studieframgångar. De menar att forskningen om läxor i sig är problematisk, med 
anledning av det empiriska fältets komplexitet och variation. Att läxor som arbetsmetod i sko-
lan är svår att undersöka handlar bland annat om att variabler som lärares utformning och be-
dömning av läxor varierar mellan olika lärare och skolor. Även barns tillvägagångssätt i arbe-
tet med läxor varierar. Sammantaget är detta exempel på omständigheter som försvårar möj-
ligheten att nå korrekta och tillförlitliga forskningsresultat om läxor och läxors effekter på 
barns studieframgångar (ibid.). 
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Den kritik som riktas från Cooper och Valentine (2001) liknar i stora drag den kritik och de 
reflektioner som Trautwein (2007) och Dettmers et al. (2009) ger mot bakgrund av sina forsk-
ningsresultat. Eren och Henderson (2011) påpekar även att avsaknaden av samstämmiga 
forskningsresultat kan förstås som en metodologisk problematik. Nyttjade av självskattnings-
formulär som datainsamlingsmetod, vilka vanligen ifylls av eleven själv, medför en osäkerhet 
i huruvida den ifyllda informationen är korrekt angiven (ibid.). Att resultaten inte är sam-
stämmiga kan emellertid bero på att läxors effekter inte nödvändigtvis har en direkt påverkan 
på studieresultaten (Cooper & Valentine, 2001). Att arbeta med läxor även ha en indirekt på-
verkan på elevers studieresultat och som ses först senare under skolgången. Cooper och Va-
lentine menar exempelvis att läxor kan stärka elevers ansvarstagande och dessutom inge ele-
ver en mer positiv inställning gentemot skola och utbildning (ibid.). 
 
Även när det gäller frågan om huruvida läxor kan inge en positiv inställning till skola och ut-
bildning och därmed indirekt leda till förbättrade studieresultat, föreligger svårigheter med att 
dra några säkra slutsatser med utgångspunkt i forskningsresultaten. Detta uppmärksammas av 
Eren och Henderson (2011). De understryker att studiemotivation hos elever kan [bör] främjas 
även på andra sätt än med läxor (ibid). Samtidigt poängterar Cooper och Valentine (2001) att 
läxor även kan ha en negativ inverkan på elever. Läxor som praktik i skolan kan stimulera be-
teenden som fusk, men också förstärka redan befintliga socio-ekonomiska skillnader elever 
emellan (ibid.). Trots att forskningen inte enkelt låter sig generaliseras lyfts sådana indirekta 
effekter fram i studier gjorda av Hanna Dumont, Trautwein, Lüdtke, Neumann, Niggli och 
Schnyder (2012), Erika Patall, Harris Cooper och Jorgianne Civey Robinson (2008) och av 
Vicky C. Tam och Raymond M. Chan (2010).

Sammanfattningsvis pekar flera forskare på svårigheterna med att dra några säkra slutsatser 
om vilken påverkan som läxor har på elevers lärande och studieresultat. Flera studier indike-
rar emellertid att det inte är tiden med läxor som är direkt avgörande för elevers studieresultat 
(jfr. Cooper & Valentine, 2001; Dettmers et al., 2009; Trautwein, 2007). Cooper och Valentine 
(2001) menar därför att forskare, lärare och föräldrar borde skifta fokus i frågan om läxors 
påverkan på elever. Det är inte listan på positiva eller negativa effekter av läxor som är den 
mest väsentliga frågan att undersöka – frågan borde istället riktas mot att ta reda på under vil-
ka förhållanden och för vilka elever som läxors positiva och negativa effekter kan förväntas 
att  inträffa.7  Beslutsfattare inom skolan borde, menar Cooper och Valentine (ibid.), framför 
allt reflektera över om de rekommendationer som ges om läxor har stöd i forskningen.

2.2.2 Vikten av kvalitet istället för kvantitet
Intresset för omständigheterna kring läxläsningen ligger nära frågor om dess kvalitet. Den 
australienska forskaren Pamela M. Warton (2001) problematiserar kvalitet i relation till läxor. 
I artikeln The Forgotten Voices in Homework diskuterar hon läxor ur elevens perspektiv och 
påpekar att en relativt liten del av läxforskningen har inriktats mot att undersöka läxors kvali-
tet i relation till studieresultat. I huvudsak har fältet, hävdar Warton (ibid., se även Cooper och 
Valentine, 2001), präglats av att på olika sätt undersöka kvantitet, det vill säga mängden läxor 
i relation till studieresultat. Kvalitet handlar enligt henne om att som lärare involvera eleverna 
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ligheter. Denna hållning kan uppfattas som paradoxal eftersom Cooper och Valentine samtidigt understryker fäl-
tets svårigheter, bland annat med att hitta samstämmiga och generaliserbara forskningsresultat.



i utformningen av de läxor som ges, men också om att skapa en medvetenhet hos eleverna om 
intentionerna bakom läxorna. Att elever uppfattar att arbetet med läxor är stimulerande är vik-
tigt och avgörande för effekterna på lärandet, menar Warton (2001). Även Warton efterlyser 
en större medvetenhet hos lärare och beslutsfattare inom skolan om läxfältets avsaknad av 
forskning och dess ofta motsägelsefulla forskningsresultat. Detta skulle kunna bidra till beslut 
om läxors syfte och utformning som i förlängningen leder till en mer positiv upplevelse av 
läxor hos elever (ibid.).

2.2.3 Avsaknad av svensk forskning och ett föregivettagande av läxors värde
Skolforskaren Jan-Olof Hellsten (2000) skriver att  det saknas svensk forskning om läxor och 
att det är tveksamt om de internationella studier som gjorts om läxors effekter på studieresul-
tat kan översättas till en svensk kontext. Det råder dessutom, menar Hellsten, en avsaknad av 
kritiskt inriktad forskning om läxors innehåll, struktur, omfång och sammanhang. Läxor som 
praktik och metod för bedömning i skolan problematiseras och ifrågasätts alltför sällan. Läx-
or, hävdar Hellsten, tillmäts i regel ett högt värde, många gånger oberoende av vilka effekter 
som uppnås. Han menar vidare att läxor i ganska liten utsträckning associeras med arbete och 
arbetsbelastning i pedagogisk litteratur. Det är desto vanligare att läxor, i pedagogisk litteratur, 
ses som en symbol eller en ritual än som en arbetsmetod i skolan. Trots att det sällan finns 
någon explicit  definition av läxor används begreppet i allmänhet som om det  hade en väl de-
finierad innerbörd. Hellsten kritiserar stora delar av läxforskningen för att utgå från ett onyan-
serat läxbegrepp och för att  ofta undersöka läxläsningens effekter (eller brist på effekter) sna-
rare än hur läxläsningen skall kunna effektiviseras eller hur föräldrar kan stödja sina barn i 
arbetet med läxor (ibid.). 

Att det inom svensk skola och utbildningssystem ofta tas för givet (av vuxna) att läxor har ett 
värde påpekar även Westlund (2004). Trots att forskningen om läxor är behäftad med motstri-
diga resultat och trots eventuella orättvisor till följd av läxor, tenderar de att uppfattas som ett 
självklart inslag inom skolan.8  Läxor ifrågasätts sällan, enligt  Westlund, varken av vuxna in-
om skolan eller av skolforskare. Mot bakgrund av sin egen forskning om elevers uppfattning-
ar om läxor, beskriver hon hur vuxna tenderar att se läxor som olika former av möjligheter. 
Hon menar att detta är uppfattningar om läxors värde som inte överensstämmer med elevernas 
uppfattningar. Eleverna tenderar å sin sida att  uppfatta läxor som tecken på olika former av 
personliga brister. Uppfattningarna om läxors nytta och funktion går därmed isär mellan ele-
ver och vuxna (lärare och föräldrar) vilket, enligt Westlund, indikerar en avsaknad av elevers 
perspektiv på läxor som metod för lärande.9  Hon skriver att  läxbördan inom svensk skola har 
ökat på senare tid. Detta är en utveckling som kan anses vara rimlig mot bakgrund av ett  stör-
re ansvar läggs på både elever och föräldrar inom skolan, bland annat till följd av en ökad re-
sultatfixering inom skolan och inom det svenska utbildningssystemet över lag (ibid.). 
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8 Att läxor kan tydliggöra sociala skillnader och orättvisor elever emellan har även påpekats i flera internationella 
studier (jfr. exempelvis Cooper & Valentine, 2001; Dumont et al., 2012; Tam & Chan, 2010).

9 Att läxors värde ofta definieras av vuxna beskrivs även i internationella studier av Lyn Corno och Jianzhong Xu 
(2004) och av Pamela M. Coutts (2004). Den amerikanske forskaren Coutts menar att vuxna tenderar att se lång-
siktiga värden med läxor, till skillnad från elever, särskilt yngre elever, som sätter läxor i relation till andra vär-
den, exempelvis umgänge med vänner.



Westlunds (2004) beskrivning av läxor som ett självklart och många gånger föregivettaget 
inslag i svensk skola ligger när den beskrivning av läxor som ges av Daniel Pettersson och Ulf 
Leo (2005). De menar, precis som Hellsten (2000) och Westlund (2004) att det saknas grund-
läggande svensk forskning om läxor och framför allt om vilka effekterna som läxor har för 
elevers lärande i skolan. Läxor uppfattas som en naturlig tradition inom den svenska skolan 
och ifrågasätts sällan, enligt Petterson och Leo. I likhet med både Hellsten och Westlund på-
pekar Petterson och Leo hur lite forskning som är gjord rörande läxors funktion inom svensk 
skola, och syftar på de aktörer (elever, lärare och föräldrar) som är involverade i arbetet med 
läxor. Synen på läxor skiljer sig åt mellan lärare, föräldrar och elever. Lärare tenderar att se på 
läxor som en naturlig del i undervisningen. Föräldrarna ger uttryck för att  se en relation mel-
lan läxor och lärarens betygssättning. Eleverna verkar inte ha någon samlad bild av läxor eller 
varför läxor ges (Petterson och Leo, 2005). 

2.3 Barns motivation och föräldrars engagemang i läxor
Föräldrars stöd och engagemang10 i barns läxor återkommer i merparten av de studier som be-
handlar frågan om vad som motiverar barn att  göra läxor. Hur olika forskare närmar sig frågor 
om föräldrars engagemang i barnets studier varierar emellertid. Flertalet forskare har inriktat 
sig mot att försöka mäta effekterna (påverkan) av föräldrarnas engagemang för barns motiva-
tion i arbetet med läxor och på barns studieresultat  (Dumont, et  al., 2012; Katz, Kaplan & 
Buzukashvily, 2011; Patall et al., 2008; Silinskas, Niemi, Lerkkanen & Nurmi, 2013; Solo-
mon, Warin & Lewis, 2002; Tam & Chan, 2010). I andra studier har forskare inriktat  sig på att 
förstå varför föräldrar blir delaktiga i barns läxor och vilka strategier som föräldrarna använ-
der för att bli delaktiga i arbetet med läxor (Forsberg, 2007; Hoover-Dempsey, Battiato, Wal-
ker, Reed, DeJong & Jones, 2001; Wingard & Forsberg, 2009). Walker, Hoover-Dempsey, 
Whetsel och Green (2004) betonar även att lärare har en viktig roll i arbetet med att göra för-
äldrar mer involverade i barns läxor (ibid.). I ytterligare en samling studier undersöks hur so-
cio-ekonomisk bakgrund påverkar föräldrars engagemang i arbetet  med barns läxor (Dumont 
et al., 2012; Tam & Chan, 2010).

2.3.1 Det vardagliga arbetet med läxor
Två intressanta studier inom detta område är gjorda av Forsberg (2007) och av Wingard och 
Forsberg (2009). Dessa två studier skiljer sig i forskningsdesign från övriga studier inom 
samma område. I undersökningarna, genomförda med en etnografisk design i Sverige och i 
USA intresserar de sig främst för hur föräldrar och barn talar om läxan. Till skillnad från de 
flesta andra studier inom fältet har dessa två studier en kvalitativ inriktning som handlar om 
att förstå motiven bakom föräldrars engagemang. Föräldraengagemanget i läxor, framför allt i 
samtalet om läxor, kan tolkas på flera olika sätt. Läxor, menar Forsberg och Wingard (2009), 
har länge, av läxforskare, ansetts vara en fråga som endast rört barnet. Mot bakgrund av de 
egna observationsstudierna och tidigare forskning visar det sig emellertid att föräldrar är in-
volverade i barns läxor på flera olika sätt. Det  är heller inte så att all typ av föräldraengage-
mang i läxor, per automatik, är av godo för barns lärande. Samtalet om läxor kan vara såväl 
en förhandling som en källa till konflikt mellan föräldrar och barn (ibid.).
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ment” vilka av mig översatts som engagemang.



Det sammantagna resultatet av de två studierna visar att föräldrars engagemang i läxor till stor 
del handlar om att se till att läxarbetet påbörjas och att rätt  läxor blir gjorda. Men engage-
manget i barnets läxor är även en del i vad det innebär att vara en engagerad förälder och är 
således starkt  förknippat med sociala normer kring föräldraskap. Forsberg (2007) beskriver 
hur föräldrars roll i läxarbetet därmed kan förstås som tudelad; engagemanget handlar till en 
del om att se till att läxorna genomförs, men lika mycket handlar det om att uppfylla en kultu-
rellt formad norm om vad det innebär att vara en god och ansvarstagande förälder. Denna 
dubbla roll gör att det är svårt  att särskilja de pedagogiska aspekterna från de sociala i föräld-
rars engagemang i läxläsningen (ibid.). Mot bakgrund av sina forskningsresultat menar Fors-
berg (2007) och Wingard och Forsberg (2009), i likhet med många andra läxforskare, att be-
tydelsen av föräldrars engagemang i läxor inte kan tas för givet.

Att föräldrars engagemang i läxor kan handla om en kulturellt formad norm, beskrivs på ett 
liknande sätt av Hoover-Dempsey et al. (2001). De menar föräldrar tenderar att  engagera sig i 
arbetet med läxor av tre huvudsakliga anledningar. Föräldrar uppfattar att  de bör delta och de 
tror att deras medverkan kommer att göra en positiv skillnad för sina barns lärande. De upple-
ver dessutom att det förväntas att de tar en aktiv del i barnens skolgång (ibid.). 

2.3.2 Positiva och negativa effekter av föräldrars engagemang
Att föräldraengagemang kan ha både positiva och negativa effekter på elevers motivation och 
studieresultat visas i en studie gjord av Patall et al. (2008). Studien, är en metaanalys vars 
empiriska material utgörs av tjugo tidigare studier. Relationen mellan föräldraengagemang 
och studieresultat är inte given. Föräldrars engagemang, menar Patall et al., kan te sig väldigt 
olika, bland annat vad gäller de strategier som föräldrar använder sig av i syfte att lära barnet. 
Även föräldrars pedagogiska förmåga att lära ut varierar. Engagemanget förändras dessutom 
beroende på barnets ålder och på var i utbildningssystemet, det vill säga i vilken årskurs, som 
barnet befinner sig i. Att föräldrars pedagogiska förmåga varierar och att engagemanget varie-
rar med barnets ålder, gör det sammantaget svårt att med säkerhet peka på vilka effekter som 
föräldrars engagemang har på barns lärande. Föräldrar uppfattar emellertid ofta själva att  de 
spelar en avgörande och viktig roll i barns arbete med läxor. Det är dessutom så att  barn, i de 
flesta fall, uttrycker att de presterar bättre i skolan och i arbetet med läxor när de uppfattar att 
de får hjälp och stöd av någon eller av båda föräldrarna (ibid.).

2.3.3 Direkta och indirekta effekter av föräldraengagemang
Effekterna av föräldraengagemang för barns studieresultat  kan kategoriseras i direkta och in-
direkta effekter.11 Det framkommer exempelvis att elever som arbetar med läxor har en fördel 
i skolan genom att de presterar bättre resultat än elever som inte gör läxor (Patall et al., 
2008).12  I arbetet  med läxor kan föräldrars engagemang göra läxarbetet mera effektivt, foku-
serat och mera lustfyllt. Föräldrar kan dessutom, genom att läsa läxor tillsammans med sitt 
barn, visa att skolarbete, läxor och lärande är viktigt och därigenom bidra med positiva attity-
der till skola och utbildning. Ytterligare effekter som syns i tidigare forskning är att föräldra-
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11 Benämningen direkta och indirekta effekter görs av mig mot bakgrund av de beskrivningar av effekterna som 
ges i materialet. Patall et al. (2008) uttrycker sig inte själva så.

12 Att elever som arbetar med läxor presterar bättre resultat än elever som inte gör läxor kan uppfattas som en 
intressant paradox inom fältet. Detta eftersom vissa forskare ställer sig kritiska till att det finns några effekter 
över huvudtaget medan andra utgår från eller visar detta.



engagemang i läxor kan öka såväl barns självförtroende som studieteknik. Utöver olika posi-
tiva effekter framkommer även negativa sådana. Föräldrar och barn kan exempelvis ha olika 
studieteknik, något som kan leda till frustration och spänningar.13 En ytterligare negativ effekt 
är att föräldraengagemang i läxor kan tydliggöra redan befintliga [socio-ekonomiska] skillna-
der elever emellan, detta eftersom det kan vara svårare att  vara en engagerad förälder givet att 
familjen har knappa ekonomiska resurser (Patall et al., 2008).14

Sammantaget visar den metaanalys som genomförts av Patall et al. (2008) att föräldrars enga-
gemang i arbetet med läxor kan ha olika effekter för barns lärande och för deras studieresultat. 
Att föräldraengagemanget är något flerdimensionellt återkommer i flera av de studier som in-
tresserat sig för relationen mellan föräldraengagemang och barns studieresultat. Hoover-
Dempsey et al. (2001) visar exempelvis att föräldrarnas engagemang i läxarbetet  även kan 
handla om att  få en inblick i vad barnet lär sig i skolan. Ett engagemang i läxor kan ge barn 
och föräldrar anledningar till att tala om vad som sker i skolan, men även ge lärare i skolan en 
möjlighet att höra från föräldrar om barns lärande (ibid.).

Ytterligare en studie om föräldrars engagemang i barns läxor är gjord av Gintautas Silinskas 
et al. (2013). Studien är genomförd i Finland. Dessa forskare gör en kritisk analys av tidigare 
forskning om föräldraengagemang och hävdar samtidigt att det, i tidigare studier [och på fältet 
över lag], funnits ett föregivettagande om att föräldrars engagemang i barnets läxläsning, per 
automatik, leder till förbättrade studieresultat. Detta antagande har medfört att  stora delar av 
den forskning som tidigare gjorts har haft ett felaktigt fokus, menar de. I huvudsak har dessa 
studier fokuserats på tid [kvantitet] i relation till studieresultat. En betydligt mindre del av 
studierna har riktats mot att undersöka på vilket sätt [kvalitet] som föräldrar engagerar sig i 
och hjälper barn med läxarbetet (ibid.). Detta ligger i linje med de slutsatser som dragits av 
andra forskare kring betydelsen av läxläsningens omständigheter och kvalitet (ovan).

2.3.4 Socio-ekonomisk bakgrund och engagemang i barnets läxor
Socio-ekonomisk bakgrund och studieresultat  är en tredje forskningsinriktning i frågor som 
rör föräldrars engagemang i barns läxor. Exempel på studier gjorda inom detta fält är Cooper 
och Valentine (2001), Tam och Chan (2010) och Dumont et al. (2012). 

Tam och Chan (2010) undersöker hur föräldrars socio-ekonomiska bakgrund påverkar föräld-
rars engagemang i arbetet med läxor. Studien är genomförd i Hong Kong. De beskriver hur 
föräldrar, beroende utbildningsnivå, skapar förutsättningar för olika så kallade lärandemiljöer, 
det vill säga olika förutsättningar för att lärande kan ske. Resultatet av studien visar även, i 
likhet med exempelvis Patall et al. (2008) och Silinskas et al. (2013), att föräldrars engage-
mang kan vara både positivt och negativt i arbetet med läxor. Tam och Chan pekar bland an-
nat på att ett föräldraengagemang kan underlätta genomförandet  av läxarbetet  och vara ett sätt 
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13 Att föräldrars annorlunda studietekniker kan vara ett hinder för barns lärande påpekas i flera andra studier (se 
Silinskas et al.,  2013; Tam & Chan, 2010). Att läxarbetet kan leda till frustration och spänningar mellan förälder 
och barn beskrivs även av Yvette Solomon, Jo Warin & Charlie Lewis (2002)

14  Att läxor som underlag för bedömning i skolan kan förstärka redan befintliga socio-ekonomiska skillnader 
bland elever visas även av Cooper och Valentine (2001). Detta eftersom arbetet med läxor i hög grad varierar 
beroende på den enskilde eleven olika förutsättningar och inte minst elevens hemförhållanden. 



att sätta upp regler och rutiner för detta. En negativ effekt kan vara att föräldrarna har bristan-
de kunskaper som leder till stress och irritation mellan barn och förälder (Tam & Chan, 2010). 

Hanna Dumont et al. (2012) står bakom en tysk studie på samma tema. De undersöker huru-
vida föräldrars engagemang i läxläsning varierar med socio-ekonomiska bakgrundsvariabler, 
men även om engagemang i barnets läxor leder till förbättrade studieresultat. Resultatet av 
studien indikerar att korrelationen mellan ett föräldraengagemang i läxor och socio-ekono-
misk bakgrund är liten till medelstor. Mot bakgrund av resultatet påpekar de emellertid att 
barns studieresultat rimligen bör inverka på den grad av engagemang som föräldrar riktar mot 
dem i arbetet med olika skoluppgifter, det vill säga att det också finns en omvänd kausal rela-
tion. Författarna understryker även betydelsen av att lärare i skolan uppmärksammar frågan 
om hur föräldrar kan involveras i arbetet med barns läxor. 

Betydelsen av att lärare i skolan uppmärksammar hur föräldrar kan involveras i läxarbetet be-
handlas också av Hoover-Dempsey et al. (2001). De menar att föräldrar blir engagerade i läx-
arbetet av många olika anledningar. Det kan handla om att föräldrarna uppfattar att de har en 
viktig roll att spela, att de tror att deras medverkan kommer att göra en skillnad för deras 
barns lärande och studieresultat  eller att de uppfattar att deras barn och lärare efterfrågar deras 
engagemang. Hoover-Dempsey et al. menar att engagemanget är viktigt  men att motiven som 
föräldrar har till att engagera sig varierar. Mot denna bakgrund pekar de på vikten av att sko-
lor söker ytterligare kunskaper om varför och under vilka omständigheter som föräldrarnas 
engagemang i läxarbete kan gynna elevernas lärande (ibid.). 

Vikten av att skolor vidtar åtgärder för att förbättra de motiv som föräldrar kan ha för att en-
gagera sig i sina barns skolgång, poängteras även i en svensk studie gjord av Sara Högdin 
(2006). I studien Hemmets resurser – Om ungdomars upplevelse av föräldrars stöd och enga-
gemang i deras skolgång undersöks hur ungdomar uppfattar sina föräldrars stöd och engage-
mang i deras skolgång. Mot bakgrund av de resultat som framkommer i studien pekar hon på 
vikten av att lärare eller annan personal i skolan har en kontinuerlig kontakt med elevers för-
äldrar och medvetandegör dem om betydelsen av deras engagemang i barnens skolgång. 
Högdin belyser vikten av att föra en dialog med föräldrar, men också med de elever som av 
olika anledningar inte får stöd i skolarbetet  från sina föräldrar. Hon menar även att det är tro-
ligt att  olika typer av stödjande verksamhet, efter lektionstid, är en bra lösning för att stärka 
vissa elever i deras utbildningsmöjligheter. I detta avseende, menar Högdin, kan läxhjälp-
sverksamhet ha en central betydelse för hur barn och unga klarar sig i skolan. Läxhjälpsverk-
samhet kan förmodligen, åtminstone till en viss del, kompensera ett  bristande stöd från föräld-
rar (ibid.). 

2.4 Några summerande kommentarer
I den forskningsöversikt jag ovan redogjort för syns några tydliga tendenser. Huvuddelen av 
den forskning som bedrivits om läxor har en kvantitativ forskningsdesign. Endast ett fåtal stu-
dier har använt metoder vanliga inom en kvalitativ forskningstradition. Det är framträdande 
att läxors effekter och vad som motiverar barn att göra läxor är frågor som intresserat många 
forskare inom läxfältet. Intressanta är också de oenigheter och motstridiga resultat som finns 
inom fältet. Detta gäller särskilt  frågan om läxors effekter på lärandet, där ansatser och slut-
satser skiljer sig betydligt mellan olika studier. 
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Det är rimligen så att denna oenighet kan relateras till metodologiska förutsättningar förknip-
pade med det empiriska problemområdet i sig, vilket också framhålls av flertalet forskare. 
Rimligen är det så att dessa förutsättningar (eller svårigheter om man så vill) har en påverkan 
på hur läxor som område beforskas. 

Vad kan då denna studie om läxhjälp tillföra fältet för läxforskning? Studien utgör ett  bidrag 
till fältet främst med sin kvalitativa ansats och den svenska kontexten. Bland de få svenska 
studier som finns, har jag inte funnit någon som berör det mer specifika ämnet om privat läx-
hjälp, vilket därmed också utgör ett inomvetenskapligt bidrag. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM
Detta kapitel syftar till att med utgångspunkt i några utvalda studier ge en kortfattad beskriv-
ning av hur den svenska skolan och synen på utbildning förändrats under de senaste decenni-
erna. Jag avser med andra ord att visa på några tendenser vilka kan utgöra en bakgrund till 
den massmediala debatten om privat läxhjälp  i hemmet. Kapitlet syftar samtidigt till att intro-
ducera uppsatsens teoretiska referensram där jag presenterar några av de teoretiska begrepp, 
hämtade från marknadiseringslitteraturen, som utgör studiens specifika analysverktyg.

3.1 En marknadisering av svensk skola och utbildningssystem
När det gäller hur den svenska skolan utvecklats under de senaste decennierna pekar flera 
rapporter och forskare på att det har skett  en marknadisering av skolan vilket också kommit 
att  prägla synen på skola och utbildning. Vad som vägs in i begreppet varierar men kan sam-
manfattas som en ökad decentralisering av skolans styrning med ett ökat utrymme för kom-
muner att  fatta egna beslut om organiseringen av skolan inom den egna kommunen (Englund, 
1993; Englund & Quennerstedt, 2008; Lundgren et  al., 2012; Skolverket, 2012). Skolans 
marknadsanpassning innebär även förändrade utbildningspolitiska intentioner i syfte att att ge 
föräldrar och elever ett ökat inflytande bland annat genom att skapa förutsättningar för barn 
och föräldrar att välja skola. En ytterligare utbildningspolitisk intention är att göra skolans 
verksamhet mer effektiv (Englund & Quennerstedt, 2008; Skolverket, 2012). Lundgren et  al. 
(2012) och Skolverket  (2012) beskriver vidare hur förändringen av skolan präglats av tankar 
om att  driva fram en bättre kvalitet  på undervisningen, bland annat genom en ökad mångfald 
av programutbud, utbildningsinriktningar och pedagogiska metoder (ibid.). 

Utvecklingen de senaste decennierna är inte specifik för skola och utbildning, utan en del av 
en mer generell trend där offentliga ansvarsområden präglats av högre inslag av marknadstän-
kande och ekonomisering (Dovemark, 2004; Englund, 1993; Englund & Quennerstedt, 2008; 
Lundgren et al., 2012; Skolverket, 2012). Att skola och utbildning följer övergripande och 
mer generella trender i samhället  visas även av Eva Österlind (1998), forskare i pedagogik 
och utbildningsvetenskap. Hon menar att  samhället under nittiotalet rört sig från regel- till 
målstyrning, från värderingar och synsätt  som tar utgångspunkt i kollektivet  till att förskjutas 
mot individen, från offentligt till privat och från yttre till inre krav hos eleven. På ett liknande 
sätt har skolan under samma tidsperiod förändrats från att betona påbud, konformitet, kontroll 
och sanktioner till att betona valfrihet och ansvar, variation, redovisningskrav och självdiscip-
lin (ibid.). 

3.1.1 Utbildning och arbetsmarknadens behov
Ulf P. Lundgren, professor i pedagogik, (2012, s. 124ff) beskriver hur det under tjugohundra-
talet i Sverige ställts nya krav på arbetskraftens kompetens i linje med att tjänstesektorns ex-
panderat från 1960-talet  och framåt. Lundgren menar att arbetsmarknadens behov därmed har 
fått  en mer central roll för utbildning i ett  samhällsperspektiv.15 Betydelsen av utbildning har 
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15  Se även Dahlstedt (2012) som beskriver hur skolan tenderar att underordnas arbetsmarknadens villkor,  krav 
och förväntningar. 



ytterligare accentuerats i takt  med ett framväxande kunskapssamhälle16  och i takt med en 
samhällsutveckling som mer och mer kretsat kring utbildning, kunskaper, lärande och kompe-
tenser (ibid.). Lundgren beskriver hur skolan, under tjugohundratalet, utvecklas i relation till 
arbetsmarknadens och det omgivande samhällets förändringar, en utveckling som präglas av 
en allt  starkare konkurrens mellan potentiell arbetskraft. I ett globalt och modernt samhälle är 
även utbildning en vara som kan eller kommer att kunna köpas. Skola och utbildning handlar 
därför, under tjugohundratalet, i hög grad om individualisering av utbildningsvägar, om 
friskolor, valmöjligheter, specialisering och om betyg och resultat (ibid.). 

3.1.2 En skola präglad av decentralisering och valfrihetstrender
Vad gäller skolans organisering beskriver Lundgren (2012) hur skolan från år 1980 och framåt 
framför allt har präglats av decentraliserings- och valfrihetstrender som på olika sätt kan för-
stås som sammanhängande med marknadiseringen av skolan (ibid.). På ett  liknande sätt som 
Lundgren beskriver pedagogikforskaren Marianne Dovemark i sin avhandling Ansvar – flexi-
bilitet – valfrihet (2004), hur det  svenska och en rad andra länders utbildningssystem genom-
gått omfattande förändringar sedan 80-talets början. Karaktären på förändringen är snarlik i 
hela västvärlden. Den handlar om decentralisering och målstyrning och kan härledas till sta-
tens förändrade roll, med nedskärningar i välfärdsstaten, menar Dovemark (ibid.). Men ut-
vecklingen kan även, enligt författaren, förstås som en kritik mot vad som under åttio- och 
nittiotal uppfattas vara en svensk skola i kris. Hon beskriver hur ökade kostnader för skolan, 
undermåliga läromedel och utarbetade lärare resulterade i en utredning17  som slog fast  att ut-
bildningssystemet måste förändras på samtliga nivåer. Dovemark menar att skolan vid denna 
tidpunkt kritiserades både från både höger- och vänsterhåll. Från vänster riktades kritik mot 
ett  utbildningssystem som inte klarade av att  radera ut eller minska sociala skillnader och ska-
pa ”en skola för alla”18. Från höger var man istället  kritisk till bristande effektivitet inom of-
fentlig sektor och inom utbildningssektorn i synnerhet (ibid.).

I Sverige kan förändringen beskrivas som en serie reformer innehållandes en ny läroplan, en 
ny styrning, en förändrad organisering och ett nytt  ledarskap med betoning på utvärdering och 
testning av kunskaper. Dessa förändringar medför nya arbetssätt i klassrummen och förutsät-
ter ett nytt lärande subjekt,19  det vill säga en förändrad syn på eleven och dennas lärande 
(Dovemark, 2004). Dovemark beskriver hur utbildningssystemets omstrukturering samman-

16

16 Lundgren (2012, s. 126) beskriver kunskapssamhället som ett samhälle uppbyggt kring kunskapsproduktion, 
kunskapsreproduktion, kunskapsspridning och kunskapsanvändning – en utveckling som kan knytas till en ökad 
globalisering avseende att kunskap, arbetskraft och materiella resurser rör sig allt snabbare över världen. Sam-
mantaget är detta en utveckling som ställer nya krav på vad ett utbildningssystem är och kan [bör] vara.

17 Den utredning som avses är SOU 1990:20.

18 Termen används som en metafor för en likvärdig skola och som ett sätt att uttrycka innerbörden av likvärdig-
het i skolan (Skolverket, 1996).

19 Begreppet kan anta flera olika innerbörder (jfr. Dahlstedt, 2012; Dovemark, 2004). Dahlstedt (2012) beskriver 
hur begreppet handlar om en viss syn på samhälle och människa. Dovemark (2004) relaterar det till en ökad be-
toning av eleven och elevens möjligheter avseende att vara aktiv, flexibel, självmedveten och ansvarstagande. 
Både Dahlstedt (2012) och Dovemark (2004) relaterar begreppet till tankar om ett livslångt lärande och idén om 
den ideale medborgaren [eleven] som sätter sig själv främst och kontinuerligt uppdaterar sina kvalifikationer och 
därmed klarar av att göra övervägda [rationella] och självständiga val. Intressant är hur Dahlstedt (2012) argu-
menterar för att tankefiguren ”den fria individen” tenderar att avskärmas från reellt existerande villkor, ”som om 
ojämlikheter inte existerade” (ibid., s. 35).



taget kan förstås som en del av större samhällsförändringar och som en del i en större utveck-
ling där allt  mer ansvar läggs på den enskilde individen att, genom olika val, orientera sig ge-
nom samhällets olika områden (Dovemark, 2004). 

Skolverket (2012) ger i rapporten En bild av skolmarknaden – Syntes av Skolverkets skol-
marknadsprojekt en liknande beskrivning av hur skolan förändrats och menar att införandet 
av friskolereformen i den svenska skolan under 1990-talet kan beskrivas och kännetecknas 
som en marknadsanpassning av utbildningssystemet i stort. Florian Waldow (2012) ger en nå-
got annorlunda men liknande beskrivning av hur skolsystemets organisering allt mer mark-
nadsanpassats. Han beskriver det som att utbildningspolitiken ekonomiserats sedan 1960-talet 
fram till idag. Skolan har förändrats från att vara en centralt  styrd organisation under 60-talet 
till att i högre utsträckning ha marknaden som modell och styrmekanism under 90-talet. En 
viktig slutsats som Waldow gör är att denna förändring också medfört ett annat sätt att tala om 
skola och utbildningsfrågor. Frågor rörande skolan har diskuterats i termer som vanligen åter-
finns inom en ekonomisk diskurs.20 En annan tendens som indikerar samma riktning är att det 
inom skolan och utbildningspolitiken, i likhet med det ekonomiska fältet, ges en stark tilltro 
till experter som problemlösare och rådgivare (ibid.). 

Ewa Forsberg (2012, s. 458ff) beskriver den svenska skolans utveckling och hur det kommit 
in nya inslag som skolpeng, entreprenörsvilja, konkurrens och marknadsföring. Detta är för-
ändringar som medfört en annorlunda syn på utbildning och som placerat  föräldrars och ele-
vers val mer i fokus (ibid.). Hennes beskrivning ligger nära den som ges av Skolverket i rap-
porten En bild av skolmarknaden (2012). I likhet med Forsberg pekar Skolverket  på före-
komsten av en ökad betoning på elevers och föräldrars valmöjligheter och rätt att välja. De 
menar även att konkurrensen om elever mellan olika skolor ökat mot bakgrund av framväxten 
av fristående skolor. De reformer som är en del av skolans marknadisering för med sig att bå-
de föräldrar, elever och friskolor agerar mer som aktörer på en marknad, samtidigt som detta 
agerande också formar denna marknad (ibid.).21 De övergripande intentionerna med dessa re-
former har varit  att  ge föräldrar och elever större inflytande och valmöjligheter, till exempel 
att  själva välja skola. En ytterligare intention har varit att, genom en större inslag av konkur-
rens och individuella möjligheter att välja [och välja bort], förbättra kvaliteten på undervis-
ningen i skolan (Skolverket, 2012). 

Dovemark (2004) är emellertid kritisk till utvecklingen och menar att då det egna jagets be-
hov gång på gång påtalas finns en risk att  tankar om det gemensammas bästa försvinner och 
att en ny idé om vad ett samhälle är träder fram. Dovemark beskriver denna idé som en an-
svarsretorik av subjektets [elevens] skyldigheter för de egna handlingarna. Inom skolan tar sig 
denna utveckling uttryck som en förskjutning där ett större ansvar läggs på individen. Även 
Skolverket (2012) är kritiskt till en utveckling där elever och föräldrar agerar mer och mer 
som aktörer på en marknad. Ett skolsystem med mer marknadslika drag är inte en garant för 
en bättre kvalitet på skola och utbildning och det är heller inte med nödvändighet så att en så-
dan utveckling främjar en mer likvärdig skola. När det gäller möjligheter att välja gymnasie-

17

20  Exempelvis förs utbildningspolitiska och ekonomiska frågor allt oftare med samma sorts terminologi (Wal-
dow, 2012, s. 434-35).

21 I rapporten framhålls att det inte är tal om en marknad i en egentlig mening utan snarare en kvasi-marknad, det 
vill säga en utveckling med marknadslika drag (Skolverket, 2012).



utbildning har elevens betyg fortfarande en stor betydelse (Skolverket, 2012). I detta avseende 
pekar Skolverket (ibid.) på risken att en marknadsanpassning av skolan kan bidra till en ökad 
segregation och klyftor mellan skolor och grupper, en förändring som i förlängningen kan le-
da till att förutsättningarna för att skaffa sig ett visst betyg inte är likvärdiga mellan elever. 
Mot en sådan bakgrund kan elevers valmöjligheter till gymnasieskolan i praktiken därför inte 
sägas vara lika för alla. Sammantaget framstår föräldrars utbildningsbakgrund fortfarande 
som den faktor som har störst betydelse för ungdomars gymnasieval (ibid.). 

3.1.3 Utbildning, valfrihet och segregation
I likhet med Skolverket (2012) och den bild som förmedlas av flera forskare i Lundgren et al., 
(2012) menar skolforskarna Tomas Englund och Ann Quennerstedt (2008) att friskolorna varit 
mycket attraktiva för vissa föräldrar och familjer under senare år. Liksom Skolverket menar 
de att  skillnader mellan olika skolor ökat. De pekar även på att social bakgrund fått en större 
betydelse eftersom föräldrar nu i större utsträckning än tidigare har möjlighet att välja skolor 
för sina barn. Detta innebär att lika söker lika och att skolor nu mer än tidigare ses som socia-
la markörer (ibid.).22  Val av skola kan därför, utöver betyg, förstås och tolkas som en social 
självsortering och som ett livsstilsval som har med den egna identiteten att göra. Skolval, me-
nar Englund, kan tolkas som ett slags genomfartsleder för livskarriärer där socialt missgynna-
de stängs ute. Även om sociala skillnader avseende exempelvis bostadssegregering eller skill-
nader i uppväxtvillkor fanns även tidigare var skillnaden i medborgerlig bildning23  rimligen 
mindre innan friskoleexpansionen, införandet av skolpeng och andra valfrihetsreformer. 
Sammantaget är det nu ännu svårare än tidigare att  tala om likartade erfarenheter för alla i 
Sverige. Sociala skillnader, eller med ett annat  ord klass, återigen på väg att få ett starkare ut-
slag (ibid.). 

Sammantaget är redogörelsen ovan en beskrivning av grundläggande förändringar i det 
svenska utbildningssystemet som är intimt förknippade med förändringar i synen på utbild-
ning, skolans organisering och utbildningens innehåll, men också på elever och föräldrar 
(Englund, 1993; Englund & Quennerstedt, 2008; Dovemark, 2004; Lundgren et al., 2012; 
Skolverket, 2012). Flera forskare pekar på att  dessa förändringar och reformer är en del av en 
mer generell utveckling inom offentlig sektor. Dessa reformer och förändringar har även på-
verkat sättet  att tala om skolan, vilket jag ska behandla närmare i följande avsnitt. Avslut-
ningsvis understryker flera av dessa forskare att en förståelse av den samtida skolan förutsät-
ter en förståelse för denna historiska kontext. Med detta i åtanke kan de också betraktas som 
en nödvändig bakgrund till en analys av läxhjälpsdebatten. 

3.2 En förändrad syn på likvärdig utbildning
I detta avsnitt  introduceras tre betydelser av likvärdighet, som kan betraktas som en central 
aspekt av utbildning och dess syfte. Dessa tre betydelser är: likvärdighet som jämlikhet, lik-
värdighet som valfrihet, och slutligen likvärdighet som måluppfyllelse. Tillsammans, och mot 
bakgrund av marknadiseringslitteraturen kan de här begreppen betraktas som det teoretiska 
perspektiv jag använder mig av i uppsatsen.
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22 Resonemanget om att skolval kan ses som en social markör förs även av Skolverket (2012). 

23 Termen används av Englund och Quennerstedt (2008) som begrepp för en någorlunda gemensam referensram 
avseende en likvärdig [ut]bildning. 



Mot bakgrund av den svenska skolans utveckling har även synen på likvärdighet inom skola 
och utbildningssystem förändrats (Englund & Quennerstedt, 2008). En forskare som visat hur 
synen på likvärdighet inom skolan förändras är pedagogikforskaren Tomas Englund. Englund 
har i flera arbeten (1993; i Englund & Quennerstedt, 2008) analyserat utbildningspolitiska 
texter. Englund undersöker hur språket används och tar en språkvetenskaplig utgångspunkt 
som grundas i uppfattningen att språket har en performativ kraft. En sådan utgångspunkt in-
nebär att  språk inte bara är ett  uttryck för tankar och uppfattningar, utan att språket också ska-
par sätt att tänka och tycka om olika företeelser i samhället. Mer specifikt uppmärksammar 
Englund hur likvärdighet använts i den utbildningspolitiska debatten i Sverige. Begreppet 
framstår som ett av de viktigaste sätten att  hävda anspråk på utformningen av utbildning och 
skola och kan, menar Englund, förstås som ett  nav i kampen mellan olika synsätt  på utbild-
ning. Likvärdighetsbegreppet har därmed kommit att användas med olika betydelser av olika 
aktörer i den svenska utbildningspolitiken (Englund, 1993; i Englund & Quennerstedt, 2008). 

Vad betyder det  att likvärdighetsbegreppet har givits så olika betydelser av så vitt skilda aktö-
rer? Som jag visat menar Englund att begreppet varit mycket viktigt för att hävda olika an-
språk på utformningen av utbildning och skola. I det följande kommer jag mer ingående att 
redogöra för hur innebörden i likvärdigheten förändrats och förskjutits, och hur hör samman 
med olika synsätt på hur skola och utbildning bör organiseras. Jag visar även hur begreppets 
betydelseförskjutningar angränsar till den vidare frågan om vilken roll som utbildning bör ha i 
samhället. Avslutningsvis ger jag några ytterligare perspektiv på likvärdighetsbegreppets olika 
innerbörder samt några summerande kommentarer.

3.2.1 Från kollektiv rättighet till individuell valfrihet
Jag skall nu redogöra för hur tolkningen av likvärdighet förändrats och hur detta hänger ihop 
med synen på utbildning med utgångspunkt i Englunds forskning. Den förändrade synen på 
likvärdighet bör förstås som en del av ett större sammanhang. Detta involverar enligt Englund 
inte bara synen på utbildning (i bredare bemärkelse), dess syfte och vem som har rätt  till den, 
utan också synen på demokrati. Englund menar (1993) att det har skett en förskjutning från 
att, från fyrtiotalets andra hälft, se på utbildning som en social och kollektiv rättighet till att, 
under åttiotalet, övergå till att se på utbildning som en civil och individuell rättighet (ibid.). 
Englund beskriver detta som en förändring där utbildning går från att  uppfattats som en de-
mokratifostrande verksamhet till att betraktas ur olika ekonomiska perspektiv. Förändringen 
hör, enligt Englund (ibid.), samman med en förändrad syn på demokratibegreppet, vilket un-
der åttiotalet i högre grad ses ur ett  individualistiskt perspektiv med idéer om den suveräna 
individen som styr över sitt eget liv. Den utveckling som ägt rum i Sverige har, enligt Englund  
influerats av tankar från USA och England. 

Englund (1993) skildrar utvecklingen som en kamp mellan olika och konkurrerande uppfatt-
ningar om vad demokrati är. I ett utbildningshistoriskt perspektiv har idéer om en medborgar-
fostran haft en stark prägel på det svenska utbildningssystemet (ibid.). Dessa idéerna innebär i 
korthet att utbildningens främsta syfte är att förbereda eleven inför en vuxenroll och ett med-
borgarskap, med en stark dragning åt ett  kollektivt ideal. Det senare tillmäter bland annat ge-
mensamma referensramar och värderingar stor vikt. I den senare, mer individcentrerade synen 
på utbildning är medborgarskapet och den gemensamma referensramen inte lika centrala in-
slag. Istället betonas den privata rollen, det vill säga den enskilde individens säregenhet, som 
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ett motiv till varför utbildning främst syftar till att vara en förberedelse inför en individuell 
karriär (Englund, 1993).24

Englund introducerar i detta sammanhang de två begreppen public good och private good för 
att  beskriva den förändrade synen på utbildning och dess syften. ”Public good” åsyftar ett 
synsätt där utbildningens syfte främst betraktas ur ett samhällsperspektiv, ett kollektivt per-
spektiv, där utbildningen skall tjäna till att ge en gemensam referensram. ”Private good” där-
emot är en syn på utbildning som är centrerad kring den enskilde individen. Den övergripande 
intentionen med utbildning uppfattas utifrån denna logik mer som en förberedelse för en indi-
viduell karriär (ibid.). Begreppsparet hör ihop med det ovan beskrivna systemskiftet, känne-
tecknat bland annat  av en tilltagande individualisering och ökade krav på valfrihet. Till detta 
skifte hör också att betydelsen av likvärdighet och likvärdig utbildning har ändrats över tid. 
Englund beskriver vad han kallar för betydelseförskjutningar i hur likvärdighetsbegreppet an-
vänds i utbildningspolitiska texter. Han urskiljer tre huvudsakliga betydelser, vilket jag ska 
redogöra för i nästa avsnitt.

Den förändrade synen på utbildningens roll för individ och samhälle kan förstås mot bak-
grund av tre källor till missnöje med det offentliga utbildningssystemet, skriver Englund 
(1993). För det första gäller det en kritik mot en avsaknad av pedagogiska alternativ inom 
skola och utbildningssystem. För det andra handlar det om en efterfrågan på en förnyad och 
annorlunda syn på vilken utbildningens roll och funktion bör vara, ofta med en efterfrågan på 
religiöst profilerade skolor som kan erbjuda en annan syn i frågor om livsåskådning. För det 
tredje ett växande föräldrakrav på vidgade möjligheter för deras barn att utveckla sina indivi-
duella talanger och intressen, det vill säga en kritik mot en avsaknad av skolor för speciella 
talanger och begåvningar. Englund (ibid.) menar att dessa tre former av kritik kan förstås som 
viktiga drivkrafter i förändringen av det svenska utbildningssystemet, till att allt mer organise-
ras som en marknad med större utrymme för elevers och föräldrars valmöjligheter (ibid.). 

Sammantaget, menar Englund (1993) att uppfattningarna om hur skola och utbildning bör or-
ganiseras är en fråga om vilken roll utbildning bör ha i relation till det övriga samhället. I 
grund och botten handlar det om en avvägning mellan två motsatta extremer: det statliga mo-
nopolet över utbildning å ena sidan, och familjers inflytande att bestämma över sina barns 
värderingar, religion och politiska ideologi å den andra.25  Englund (1993; i Englund & Quen-
nerstedt, 2008) är kritisk till hur den svenska skolan utvecklats till följd av de reformer och 
övergripande intentioner som syftat till att ge elever och föräldrar mer inflytande över skola 
och utbildning. 

3.2.2 Kampen om likvärdighetens innerbörd – jämlikhet, valfrihet, måluppfyllelse?
Jag ska nu övergå till att behandla likvärdighetsbegreppets betydelseförskjutningar mer speci-
fikt. Englund beskriver tillsammans med Quennerstedt (2008) hur tolkningen av begreppet 
likvärdighet över tid kan liknas vid en politisk kamp om synen på utbildning, synsätt  som för-
ändrats i nära relation till den utbildningspolitiska utvecklingen under 1900-talets andra hälft 
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24 Se även Dahlstedt (2012) som beskriver förändringen som ett valfrihetens paradigm med kunden i fokus.

25 Se även Dahlstedt (2012) som beskriver hur utbildning ses som mindre angeläget för hela samhället och hur 
ansvar för utbildning skjuts över till elever och föräldrar; från strukturell nivå till individnivå. 



och tjugohundratalets början (Englund & Quennerstedt, 2008). Trots att innehållet i begreppet 
varierat över tid och trots att det vid olika tidpunkter givits vitt skilda betydelser, har det hela 
tiden associerats med positiva värden och varit ett begrepp som nästan ingen vill vara emot. 
Olika krafter inom skolpolitiken har därför var och en gjort anspråk på att betrakta just  sin 
tolkning av likvärdighet som den rätta för skolpolitiken. Likvärdighetsbegreppet, menar Eng-
lund och Quennerstedt, har därmed betraktats som ett av de viktigaste sätten att hävda olika 
anspråk på hur skola och utbildning bör utformas (ibid.).

Englund och Quennerstedt (2008) beskriver hur likvärdighet under sextio-, sjuttio- och åttiotal 
relaterats till jämlikhet, enhetlighet, fostran och en gemensam referensram hos elever i det 
svenska skolsystemet. De betonar att ett särskilt fokus under denna tidsperiod riktats mot oli-
ka kompensatoriska åtgärder mot missgynnade elever och grupper; ett kompensatoriskt tän-
kande skulle dessutom främja likvärdighet. Under perioden finns ett starkt jämlikhetsideal i 
samhället och likvärdighetsbegreppet handlar under denna tidsperiod om jämlikhet som 
grundläggande kunskaper och färdigheter som skall vara gemensamma och garanteras alla 
elever i skolan, oavsett bostadsort. Skola och utbildningssystem skall genomsyras av grund-
läggande, gemensamma värderingar. Likvärdighet vid utbildningens slut uppfattas vara av 
stor vikt och begreppet förknippas starkt med en enhetligt organiserad utbildning med ett lik-
artat innehåll (ibid.).26

Under nittiotalet utmanas detta synsätt. Englund och Quennerstedt (2008) skriver att  det ut-
vecklas en kamp om begreppet likvärdighet som ger det delvis motstridiga betydelser. Lik-
värdighetsbegreppet ersätter jämlikhetsbegreppet. Begreppet kommer nu i högre grad att syfta 
på skolans organisering, med betoning på likvärdiga valmöjligheter och uppfattningar om lik-
värdighet som valfrihet, föräldrarätt och profilering ställs mot den tidigare betydelsen som 
successivt urvattnas (ibid.). Englund och Quennerstedt beskriver detta som en process där 
tolkningen av begreppet utmanas av olika, konkurrerande idéströmningar vilka var och en vill 
markera det egna utbildningspolitiska synsättet. De beskriver vidare hur synen på utbildning, i 
vidare bemärkelse, under denna period förändras. Från att tidigare betona vikten av det ge-
mensamma sätts istället den enskildes särart främst. Fokus skiftar också från att tidigare be-
handla olika kompensatoriska hänsyn gentemot enskilda elever till att starkare betona olika 
skolformer. En likvärdig utbildning uppfattas inte längre kunna vara likformig till sitt inne-
håll, detta eftersom alla elever har olika förutsättningar att tillgodogöra sig kunskaper i sko-
lan. En likvärdig utbildning handlar nu istället om att alla elever, var och en utifrån sin egen 
särart, skall ges likvärdiga möjligheter att själva påverka och fatta beslut om sina egna förhål-
landen (ibid.). 

Under det senare nittiotalet och i början av tjugohundratalet sker ytterligare en förändring i 
den språkliga användningen av likvärdighetsbegreppet. Likvärdighet relateras allt mer till  
måluppfyllelse och omtalas allt  oftare i termer av i vilken utsträckning som elever i olika   
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26  Bilden av hur likvärdigheten sett ut under sextio-, sjuttio- och åttiotal har emellertid kritiserats. Guadalupe 
Francia (2008, s. 60ff) redogör för kritik från Erik Wallin, Kristina Gustafsson och Angerd Eilard. Wallin menar 
att den jämlikhetsinriktade utbildningspolitik som karaktäriserade skolan under denna period misslyckades med 
att ta hänsyn till kulturella och individuella skillnader mellan elever och därför, reellt sett, misslyckades med att 
ge en jämlik utbildning till alla elever. Gustafsson menar att den idén om jämlikhet var dogmatisk och konserva-
tiv. Eilard menar att visionen om jämlikhet inordnade alla kulturer under en svensk norm avseende jämlikheten 
mellan könen. 



skolor når en grundläggande behörighet till gymnasieskolan och till högre utbildning (Eng-
lund & Quennerstedt, 2008).27 Ett allt  större fokus riktas därmed på att följa upp och utvärde-
ra hur väl som skolor och kommuner lever upp  till grundläggande kunskapsmål. Med denna 
betydelse kommer likvärdighetsbegreppet också allt mer att kopplas samman med kvalitet i 
skolan. 

På detta sätt menar Englund och Quennerstedt (2008) att likvärdighetsbegreppets innebörd 
tydligt har förskjutits. Men samtidigt som innebörden förändrats lever emellertid motsättning-
en om uttolkningen kvar och begreppet används även fortsättningsvis för att legitimera olika 
utbildningspolitiska strävanden och syften (ibid.). 

3.2.3 Jämlikhet i vad? – Om uttolkningen av likvärdighet
Innan jag avslutar min redogörelse för en förändringar i synen på likvärdig utbildning ska jag 
uppmärksamma ett antologibidrag skrivet av Guadalupe Francia, forskare i pedagogik, som 
ger ytterligare perspektiv på likvärdighetsbegreppets olika innebörder. Francia (2008) menar, i 
likhet med Englund och Quennerstedt, att begreppet kan tillskrivas flera olika betydelser och 
därmed tolkas på olika sätt. I kapitlet Omfördelning eller erkännande? – Ett dilemma i uttolk-
ningen av likvärdighet (ibid., s. 60ff), visar Francia hur öppnandet av friskolor uppfattas på 
olika sätt beroende på hur likvärdighetsbegreppet tolkas. Francia refererar till hur Amartya 
Sen, indisk nationalekonom och filosof, betonar nödvändigheten av att låta frågan ”jämlikhet i 
vad?” vara en utgångspunkt för analyser av jämlikhet. Sen menar att  jämlikhetsbegreppet kan 
ha flera, ofta motstridiga, betydelser. Jämlikhet kan handla om jämlikhet i resultat, i resurser, i 
möjligheter eller om jämlika valmöjligheter (Sen, 2000, i Francia, 2008). Enligt Sen är ojäm-
likhet på ett område ofta en konsekvens av jämlikhet inom ett  annat. Strävande efter en viss 
typ av jämlikhet blir ofta ett argument för att  legitimera en viss typ  av ojämlikhet inom ett an-
nat område (ibid.). 

Francia (2008) menar att frågan ”jämlikhet i vad?” är fruktbar även i analyser av likvärdighet 
i det nuvarande, svenska utbildningssystemet. Vilka konsekvenser som lyfts fram beror på vad 
som vägs in eller inte i begreppet likvärdighet och vilken uppfattning om likvärdighet som en 
granskning utgår ifrån. Olika uppfattningar ger med andra ord olika uttolkningar av hur lik-
värdigheten påverkas (ibid.). 

Mot bakgrund av ovanstående resonemang menar Francia (2008) att etableringen av friskolor 
å ena sidan kan uppfattas som ett  sätt att främja en mångfald i det svenska utbildningssyste-
met. Genom att erbjuda en mångfald i utbildningserbjudanden kan friskolorna betraktas som 
ett sätt att befrämja kulturella skillnader i Sverige och vara ett sätt  att öka likvärdigheten i ut-
bildningssystemet, inte minst för de minoriteter som efterfrågar alternativ till den offentligt 
anordnade skolan. I motsats till en sådan tolkning kan ökningen av friskolor, å andra sidan, 
uppfattas som ett gradvist  försvinnande av den offentliga skolan ”som en för alla medborgare 
gemensam sfär” (ibid., s. 67). Mot den bakgrunden kan öppningen av friskolor istället uppfat-
tas ha negativa konsekvenser för samtliga elevers möjligheter att välja skola och därmed tol-
kas som en förändring till ett  mindre likvärdigt skolsystem. Hur ett och samma fenomen   
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uppfattas beror, understryker Francia, på vad som vägs in och inte vägs in i begreppet likvär-
dighet. 

Avslutningsvis menar Francia (2008) att frågan om likvärdighet handlar om att överväga hur 
mycket vi är beredda att släppa i rätten till en likvärdig utbildningsstandard, i rätten till lik-
värdiga resurser och i resultat för att uppnå en större valfrihet. Hon skriver att ”om vi vill 
främja jämlik valfrihet, så riskerar vi ibland jämlikhet i standard, resurser och resultat” (ibid., 
s. 69). Amartya Sens fråga ”jämlikhet i vad?” är därför, enligt Francia, högst relevant att  ställa 
även i relation till frågor om likvärdighet i det svenska utbildningssystemet. 

3.3 Några summerande kommentarer
Jag har i detta kapitel givit en beskrivning av ett systemskifte inom svensk skola, som av flera 
forskare benämns som marknadisering. Denna forskningsinriktning bildar kontexten för upp-
satsens teoretiska begrepp. När det  gäller de senare har jag för det första introducerat be-
greppsparet public good och private good, som syftar på förändrade synsätt vad gäller utbild-
ning och dess syfte i vid bemärkelse. För det andra, har jag introducerat tre betydelser av lik-
värdighet, som kan betraktas som en central aspekt av utbildning och dess syfte. Dessa tre be-
tydelser är: likvärdighet som jämlikhet, likvärdighet som valfrihet, och slutligen likvärdighet 
som måluppfyllelse. Tillsammans, och mot bakgrund av marknadiseringslitteraturen kan de 
här begreppen betraktas som det teoretiska perspektiv jag använder mig av i uppsatsen. I föl-
jande kapitel, som behandlar metod, återkommer jag till vilken roll som teorin har haft i upp-
satsen genom att beskriva mitt analytiska tillvägagångssätt.
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4 METOD
I detta kapitel beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter och konkreta tillvägagångs-
sätt. De metodologiska utgångspunkterna innefattar grundläggande synsätt av betydelse för 
forskarrollen och studiens utformning. Det konkreta tillvägagångssättet inbegriper val och 
insamling av empiriskt material, bearbetning och analys av material, samt etiska övervägan-
den. Detta beskrivs i det följande mer ingående för att ge läsaren möjlighet att följa arbetspro-
cessens olika steg. En ytterligare avsikt med kapitlet är att skapa förutsättningar för att göra en 
bedömning av arbetets trovärdighet och tillförlitlighet.

4.1 Forskningsansats och metodologiska utgångspunkter
Denna studie är en kvalitativ textanalys vars empiriska material utgörs av tidningsartiklar ur 
dagspress och facklig press, det senare med lärare som huvudsaklig målgrupp. Syftet med 
studien har varit att  analysera och bidra med en förståelse för hur förslaget om privat läxhjälp 
beskrivits och diskuterats i den offentliga, massmediala debatten i Sverige. I linje med studi-
ens övergripande syfte och upplägg har en viktig utgångspunkt varit  ett  antagande om verk-
ligheten som till stor del socialt konstruerad, vilket i detta sammanhang innebär ett antagande 
om att hur privat läxhjälp beskrivs och diskuteras är av betydelse för en vetenskaplig förståel-
se av fenomenet (Widén, 2009). Denna vetenskapsfilosofiska utgångspunkt innebär vidare att 
verkligheten ses som skapad (konstruerad) av människor i samspel med varandra (Alvesson & 
Sköldberg, 1994; Bryman, 2002).

Mot ovanstående bakgrund har studien utformats. Dess övergripande forskningsfrågor har en 
öppen och utforskande karaktär som är typisk för ett induktivt arbetssätt (Alvesson & Sköld-
berg, 1994; Bryman, 2002).28  Studiens syfte och forskningsfrågor har varit styrande för valet 
av material och metodansats. Den kvalitativa textanalysen är en metodansats som kommer 
från en tradition som anser att språkanvändning har stor betydelse; hur något diskuteras säger 
något om samtiden (Widén, 2009). En vanlig utgångspunkt i kvalitativ textanalys är att språ-
ket dessutom är mer eller mindre performativt, det vill säga, utöver att säga något om samti-
den, bidrar språket även till att forma och reproducera vissa sätt att tänka och tala. Den kvali-
tativa textanalysen passar med andra ord bra när det är skriftliga dokument och texter som 
skall undersökas, men lämpar sig även väl i relation till studiens syfte och forskningsfrågor 
(ibid.). 

4.2 Studiens upplägg
Nedan följer en mer detaljerad redogörelse för det praktiska tillvägagångssättet. En kritisk 
diskussion rörande studiens styrkor och svagheter förs under rubriken ”metoddiskussion” i 
uppsatsens avslutande kapitel.

4.2.1 Val av empiriskt material 
Jag har valt att undersöka hur förslaget om statligt subventionerad privat läxhjälp beskrivits 
och diskuterats i den offentliga, massmediala debatten i Sverige, som framgår av ovan. Studi-
ens empiriska material utgörs av sammanlagt trettiofem tidningsartiklar hämtade från två   
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olika slag av tidningspress. Materialet ur dagspress består av elva artiklar från Dagens Nyhe-
ter och tolv stycken från Svenska Dagbladet. Av artiklarna från Dagens Nyheter är fem från 
tidningens debattsida, ”DN Debatt”, och sex stycken från tidningens ledarsida, ”Signerat”. I 
Svenska Dagbladet är samtliga tolv artiklar publicerade på tidningens debattsida ”Bränn-
punkt/opinion”. Materialet från den andra kategorin, facklig press, utgörs av tolv artiklar häm-
tade från Lärarnas tidning, vilken är Lärarförbundets fackliga tidskrift. Artiklarna är publice-
rade under perioden 29 maj 2012 till 9 mars 2013 och är hämtade från respektive tidnings 
hemsida 23 april 2013. Det empiriska materialet baseras på de artiklar som funnits tillgängliga 
och publicerade på tidningarnas hemsidor vid det aktuella söktillfället.29 

Eftersom studiens syfte varit att undersöka den massmediala debatten är karaktären på de val-
da artiklarna argumenterande. De som skriver är fristående politiska debattörer, politiska före-
trädare, representanter för fackliga organisationer samt lärare. Med hänsyn till studiens syfte 
har artiklar av mer beskrivande karaktär, som exempelvis nyhetsartiklar, medvetet valts bort. 
Valet av de två dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet gjordes eftersom tid-
ningarna är de två största i Sverige. Lärarnas tidning är relevant  eftersom det där publiceras 
artiklar som kan ge en bild av läxhjälpsförslaget ur lärarprofessionens perspektiv. Syftet med 
urvalet har sammanfattningsvis varit att få tag i ett material som är tillräckligt täckande och 
relevant för att kunna besvara de frågor som ingår i undersökningen.

4.2.2 Insamling av empiriskt material 
Studien inleddes med en litteraturgenomgång under vilken jag även gjorde mig bekant med 
flera fält  som anknöt till mitt  uppsatsämne. Relativt tidigt i processen bildade jag mig också 
en översiktlig uppfattning om vilket tänkbart empirisk material som fanns att tillgå. Jag upp-
fattade att det fanns ett lagom omfattande och intressant material, och att läxhjälp dessutom är 
ett område inom vilket det fanns mycket lite tidigare forskning gjord. 

Att valet föll på tidningsartiklar som ett empiriskt material motiveras av att debatten om läx-
hjälp i huvudsak förts på tidningarnas debattsidor. Jag uppfattade även att tidningsartiklar 
skulle kunna erbjuda ett material som var möjligt att hantera analytiskt. I detta skede över-
vägde jag också vilken typ av artiklar som skulle vara relevanta för studiens syfte och forsk-
ningsfrågor. Eftersom forskningsfrågorna huvudsakligen rör uppfattningar och ståndpunkter 
inriktade jag min insamling av artiklar på debatt- och ledarartiklar. En styrka med denna typ 
av artiklar är att de på ett  tydligt sätt visar vilka betydelser och föreställningar som tillskrivs 
frågan om privat läxhjälp  i den massmediala debatten. Denna typ  av text kan även visa vilka 
frågor som uppfattas vara extra intressanta och därigenom berätta något om kärnan i debatten 
om läxhjälp. 

Med hänsyn till ovanstående överväganden och val, samlades det empiriska materialet  in. In-
samlingen utfördes med hjälp av de olika tidningarnas egna sökmotorer. Sökningarna avgrän-
sades till år 2012 och 2013, detta eftersom debatten om läxhjälp  i huvudsak förts under år 
2012 men pågått även under år 2013. Samtliga insamlade artiklar har numrerats och sparats 
som pdf för att underlätta bearbetningen. Detta har också förenklat möjligheten att under arbe-
tets gång gå tillbaka till specifika artiklar. Vid granskningen av de ursprungliga femtio artik-
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larna bedömdes några vara irrelevanta för studien och uteslöts. Totalt valde jag bort femton 
artiklar där frågan om läxhjälp var ytterst perifer.30  Därefter påbörjades den analytiska bear-
betningen av de valda artiklarna. 

4.2.3 Bearbetning och analys av empiriskt material 
Bearbetningen av det empiriska materialet inleddes med att  samtliga artiklar lästes igenom i 
syfte att skapa en förtrogenhet med och överblick över materialet  (Rennstam & Wästerfors, 
2011, s. 196-197). Efter genomläsningen gjordes en första sortering genom att  jag markerade 
både vad jag uppfattade vara direkta argument i debatten men även vad jag uppfattade som 
mer övergripande beskrivningar av hur den svenska skolan förändrats. Denna sortering inne-
bar en reducering av materialet där jag sammanfattade varje artikel i kortare utsagor och be-
skrivningar. En avsikt med denna sortering var att  markera vilka olika uppfattningar och te-
man som var förekommande i debatten och i vilken utsträckning de förekom. En ytterligare 
avsikt var att få en utgångspunkt för att se vilken teoretisk referensram som skulle kunna vara 
lämplig för studien, det vill säga vilken teoretisk ram och vilka begrepp som skulle kunna bi-
dra med förståelse av läxhjälpsdebatten.31 

I ett  andra steg gjordes en närläsning av artikelförfattarnas beskrivningar där studiens forsk-
ningsfrågor var vägledande. Efter denna genomgång kunde jag se ett antal teman i det empi-
riska materialet och konstatera att likvärdighet  var ett återkommande och mycket centralt te-
ma. I detta skede hade jag sorterat utsagorna under olika teman (rubriker) vilka formulerats 
fortlöpande under arbetets gång med utgångspunkt i det empiriska materialet. I stora delar var 
det relativt enkelt att sortera en viss utsaga till ett visst tema, andra gånger har sorteringen haft 
ett  större inslag av tolkning. Exempel på sådana tillfällen var när artikelförfattares beskriv-
ningar av skolans förändringar kunnat placeras under fler än en rubrik. I dessa situationer har 
jag ”läst mellan raderna” i förhållande till vad artikeln handlat om och i relation till vilka ar-
gument som jag uppfattat att författaren haft för avsikt att föra fram. I redovisningen av resul-
tatet har jag valt ut några belysande citat för att ge läsaren insyn i det empiriska materialet  och 
hur det har tolkats.

I ett tredje och avslutande steg har resultatet analyserats med hjälp av studiens teoretiska ram 
och med den egna förförståelsen som ett inslag. Innan detta steg hade jag skrivit en redogörel-
se för resultatet. Studiens teoretiska ram och begrepp har använts på flera olika sätt. De har 
varit  vägledande för de frågor som ställts till det empiriska materialet  i senare skeden av ana-
lysen och utgjort ett analysverktyg som låtit mig ställa ”nya frågor” till materialet. Med ut-
gångspunkt i marknadiseringslitteraturen, och mer specifikt  i Englunds arbete om hur skolan 
förändrats, visste jag att dessa förändringar av skolan påverkat både synsätt och sätt att  disku-
tera skola och likvärdighet. Denna litteratur har dock inte berört läxhjälpsdebatten, som är re-
lativt ny.

Med andra ord har analysen vägletts och strukturerats av studiens forskningsfrågor, men även 
berikats med delvis nya infallsvinklar från det teoretiska perspektivet, i huvudsak Englunds 
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31 Utöver att den teoretiska ramen skulle kunna bidra med förståelse för debatten om läxhjälp, var valet av detta 
även ett val av perspektiv att anlägga på studiens empiri, det vill säga en teoretisk avgränsning i linje med studi-
ens forskningsfrågor.



arbete. I relation till Englund (1993; i Englund & Quennerstedt, 2008) har jag exempelvis 
ställt analytiska frågor om hur och i vilken omfattning som olika innebörder av likvärdighet 
kommer till uttryck i debatten om läxhjälp. Detta innebär att jag har låtit teorin ”spela tillba-
ka” mot empirin i en växelverkan mellan ett induktivt och ett deduktivt arbetssätt. Mer speci-
fikt har jag i analysen intresserat mig för huruvida det existerar flera olika, motstridiga, be-
skrivningar av likvärdighet; det vill säga råder det en kamp eller konflikt om uttolkningen av 
begreppet och skriver kritiker respektive förespråkare om likvärdighet på vissa sätt? 

Sammantaget har teorins roll i det analytiska arbetet varit tvådelad; de teoretiska begreppen 
har både använts för att förstå debatten om läxhjälp  men också för att undersöka användbarhe-
ten av och aktualiteten hos det teoretiska perspektivet på det studerade fenomenet. Syftet med 
den valda ansatsen har varit att analysen skall vara giltig och berikande för läsaren. 

4.2.4 Etiska överväganden
I den här typen av studier ingår det att överväga och ta hänsyn till forskningsetiska aspekter. 
Detta innebär särskilt  att  överväga eventuella negativa konsekvenser av studien för de med-
verkande, men också att väga in värdet av studiens förväntade kunskapstillskott (Bryman, 
2002; Vetenskapsrådet, 2002). Det finns etablerade etiska riktlinjer och sätt att förhålla sig till 
studiens deltagare och informanter, men även gentemot andra som kan tänkas beröras av stu-
dien. Mest centralt är att studien inte på något sätt  skall skada eller på andra sätt  medföra ne-
gativa konsekvenser för någon av studiens deltagare. Det är dessutom viktigt att de som deltar 
i studien gör det efter eget samtycke, att deras privatliv kan skyddas och deltagande sker utan 
falska förespeglingar (ibid.). I denna studie har ett  offentligt publicerat material använts. Med 
hänsyn till materialets karaktär kan artikelförfattarna inte räknas som deltagare i studien, och 
jag bedömer inte att studien skulle kunna påverka någon av dem. Jag anser heller inte att vare 
sig redovisningen eller tolkningarna av det empiriska materialet kan sägas vara särskilt käns-
liga eller kontroversiella. Risken för att enskilda skribenter skulle känna sig orättfärdigt kriti-
serade av de tolkningar eller slutsatser som görs, anser jag därför vara liten. Eftersom det in-
hämtade materialet är offentligt, och eftersom varje artikel har en tydlig avsändare, har andra 
viktiga etiska aspekter som konfidentialitet eller anonymitet inte varit aktuella att ta hänsyn 
till. 

Jag uppfattar inte att studien skulle kunna innebära några direkt negativa etiska konsekvenser 
i bredare mening. Min förhoppning är däremot att  den kan innebära positiva effekter genom 
att utgöra en kritisk granskning av privata läxhjälp som ett aktuellt fenomen inom utbild-
ningsområdet och samhället. Förhoppningsvis kan studien vara ett  bidrag i en vidare diskus-
sion om olika sätt att förhålla sig till grundläggande utbildningsfrågor och om hur ansvaret för 
utbildning bör vara fördelat mellan skola, föräldrar och elever.
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5 RESULTAT 
I detta kapitel redovisar jag studiens resultat. Detta presenteras som en en deskriptiv redogö-
relse för det empiriska materialet och dess centrala teman. Som jag nämnt ovan består materi-
alet av artiklar från tre tidningar: dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 
samt Lärarnas tidning, som är Lärarförbundets fackliga tidning. Efter redogörelsen av materi-
alet följer en kort sammanfattning där jag också ger några summerande kommentarer. 

5.1 Sjunkande skolresultat och ökade skillnader mellan skolor
Ett framträdande tema i materialet är den svenska skolans utveckling. Flera artikelförfattare 
hävdar att skolan har förändrats på ett negativt sätt under de senaste decennierna. Ståndpunk-
ter relaterade till detta tema återkommer i knappt hälften av de analyserade artiklarna från de 
två stora dagstidningarna. Den negativa utveckling som beskrivs grundas i flera artiklar på 
generellt  försämrade skolresultat och att  skillnaderna mellan olika skolor ökar i detta avseen-
de. En sådan utveckling, med sjunkande resultat  och ökade skillnader, beskrivs av flera förfat-
tare som den viktigaste orsaken till att allt fler elever lämnar skolan utan gymnasiekompetens. 
Flera författare menar att skolan inte har lyckats med sitt kompensatoriska uppdrag, det vill 
säga att utjämna socio-ekonomiska skillnader mellan elever. Eva Nordmark (2012), ordföran-
de för Tjänstemännens Centralorganisation, TCO, skriver i en artikel i Svenska Dagbladet att 
”nu går utvecklingen åt fel håll. Likvärdigheten i grundskolan minskar. Den sociala snedre-
kryteringen till den högre utbildningen består”. Citaten nedan visar några ytterligare beskriv-
ningar av en negativ utveckling av svensk skola och hur skolan inte lyckats med sitt kompen-
satoriska uppdrag:

Skolan och därmed samhället har ett kompensatoriskt uppdrag, och ska se till att alla barn får en likvär-
dig utbildning oberoende av kön, geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden. Idag finns 
det skolor där endast 4 av 10 elever tar sig vidare till gymnasiet och Skolverket rapporterar om kraftigt 
ökade skillnader mellan skolor. Skolor i socio-ekonomiskt utsatta områden får sämre resultat än andra 
år efter år. (Wendt & Arneng, 2012)

I dag lämnas många grundskoleelever åt sitt öde och får inte det stöd de behöver för att klara skolan. 
[....] Samtidigt har vi tappat vår tätposition vad gäller skolans likvärdighet. I Sverige spelar elevens 
socio-ekonomiska bakgrund numera lika stor roll för vilka resultat de når som i Tyskland och USA. Det 
är inte länder som vi i detta sammanhang ska vara stolta att kunna jämföra oss med.  Det är djupt allvar-
ligt och ett stort misslyckande för skolpolitiken. (Damberg & Baylan, 2012)

Citaten ovan är exempel på beskrivningar av hur likvärdigheten inom den svenska skolan 
minskar. Nordmark (2012) menar att det råder en social snedrekrytering till högre utbildning. 
I citaten beskrivs också att det  råder stora stora skillnader mellan olika skolor och att många 
elever inte får det stöd som de behöver i skolan. Orsakerna till problematiken uppfattas bero 
på en försämrad kvalitet inom skolan. Skolans försämrade kvalitet beskrivs i sin tur som en 
konsekvens av politiska och ekonomiska felprioriteringar (Damberg & Baylan, 2012). Nord-
mark (2012) menar att den negativa utvecklingen är ett resultat av att  elevers utbildningsval i 
skolan görs allt tidigare och lägre ner i åldrarna. Hon pekar även på avskaffandet av högsko-
lebehörigheten i gymnasieskolans yrkesprogram och en minskning av antalet högskoleplatser, 
som en förklaring till snedrekrytering. Mikael Damberg och Ibrahim Baylan (2012) hävdar att 
åtgärderna för att komma till rätta med den negativa utvecklingen av skolan handlar om att 
öka kvaliteten i undervisningen samt att stärka likvärdigheten i skolan. Även Nordmark 
(2012) menar att likvärdigheten i grundskolan måste höjas. Dessutom måste ambitionerna för 

28



gymnasieskolan höjas.32  Utöver detta menar hon att det behövs fler högskoleplatser och ett 
utökat stöd under studietiden för elever från studieovana hem (ibid.). 

En liknande beskrivning, lik dem som ges i citaten ovan, är att andelen niondeklassare som 
klarar av grundläggande krav för en gymnasiebehörighet fortsätter att sjunka. Johan Wendt 
och Maria Arneng (2012), båda grundare av icke vinstdrivande läxhjälpsverksamheter, menar 
att  detta är en utveckling som leder till stress bland både elever och föräldrar. Hans Albin 
Larsson, professor i historia och utbildningsvetenskap vid Högskolan i Jönköping och Anne-
Christine Hornborg (2012), professor i religionshistoria, Lunds universitet, skriver att  utveck-
lingen är en försämring av skolan som har pågått sedan 1990-talet  och att den i första hand 
drabbar elever från hem utan studietradition.

Nära beskrivningen om skolans negativa utveckling ligger i flera artiklar en beskrivning av 
hur likvärdigheten i skola och utbildningssystem har minskat. Lotta Edholm, skolborgarråd i 
Stockholms stad, framför denna hållning i artikeln ”Extra lärarstöd ska höja skolor med låga 
resultat” i Dagens Nyheter:

Det råder ingen brist på studier som stärker tesen om en segregerad skola. Skolverket konstaterade i 
rapporten ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola?” att spridningen mellan såväl elevers som skolors 
studieresultat ökar i svenska, engelska och matematik. Rapporten visade att samtidigt som andelen ele-
ver som når de högsta betygen ökar, så ökar andelen obehöriga till gymnasieskolan. (Edholm, 2012)

Att svensk skola och utbildningssystem är segregerat bekräftas, enligt Edholm, i flera veten-
skapliga studier och även av Skolverket. 

En återkommande beskrivning i artikelmaterialet är att skolan är en av samhällets viktigaste 
institutioner för att värna ett grundläggande jämlikhetsideal. Att höja kvaliteten i skolan be-
skrivs som en mycket viktig uppgift, eftersom detta enligt flera artikelförfattare skulle mot-
verka den negativa utveckling som beskrivs ovan. Utbildningens och undervisningens kvalitet 
sätts många gånger i samband med skolans resurser, och framför allt ett behov av ökade eko-
nomiska resurser. Sjunkande studieresultat och en försämrad likvärdighet uppfattas som ett 
problem eftersom utbildning är en viktig förutsättning för att integreras i samhället (jfr. Dam-
berg och Baylan, 2012). Att  klara av kraven för en grundläggande gymnasial behörighet upp-
fattas av flera artikelförfattare även vara viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Nord-
mark skriver att:

Politikens uppgift måste vara att öka den sociala rörligheten och ge människor möjligheter att forma 
sina livsdrömmar. En persons livschanser ska inte avgöras av vilka föräldrar man har. Att människors 
potential och talanger inte tas tillvara är en samhällsekonomisk förlust för hela samhället. (Nordmark, 
2012)

 
I citatet belyser Nordmark vikten av att människors potential och talanger tillvaratas. Betydel-
sen av att alla människors potential tillvaratas är något som flera debattörer tar upp. Att män-
niskors potential inte tas till vara beskrivs som en ekonomisk förlust  för hela samhället. En 
liknande beskrivning ges av Damberg och Baylan (2012) som menar att likvärdighet och hög 
kvalitet inom svensk skola och utbildningssystem är nödvändigt om Sverige skall fortsätta att 

29

32 Nordmark är inte tydlig med vad hon väger in i begreppet ambitioner.



vara ett välfärdssamhälle. Utbildning är vägen till jobb och bostad, är ett annat argument för 
att värna ökade resurser till skolan. 

Enligt flera författare spelar socio-ekonomisk bakgrund en stor roll för elevers prestationer i 
skolan, vilket antyds i citatet ovan. Karlsson, Mohammed, Thiringer, Lövgren och Jansson 
(2012) skriver exempelvis att hjälp med läxor inte skall avgöras av huruvida elever har föräld-
rar som har tid att hjälpa eller har råd att anlita någon att göra det. Johannes Åman (2012c) 
skriver att klyftorna i samhället riskerar att öka om vissa barn får stöd medan andra blir utan. I 
flera av dessa artiklar framförs att dessa förhållanden har större betydelse nu än under tidigare 
år; att uppväxtvillkor synliggörs i betygssystemet mer nu än tidigare. I likhet med detta häv-
dar en skribent att föräldrarnas bakgrund snart riskerar att  ha ett helt avgörande utslag på ele-
vers slutbetyg (Nilsson, 2012). Flera författare understryker att skolan har ett kompensatoriskt 
uppdrag som under en lång tid inte varit framgångsrikt. Mot denna bakgrund pekar flera artik-
lar på vikten av att  vända en negativ utveckling och att göra detta genom att stärka kvalitet 
och likvärdighet inom svensk skola och utbildningssystem.

5.2 Minskad likvärdighet inom skola och utbildningssystem
Likvärdighet inom skola och utbildningssystem är det tema som är mest frekvent återkom-
mande i materialet, varför jag i detta avsnitt ska behandla detta tema närmare. I föregående 
avsnitt  visade jag hur minskad likvärdighet uppfattas som en central del i en negativ utveck-
ling för skolan. I detta avsnitt ska jag redogöra för hur likvärdighet sätts i relation till läxhjälp. 
Ställningstaganden och beskrivningar som kan relateras till detta tema återfinns på olika sätt i 
större delen av materialet; närmare bestämt i arton av tjugofem artiklar. 

Den övergripande problematiseringen av likvärdighet  i läxhjälpsdebatten handlar om att för-
slaget om läxhjälp av sina kritiker uppfattas förstärka den negativa utveckling som behandlats 
i föregående avsnitt, det vill säga att utbildning inte ges på lika villkor och att dessa skillnader 
förstärks. Läxhjälp relateras många gånger till likvärdighet och närliggande begrepp  som rätt-
visa och jämlikhet. Frågan om likvärdighet relateras i det här sammanhanget framför allt till 
möjligheten att köpa privat läxhjälp. Likvärdighet sätts med andra ord i samband med de eko-
nomiska resurser som elevens föräldrar har till förfogade. Damberg och Baylan (2012) menar 
att  ”möjligheten till läxhjälp  [inte] ska [...] avgöras av vilka resurser en elevs föräldrar har”. 
En liknande beskrivning ges av Karlsson et al. (2012). Dessa artikelförfattare skriver: ”om 
elever kan få hjälp med läxorna ska inte avgöras av om de har föräldrar som har tid att hjälpa 
dem eller råd att anlita någon att göra det” (ibid.). Metta Fjelkner, dåvarande ordförande för 
Lärarnas Riksförbund, betonar att de resurser som finns tillgängliga ska komma alla elever till 
del (i Helte, 2012). Ytterligare kritiska synpunkter på förslaget ges av Nordmark (2012) och 
av Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén. De menar att:

Med införande av läx-rut, nu även i gymnasieskolan, ger man de elever som redan har goda förutsätt-
ningar ytterligare en stark subvention från statens sida medan elever med föräldrar med knappa till-
gångar inte kan få samma hjälp. (Nordmark, 2012)

Det är inte önskvärt att storleken på föräldrarnas plånbok avgör vilken typ av stöd eleverna kan få.  Alla 
elever har rätt till de insatser som krävs för att de ska kunna nå målen enligt en av skollagens grundpa-
ragrafer. Ur det perspektivet vore det rimligare att de pengar som avsätts för skattereduktion används i 
skolan i stället för utanför skolan. (Eva-Lis Sirén, i Helte, 2012)
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Citaten illustrerar antaganden om de konsekvenser som möjligheten att köpa privat läxhjälp 
kan få, mer specifikt antaganden om att möjligheten till privat läxhjälp främst gynnar elever 
vars föräldrar har ekonomiska resurser att nyttja tjänsten. Citaten speglar även uppfattningar 
om att dessa konsekvenser är orättvisa eller att de är fel. Elever med redan goda förutsättning-
ar uppfattas, med införandet  av en subvention till läxhjälp, få allt bättre förutsättningar. Detta 
samtidigt som andra elevgrupper, vars föräldrar har knappa ekonomiska möjligheter, riskerar 
att  hamna efter ytterligare. På ett liknande sätt återkommer flera författare till hur förslaget 
om läxhjälp  generellt gynnar familjer som har det bättre ekonomiskt ställt och elever med 
bättre betyg. Exempelvis hävdar Jonas Vlachos, docent i nationalekonomi vid Stockholms 
universitet och Institutet för näringslivsforskning (2012), att ett avdrag för läxhjälp är både 
dyrt och ojämlikt:

För att kunna ta del av denna subvention måste man dock själv betala en summa motsvarande rut-av-
draget. [....] Det är närmast självklart att de som främst kommer att använda sig av subventionerad pri-
vatundervisning är relativt välbeställda familjer. [...] …den som har privatekonomiskt utrymme kan 
stärka sin konkurrenskraft gentemot andra elever genom att ta del av en betydande offentlig utbild-
ningssubvention, delfinansierad av familjer med snävare privatekonomiska ramar. (Vlachos, 2012)

Som framgår av citatet menar Vlachos (ibid.) att förslaget företrädesvis kommer att nyttjas av 
familjer som redan har det relativt gott ekonomiskt ställt. Detta eftersom halva beloppet som 
läxhjälpen kostar måste betalas av den enskilde. Med hänsyn till denna förutsättning menar 
Vlachos att det är ett ojämlikt förslag som inte kommer alla elever i skolan till gagn. Förslaget 
är ojämlikt också därför att de elever som kan nyttja förslaget därigenom kan stärka sin kon-
kurrenskraft gentemot andra elever.

Magnus Nilsson, förbundsordförande i det Socialdemokratiska studentförbundet (2012), riktar 
kritik mot förslaget och menar att  det  leder till en skola där samtliga barns förutsättningar för-
sämras. Nilsson (ibid.) hävdar vidare att barn till ensamstående föräldrar inte ges en skolgång 
på samma villkor som barn till högavlönade föräldrar. Eva Nordmark, ordförande för TCO 
och Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet, (2012) skriver att förslaget om läxhjälp är 
”ett steg i fel riktning” och ett steg från skolans grunduppdrag att ge alla elever samma möj-
ligheter. Vlachos (2012) beskriver snarlikt hur förslaget riskerar att skapa en polarisering mel-
lan föräldrar med knappa ekonomiska resurser och de med större ekonomiska resurser (den 
här typen av kontrast görs av flera författare). Vlachos (ibid.) hänvisar till andra länder där 
privatundervisning är skattesubventionerad och främst nyttjas av högpresterande elever med 
en socialt och ekonomiskt privilegierad bakgrund. Liknande invändningar framförs av Nord-
mark (2012) som relaterar det till social rörlighet. Wendt och Arneng (2012) pekar på att läx-
hjälpföretagens målgrupp är väldigt homogen och snäv, sett  till deras marknadsföring. Dessa 
företag marknadsför sig i huvudsak mot skolor med elever som har generellt höga betyg och 
riktar sig därför främst till ungdomar från studievana hem med högutbildade föräldrar som har 
råd att betala (ibid.). 

Sammanfattningsvis är utbildningens likvärdighet ett mycket centralt tema i läxhjälpsdebat-
ten. Att utbildningen ska vara likvärdig råder det i materialet i stort  sett  konsensus kring, men 
det finns betydande skillnader i hur likvärdighet ses i förhållande till läxhjälp. 
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5.3 Att vända en negativ trend – vems ansvar?
För att  möta en försämrad likvärdighet inom skola och utbildningssystem krävs, enligt många 
artikelförfattare, att alla elever som behöver stöd kan få det. Flera menar att de kostnadsfria 
alternativen till läxhjälp  behöver byggas ut. Det finns i materialet en efterfrågan på ett utökat 
samarbete mellan skola och olika ideella föreningar. Ett flertal författare, såväl positivt som 
mer kritiskt inställda till läxhjälpsförslaget pekar på att det finns få möjligheter till läxhjälp 
som är kostnadsfria. Kostnadsfria alternativ är något som efterfrågas och flera författare vill 
se att en garanti och en rätt till läxhjälp införs. Flera artiklar berör också, direkt eller indirekt, 
var skolans ansvar börjar och slutar. I anslutning till det berörs i flera fall även den individuel-
la elevens rätt till att nå sin fulla potential, alternativt rätten till en god utbildning för alla ele-
ver. I flera artiklar påpekas att skolan redan från start måste erbjuda ett  medvetet kompensato-
riskt stöd till alla elever med ett svagt stöd hemifrån. Karlsson et al. (2012) kommer in på sko-
lans ansvars när de skriver:

Men det är också kommunernas ansvar att erbjuda en tillgång till hjälp och stödundervisning. Och det 
är skolans ansvar att se till att elever inte skickas hem med skolarbete som de inte har möjlighet att 
klara av på egen hand [förf. kursiv.]. (Karlsson et al., 2012) 

Citatet berör både kommunernas och den enskilda skolans ansvar. Enligt  citatet har skolan ett 
ansvar för att utforma hemuppgifterna så att dessa kan klaras av eleven på egen hand. En yt-
terligare uppfattning är att skolans ansvar sträcker sig till skyldigheten att  erbjuda ett  stöd till 
de elever som behöver det under den ordinarie skoldagen, det vill säga den tid då eleverna 
befinner sig i skolan (Von Sydow & Tobé, 2012). Förslaget om läxhjälp är därför inte ett hot 
mot skolans uppdrag, snarare en möjlighet, menar de författare som framför denna syn på 
skolans ansvar. Von Sydow och Tobé skriver att ”naturligtvis har först och främst skolan en 
skyldighet att erbjuda särskilt stöd för elever som behöver det och det är under den ordinarie 
skoldagen huvuddelen av skolan problem måste lösas”.
 
Andra synpunkter som rör skolans ansvar handlar om skolans struktur och sätt att  arbeta. Fle-
ra artikelförfattare skriver om pedagogiken inom skolan, om lärartäthet, om sviktande mål-
uppfyllelse och om en brist på utbildade lärare. Larsson och Hornborg (2012) pekar i en de-
battartikel på flera felande strukturer inom skola och utbildningssystem, däribland allt  större 
klasser i skolan och att  de pedagogiska målen i skolan riskerar att få ge vika för ekonomiska 
mål när lärare ersätts av läxhjälpare, finansierade av skattemedel. De menar vidare att ett ökat 
intresse för privat läxhjälp flyttar fokus från organisatoriska problem och brister som finns 
inom skolan. Dessutom anser de att frågorna i debatten om läxhjälp  är felaktigt ställda. Debat-
ten borde istället handla om orsakerna till varför det behövs läxhjälp och hur elevernas kun-
skapsluckor bäst kan fyllas. Detta är enligt Larsson och Hornborg en utveckling som började 
redan under 1990-talet och som medfört  en försämring för alla elever, men inte minst för ele-
ver utan studietradition hemifrån och som fått  allt svårare att  klara sig i utbildningssystemet 
(ibid.). En liknande kritik framförs av Åman (2012b), som uppfattar att skolan riskerar att för-
sämras om privata lösningar köps in istället för att lösningar fokuseras på att komma till rätta 
med organisatoriska och strukturella brister (ibid.). 

5.4 Privat läxhjälp – för vems skull?
Jag har ovan i redogörelsen visat hur flera författare diskuterat vilka elever som skulle dra 
nytta av förslaget om privat läxhjälp. Flera författare menar att förslaget främst kommer att 
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nyttjas av högpresterande elever med en socialt och ekonomiskt privilegierad bakgrund. Detta 
avsnitt  fokuseras därför på vilka som uppfattas vara mottagare av privat läxhjälp och vilka 
som i övrigt skulle kunna påverkas och gynnas av förslaget. 

Som framgått av ovan beskrivs förslaget om läxhjälp av flera som ett  kostsamt alternativ där 
få gynnas (Wendt & Arneng, 2012). Åman (2012f) ser på ett liknande sätt en fara i att subven-
tionen företrädesvis används av föräldrar till redan duktiga elever som vill konkurrera om de 
mest attraktiva platserna till högre utbildning. Förslaget blir då en subvention som endast 
gynnar ett fåtal som har råd att betala men som finansieras av samtliga medborgare. Mot den-
na bakgrund är förslaget ett problematiskt resursanvändande, menar Åman (ibid.). I en annan 
artikel ställer samma författare frågan om vad det betyder för samhället att en del barn får ex-
tra hjälp och vilka konsekvenserna av skattesubventionen är ur ett utbildningspolitiskt per-
spektiv (Åman, 2012b). I en tredje artikel skriver Åman (2012a) emellertid:

Att vissa elever får betald hjälp medan andra lämnas utan kan leda till att klyftorna vidgas. Men lika lite 
som man kan hindra välutbildade föräldrar att hjälpa sina barn med skolarbetet bör man försöka stoppa 
dem som vill köpa läxhjälp. Att någon får lära sig mer är inget problem. Felet är att det finns andra som 
behöver hjälp men blir utan. (Åman, 2012a)

Samtidigt betonar Åman att betydelsen av att endast vissa föräldrar har råd att köpa läxhjälp 
inte skall överdrivas. Att tala med barnet om dennes skolgång är det  viktigaste och kostar ing-
et (2012b). Han påpekar att  själva engagemanget i barnens utbildning är viktigare än konkret 
läxhjälp. Men läxhjälp  uppfattas även vara ett sätt att som förälder bry sig om sina barns skol-
gång och Åman (ibid.) är därför positiv till förslaget. Han ser heller inget fel i att stötta det 
egna barnet när läxläsningen går trögt. Åman skriver:

Nu är läxläsningen på väg ut ur barnpassningens gråzon. Finansdepartementet föreslår att reglerna om 
skattereduktion uttryckligen ska inkludera läxor. Därmed blir köp av tjänsten skattemässigt gynnad 
även på gymnasienivå. Samtidigt innebär förtydligandet ett slags officiell välsignelse: Det är inget fel 
att som förälder betala för läxhjälp. (Åman, 2012b)

Samtidigt hävdar Åman i en annan artikel att vi inte kan förhindra att  välutbildade föräldrar 
hjälper sina barn med läxor. Därför bör vi heller inte stoppa dem som vill köpa läxhjälp 
(2012a). Flera författare är välvilligt inställda till förslaget och menar att det  kan medföra ett 
flertal positiva effekter för samhället. De menar att förslaget kan innebära nya vägar till arbete 
men att det också handlar om att göra ett  dolt arbete beskattningsbart. Flera pekar uttryckligen 
på att förslaget medför färre svarta tjänster (jfr. Nordmark & Sirén, 2012; Qarlsson, 2012; Von 
Sydow & Tobé, 2012). 

Från lärarhåll hörs såväl positiva som negativa röster inför förslaget  om en subvention för pri-
vat läxhjälp. Abdirisak Hussein, flerspråkig lärare med inriktning mot matematik, Stålforssko-
lan i Eskilstuna, säger: ”Det här är en nedvärdering av lärarkåren. Lärare har utbildning och 
erfarenhet av att  undervisa, och man kan inte säga att läxhjälp är något annat än undervisning” 
(i Lagerlöf, 2013). Hussein anser att läxhjälpen måste vara en del av skolan och att resurser 
därför borde satsas på lärarna så att elever kan få hjälp av professionella pedagoger (ibid.). 

Andra lärare är mer kluvna och ser både för- och nackdelar. Ylva Jonsson, gymnasielärare i 
spanska på Växjö Katedralskola, pekar på potentiella problem med att en lärare undervisar 
sina elever på kvällstid (i Sundström, 2012). I praktiken är det emellertid ett val som handlar 
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om en möjlighet till att arbeta och att ha en inkomst, menar hon. Hon beskriver sin dubbla in-
ställning till förslaget på följande sätt:

Jag är kluven. Jag tycker inte att en lärare ska kunna undervisa sina egna elever på kvällstid, det kan bli 
problem. Men samtidigt måste ju folk ha möjlighet att jobba och tjäna pengar. Som nyexad [nyexami-
nerad, förf. anm.] språklärare kan det vara svårt att få en hel tjänst,  du kanske får tre timmar i veckan. 
Om den här möjligheten att försörja sig finns i lagen har jag svårt att säga något om det.  (Jonsson, i 
Sundström, 2012)

Citatet kan tolkas som att det råder en konflikt mellan olika hänsyn i frågan om att undervisa 
de egna eleverna utanför skoltid och vad det kan innebära avseende en tillräcklig månadsin-
komst. En tolkning kan vara att de moraliska aspekterna, i vad det innebär att arbeta extra på 
kvällstid, vägs upp  genom att möjligheten till ett sådant extraarbete understöds genom 
lagstöd.

I flera artiklar hävdas det även att läxhjälpsförslaget vidgar gruppen som har råd att nyttja 
tjänsten. Förslaget syftar i första hand till att sänka ekonomiska trösklar och att göra tjänsten 
mer prisvärd och tillgänglig (jfr. Qarlsson, 2012; Åman, 2012e). På ett liknande sätt beskriver 
Maria Abrahamsson (2012) förslaget som en prisvärd chans till ett extra stöd utanför den or-
dinarie skolan. Hon menar att en sådan subvention kan medföra att människor i de lägre in-
komstlägena får råd att nyttja läxhjälp. Abrahamsson skriver följande: 

Äntligen kommer också så kallat vanligt folk i de lägre inkomstlägena tack vare skattelättnaderna få råd 
att köpa normal avlastning i hemmet, däribland läxhjälp åt sina barn. (Abrahamsson, 2012)

Citatet ovan beskriver subventionerad läxhjälp som en mer prisvärd och tillgänglig tjänst för 
fler. Blir tjänsten mer prisvärd kan den i förlängningen därmed nyttjas av en större andel av 
befolkningen, menar denna författare. Citatet skulle också kunna tolkas som ett implicit be-
mötande av kritiken att förslaget framför allt gynnat dem som har gott  om pengar, det vill sä-
ga inte ”vanligt folk”. En närliggande åsikt som förekommer i materialet är att förslaget kan 
bli ett  stöd för elever som annars skulle ha haft svårigheter med hemuppgifter (Åman, 2012f). 
Det är även önskvärt  att  elever lär sig mer, menar Von Sydow och Tobé (2012). ”Att  elever 
vill ta ett större ansvar för att lära sig mer kan inte vara dåligt” (ibid.). Monica Wikberg, lärare 
i svenska och engelska vid Rekarnegymnasiet i Eskilstuna, anser förslaget vara positivt för de 
föräldrar som inte har tid eller möjlighet att hjälpa sina barn med läxor (i Lagerlöf, 2013). 
Hon anser även att subventionen gör att möjligheten att  köpa läxhjälp blir mer rättvis eftersom 
fler familjer, tack vare skatteavdraget, får råd med tjänsten. Hennes uppfattning om förslagets 
konsekvenser ligger i linje med andra skribenter som anser att förslaget i första hand syftar till 
att  sänka ekonomiska trösklar och att  göra tjänsten mer prisvärd och tillgänglig (jfr. Qarlsson, 
2012; Åman, 2012e).

5.5 Principer för fördelningen av offentliga resurser
I debatten om statligt subventionerad läxhjälp förekommer också i ett fåtal artiklar en diskus-
sion av mer principell karaktär om hur de offentliga resurserna ska fördelas. Det handlar med 
andra ord om användningen av gemensamma medel som huvudsakligen består av skatteintäk-
ter. Åman (2012d), menar att en privat läxhjälp i praktiken redan ges åt  grundskoleelever in-
om ramen för barnpassning. Förslaget  är därför inte nytt utan ”det är en teknisk precisering av 
de tidigare reglerna om skattereduktion för hushållsarbete” (ibid.). Vlachos (2012), påpekar 
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emellertid att en betydligt större andel av offentliga resurser tas i anspråk per elevtimme av 
privatundervisning än per elevtimme inom den ordinarie skolan. Vlachos betonar även att 
halva det belopp som faktureras av privata läxhjälpsföretag inte betalas av dem som nyttjar 
tjänsten, och förslaget därför bör uppfattas som en subvention för privatundervisning, en un-
dervisningsform som dessutom saknar kvalitetssäkring (ibid.). Åman (2012a) argumenterar å 
andra sidan för att det viktiga inte är hur verksamheten finansieras, utan att alla som behöver 
stöd kan få det. 

5.6 Sammanfattning och summerande kommentarer
Som framgår av vad som presenterats ovan präglas materialet av en debatt om sjunkande 
skolresultat, om ökade skillnader mellan skolor och om olika sätt att se på en likvärdig utbild-
ning. Debatten om läxhjälp handlar även om hur skolans negativa utveckling skall kunna vän-
das, om hur offentliga skatteintäkter ska fördelas och om vilka som uppfattas vara mottagare 
av privat läxhjälp. Den samlade bild som beskrivs i artiklarna handlar om en trend där den 
svenska skolan har förändrats på ett  negativt sätt de senaste decennierna. Skolans negativa 
förändring tar sig framför allt i uttryck som försämrade studieresultat och ökade skillnader 
mellan elever och mellan olika skolor. Det finns även en utbredd uppfattning om att skolan 
sedan länge misslyckats med sitt kompensatoriska uppdrag, det vill säga inte klarat av av ut-
jämna socio-ekonomiska skillnader mellan elever i deras studiesituation och att  ge alla elever 
en likvärdig utbildning. Kring beskrivningen om förekomsten av ett  sådant misslyckande rå-
der det mer eller mindre konsensus i materialet, både bland kritiker till förslaget som bland 
förespråkare till det. 

Det är emellertid i synen på likvärdighet som kritiker och förespråkare till förslaget om läx-
hjälp främst skiljer sig åt. Kritikerna till läxhjälpsförslaget menar även att läxhjälp förstärker 
den negativa förändringen av skolan och framför allt  att utbildning inte ges på lika villkor till 
alla elever. För dessa författare hotas likvärdighet av möjligheten att köpa läxhjälp eftersom 
de ser en fara i att subventionen används företrädesvis av föräldrar till redan duktiga elever 
som vill konkurrera om de mest attraktiva platserna till högre utbildning. Att införa en sub-
vention för privat läxhjälp  är därför direkt fel och kan leda till att  den negativa trenden inom 
svensk skola förstärks. Satsningar borde istället göras för att stärka likvärdigheten inom ordi-
narie skola och utbildningssystem. Förespråkarna till förslaget är däremot av en annan upp-
fattning när det  gäller läxhjälpsförslagets syften och konsekvenser för likvärdighet. Eftersom 
förslaget sänker de ekonomiska trösklarna till att köpa läxhjälp uppfattas förslaget kunna bi-
dra till fler elevers möjlighet att få ett extra stöd utanför den ordinarie skoltiden. Genom ett 
sådant stöd uppfattas även likvärdigheten i skola och utbildningssystem kunna stärkas. 

Ett annat framträdande tema i materialet rör vilket ansvar som kommuner och skola har för 
elevers rätt till en likvärdig utbildning. Läxhjälpsförslagets förespråkare menar att kommun 
och skola redan idag ett ansvar för att elever som behöver extra hjälp och undervisning ges 
tillgång till det inom den ordinarie skoltiden. Detta påstående står i motsats till den kritik som 
riktas från flera författare mot att ett  förslag om privat läxhjälp presenteras samtidigt som sto-
ra nedskärningar gjorts inom den ordinarie skolan. Kritiken ligger nära hur flera andra förfat-
tare pekar på risken för en normalisering av en utveckling där fler och fler köper privata tjäns-
ter utanför skolan och där fokus därmed flyttas från problem och brister som egentligen finns 
inom skolan. I förlängningen uppfattas en sådan utveckling kunna leda till att färre satsningar 
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görs på den ordinarie skolan, något som ytterligare uppfattas kunna försämra skolans organi-
sation och medföra en minskad likvärdighet inom skolan. Sammantaget verkar förespråkare 
och kritiker till förslaget ha en gemensam uppfattning om skolans ansvar för elevers rätt  till 
en likvärdig utbildning men ha vitt skilda uppfattningar om hur förlaget påverkar skolans och 
kommunernas möjligheter att uppfylla detta ansvar. 
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6 ANALYS
I föregående kapitel visade jag att  såväl kritiker som förespråkare i debatten om läxhjälp  gör 
liknande analyser av hur skolan förändrats på ett  negativt sätt. Det är främst när det gäller för-
slagets eventuella konsekvenser, positiva eller negativa, som kritiker och förespråkare gör oli-
ka bedömningar. Mot bakgrund av resultatredovisningen ovan uppfattar jag att olika explicita 
och implicita antaganden görs framför allt vad gäller synen på skolans, elevers och föräldrars 
ansvar och på synen på en likvärdig utbildning. I analysen, i detta kapitel, undersöker jag hur 
dessa bedömningar kan förstås utifrån studiens teoretiska perspektiv, med hjälp av de begrepp 
som jag presenterade i kapitel fyra. 

I studiens teorikapitel beskrivs hur det de senaste åren skett en marknadisering av skolan vil-
ket inneburit ett förändrats sätt  att tala om skola och utbildning (Waldow, 2012). Att skolan 
kommit att fungera enligt mer marknadslika drag beskrivs som en del i en större samhällsför-
ändring med decentralisering, marknadsanpassning, ekonomisering och individualisering 
(Englund, 1993; Englund & Quennerstedt, 2008; Dovemark, 2004; Lundgren et al., 2012; 
Skolverket, 2012). De utbildningspolitiska intentionerna har, enligt denna forskning, varit att 
ge föräldrar ett större inflytande över sina barns skolgång och att ge elever en större möjlighet 
att  själva påverka den egna studiegången. Den bakomliggande tanken med de ökade möjlig-
heterna till inflytande har vidare varit att driva fram en bättre kvalitet  på undervisningen i sko-
lan, men även på utbildningssystemet överlag. Vid sidan av detta har det också funnits en vilja 
att effektivisera skolverksamheten. 

Vilka spår av de centrala tankegångarna i marknadiseringsprocessen finns då i debatten om 
läxhjälp? För att börja med en övergripande betraktelse så kan jag konstatera att valfrihet, in-
flytande, kvalitet  och likvärdighet är aktuella teman inom läxhjälpsdebatten. Jag uppfattar att 
förslaget om läxhjälp innehåller uppenbara kopplingar till de förändrade synsätt som följt med 
marknadiseringen av skolan. Framför allt har frågor om likvärdighet, valfrihet och fokusering 
på individen varit centrala inslag i debatten om förslaget. Englund (1993; i Englund & Quen-
nerstedt, 2008) har visat att förändringarna av svensk skola fört med sig betydelseförskjut-
ningar när det  gäller likvärdighetsbegreppets användning. Englund menar att de äldre betydel-
serna av begreppet inte längre upptar ett lika stort utrymme i det offentliga samtalet om ut-
bildningspolitik (även om de fortfarande finns). 

Att anlägga marknadiseringsbegreppet tillsammans med förskjutningen av likvärdighetsbe-
greppet på debatten om privat läxhjälp har med andra ord en stor potential att bidra med en 
förståelse för debatten och betydelsen av likvärdighet i den. Det är dessutom intressant att, 
men utgångspunkt i Englunds (ibid.) arbeten om likvärdighet, undersöka vilka av de betydel-
ser som han beskriver som återspeglas i debatten om läxhjälp. Det är även intressant att un-
dersöka vilka betydelser som kan relateras till kritiker eller förespråkare i debatten samt vil-
ken relativ utbredning som de verkar ha. 

Analyskapitlet innehåller fyra huvudavsnitt som följer denna introduktion. Det första behand-
lar frågor i debatten som det råder enighet eller oenighet  kring. Efter det följer ett längre av-
snitt där jag analyserar vilka innebörder av likvärdighet som förekommer i debatten och om 
de visar några kopplingar till förslagets kritiker respektive förespråkare. I det tredje avsnittet 
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tar jag upp skolans ansvar. Det fjärde avsnittet handlar om bredare synsätt på utbildning och 
olika sätt att se på jämlikhet. Kapitlet avslutas med några summerande kommentarer.

6.1 Konsensus och konflikt
I föregående kapitel visade jag att likvärdighet är det tema som är mest framträdande i debat-
ten om privat läxhjälp. Likvärdigheten är något som alla verkar tycka är viktigt, men vad som 
är likvärdigt är omdiskuterat. Det råder med andra ord mer eller mindre konsensus om likvär-
dighetens vikt, men konflikt om dess innebörd. 

Detta förhållande ligger helt i linje med Englunds iakttagelser. Utifrån detta perspektiv bör vi 
förstå samstämmigheten kring likvärdighetens vikt som en konsekvens av att begreppet är ett 
positivt laddat begrepp  som är svårt att vara emot. Begreppet fungerar dessutom som ett sätt 
att  göra anspråk på att det är just den egna utformningen av skola och utbildning som är den 
rätta. Det är med andra ord ett begrepp som ger legitimitet. Att det råder samstämmighet  kring 
vikten av likvärdighet  bör även förstås mot bakgrund av att likvärdighet som begrepp har en 
performativ funktion, det vill säga, det är inte bara beskrivande utan är också värderande och 
skapande. Likvärdighet används, enligt Englund, både för att beskriva verkligheten men även 
för att göra olika egna utbildningspolitiska strävandena legitima genom att relatera dem till 
begreppet. Konsensus kring vikten av likvärdighet kan med denna bakgrund förstås som att 
det skulle vara näst intill omöjligt att som skribent positionerna sig som motståndare till detta. 
Att en skribent är för likvärdighet kan följaktligen, med Englunds beskrivningar, förstås som 
ett sätt att  ge legitimitet åt den tes eller åt de beskrivningar som avses föras fram i artikeln. 
Om den givna beskrivningen, och de strävanden som följer av denna, uppfattas som legitim 
(genom att den säger sig syfta till att  stärka likvärdigheten) är den möjligen lättare att ta till 
sig för den tilltänkta publiken. 

Konsensus kring vikten av likvärdighet i debatten om läxhjälp bör förstås i förhållande till 
Englunds (i Englund & Quennerstedt, 2008) beskrivning av begreppet som ett nav i kampen 
mellan olika synsätt på utbildning och i olika skolpolitiska reformer. Det är framför allt  viktigt 
att  det egna synsättet på utbildning och på reformer uppfattas som förknippade med likvär-
dighet och med vad likvärdighet är. För skribenterna i läxhjälpsdebatten innebär detta att de-
ras olika ställningstaganden på något sätt  måste ligga i linje med en likvärdig utbildning för 
att uppfattas som legitima.

Utöver att det  råder konsensus om likvärdighetens vikt, finns det också en bred samstämmig-
het bland skribenterna om att likvärdigheten inom skolan har försvagats de senaste åren. Hur 
kan man då förstå att förespråkare och kritiker till förslaget om läxhjälp gör så olika analys av 
förslagets eventuella konsekvenser? För det första gör olika skribenter olika analyser av hur 
möjligheten att  köpa läxhjälp påverkar likvärdigheten i skolan. Kritikerna uppfattar att läx-
hjälpen riskerar att  förstärka en redan negativ trend, med hänvisning till familjers olika förut-
sättningar att köpa läxhjälp. Läxhjälp  sätts därmed i relation till olika ekonomiska resurser. 
Förslaget uppfattas därför som ojämlikt mot bakgrund av att alla inte kan ta del av tjänsten, 
det vill säga, den uppfattas inte ges på lika villkor. Med en sådan tolkning uppfattas heller inte 
elevers skolgång ges på lika villkor, då läxhjälpen ses som betydelsefull för skolresultaten 
men företrädesvis kommer att kunna utnyttjas av elever från redan privilegierade familjer. Fö-
respråkarna till förslaget ser däremot läxhjälpen som ett  extra stöd till elever i behov av extra 
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hjälp att möta målen för en grundläggande behörighet. Med subventionen kan fler elever ta 
del av läxhjälpen och förslaget uppfattas därav som ett stöd som kan stärka likvärdigheten i 
skolan. 

Kritikers och förespråkares olika syn på förslagets eventuella konsekvenser tycks alltså ta ut-
gångspunkt i familjers ekonomiska förutsättningar och huruvida förslaget, mot bakgrund av 
dessa förutsättningar, antingen stärker eller försvagar likvärdigheten. Såväl kritiker som före-
språkare tar familjers ekonomiska skillnader som en viktig utgångspunkt i fråga om likvär-
dighet, men drar helt olika slutsatser av detta. Analysen av vad familjers ojämlika förutsätt-
ningar innebär ger med andra ord en stor skillnad mellan kritikers och förespråkares olika 
synsätt på förslagets effekter på likvärdighet. Detta kan alltså tolkas som att dessa olika grup-
per gör olika bedömningar av vägen till en likvärdig utbildning. 

Sammantaget menar jag att förhållandet mellan konsensus och konflikt i fråga om likvärdig-
het ligger i linje med Englunds beskrivning av hur det, inom svensk utbildningspolitik, länge 
funnits en konsensus kring att  skola och utbildning bör vara likvärdig men att det samtidigt 
rått en konflikt kring hur detta skall uppnås. 

Englunds beskrivning ger en förklaring till samstämmigheten kring vikten av likvärdighet i 
läxhjälpsdebatten. Rimligen ser kritiker och förespråkare olika på familjers förutsättningar att 
ta del av den privata läxhjälpen. Rimligen ser dessa skribenter även olika på vilka grupper 
som kommer att nyttja tjänsten och varför. Detta är bakgrunden till oenigheterna i fråga om 
läxhjälpens konsekvenser för likvärdigheten. Men jag uppfattar även att oenigheten kring lik-
värdighet i debatten handlar om något mer än om hur likvärdigheten påverkas av ett införande 
av statligt  subventionerad läxhjälp. Det finns också uppenbara skillnader i hur begreppet an-
vänds, det vill säga vilken innerbörd som tillskrivs begreppet och vad som inbegrips i likvär-
dig utbildning. I följande avsnitt behandlar jag därför vilken innebörd som ges likvärdighets-
begreppet mer ingående.

6.2 Likvärdighetsbegreppets innebörd
Jag har nu visat att det råder delade meningar om vad förslaget om läxhjälp kommer att inne-
bära för likvärdigheten i skolan. Jag har även visat att  likvärdighet är ett  begrepp som det ver-
kar vara svårt att inte vara förespråkare av. Vi har även kunnat se att såväl kritiker som före-
språkare är för vikten av likvärdighet i skolan. Men vad avser egentligen kritiker och före-
språkare när de skriver om likvärdighet? Vad avser de inte? Och syftar de på olika saker när 
de använder begreppet? De olika sätten att se på likvärdighet som beskrivits i den teoretiska 
ramen kan här bidra med vägledning.  

6.2.1 Likvärdighet som jämlikhet
Som jag visat ovan är kritikernas uppfattning att förslaget om läxhjälp kommer att  påverka 
likvärdigheten i skolan på ett negativt sätt, detta framför allt  därför att förslaget  uppfattas som 
ojämlikt med hänvisning att familjer har olika ekonomiska förutsättningar att  ta del av tjäns-
ten. Kritikerna drog här slutsatsen att vissa familjer, ens med en subvention, inte kommer ha 
råd att nyttja den. De fokuserar här på en grupp som de redan ser som missgynnad och elever 
som redan har en sämre utgångspunkt i skolan. Detta är den bakgrund som kritikerna ger till 
varför förslaget är ojämlikt, och i förlängningen motverkar likvärdigheten.
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Sett ur Englunds perspektiv uppvisar detta sätt att argumentera stora gemensamma drag med 
likvärdighet som jämlikhet. Denna begreppsanvändning betonade just vikten att stödja miss-
gynnade grupper, med det övergripande syftet att  alla elever skulle få en likvärdig utbildning, 
i bemärkelsen en gemensam referensram av grundläggande kunskaper och färdigheter. En an-
nan central tanke var att det fokus som riktades mot grupper i behov av ett  extra stöd skulle 
vara stärkande för likvärdigheten i skolan generellt. 

Kritikernas invändningar mot förslaget kan alltså förstås som en kritik mot ett förslag som 
uppfattas motverka likvärdighet som jämlikhet. I det empiriska materialet beskrivs att social 
snedrekrytering till högre utbildning består, att skolan inte lyckats med att utjämna sociala 
skillnader mellan elever och att uppväxtvillkor avspeglas allt mer i elevers betyg. Med infö-
randet av läxhjälpsförslaget uppfattas elever med redan goda förutsättningar komma i allt 
bättre position. Detta samtidigt som andra elevgrupper, vars föräldrar har knappa ekonomiska 
resurser, uppfattas hamna efter ytterligare. Detta är kritikerna alltså mycket skeptiska till. Be-
skrivningarna som ges av kritikerna speglar med andra ord uppfattningar om att dessa förhål-
landen (vilka uppfattas riskerar att förstärkas ytterligare med förslaget) är orättvisa eller fel 
och att de påverkar jämlikheten, och därmed likvärdigheten, på ett negativt sätt. 

6.2.2 Likvärdighet som valfrihet
De meningar om likvärdighet som förespråkarna i debatten ger uttryck för är något mer varie-
rade än kritikernas. Å ena sidan poängteras vikten av alla elevers möjligheter till en likvärdig 
utbildning. Å andra sidan betonas, än starkare, föräldrars rätt att köpa privat läxhjälp för att 
hjälpa det egna barnet i dennes utbildning. Förespråkarna använder därmed begreppet likvär-
dighet på ett sätt  som innebär att ett starkare fokus riktas på individen, elevens utveckling av 
kunskaper och färdigheter och föräldrarnas rätt, eller frihet, att köpa tjänsten. Med Englunds 
terminologi kan ett  sådant förhållningssätt till likvärdighet relateras till likvärdighet som val-
frihet. Som jag tidigare visat  betonar detta perspektiv likvärdiga valmöjligheter, och tar i förs-
ta hand utgångspunkt i individens eller den enskilda familjens frihet att välja. En grundläg-
gande utgångspunkt för detta sätt att  se på utbildning är att en likvärdig utbildning inte längre 
uppfattas vara likformig till sitt innehåll, detta eftersom alla elever anses ha olika och indivi-
duella förutsättningar för att tillgodogöra sig kunskaper. En likvärdig utbildning, förstått ur 
detta perspektiv, handlar istället om att alla elever, var och en utifrån den egna särarten, skall 
ges likvärdiga möjligheter att själva påverka och fatta beslut om sina egna förhållanden. Lik-
värdighet relateras med andra ord till valfrihet och skolan betraktas i högre utsträckning som 
ett redskap  för individen och dennes möjlighet att utvecklas enligt sina egna förutsättningar 
och livsplaner. 

I debatten kommer denna syn på likvärdighet till uttryck i utsagor om föräldrars rätt att hjälpa 
sina barn att utveckla sina talanger och som frihet att  köpa läxhjälp. Flera av förespråkarna 
skriver i generella termer om rätten till bra utbildning för samtliga elever i skolan, och pekar 
på kommunernas och skolans ansvar. En skribent, Johannes Åman (2012a), betonar, mer spe-
cifikt, att skolan har en viktig uppgift i det att värna ett grundläggande jämställdhetsideal i 
samhället. Men han framhåller samtidigt att detta ideal inte får vara hindrande för föräldrars 
frihet att köpa läxhjälp. Åman skriver:

Att vissa elever får betald hjälp medan andra lämnas utan kan leda till att klyftorna vidgas. Men lika lite 
som man kan hindra välutbildade föräldrar att hjälpa sina barn med skolarbetet bör man försöka stoppa 
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dem som vill köpa läxhjälp. Att någon får lära sig mer är inget problem. Felet är att det finns andra som 
behöver hjälp men blir utan. (Åman, 2012a)

Citatet kan tolkas som att alla elever inte kommer att ha samma möjligheter att ta del av den 
privata läxhjälpen, det vill säga, vissa elevgrupper kommer att  ges ett försprång medan andra 
hamnar efter. Citatet kan även förstås som en implicit kritik mot att skolan misslyckats med 
att ge rätt hjälp  till elever med ett behov av extra stöd. Åman väger i citatet olika hänsyn mot 
varandra – i det här fallet kollektiva mot individuella – för att landa i slutsatsen att  den enskil-
da familjens rättigheter väger tyngst. Citatet belyser alltså en intressant skillnad mellan kriti-
ker och förespråkare i att, å ena sidan, kompensera för ett ojämlikt utgångsläge (det vill säga 
innerbörden av likvärdighet förstått som ett kompensatoriskt uppdrag) och att, å den andra, 
betrakta likvärdigheten som mer lika valmöjligheter för att kunna köpa läxhjälp. 

Det är, som jag argumenterat för ovan, tydligt att kritiker och förespråkare tar olika utgångs-
punkter när det gäller kollektiva och individuella hänsyn och perspektiv. Kritiker antar en i 
huvudsak kollektivistisk utgångspunkt genom att  skriva om integration i samhället och socio-
ekonomiska skillnader mellan elever. Förespråkare betonar i högre grad rättigheter ur ett indi-
viduellt perspektiv. Sammantaget kan kritikers och förespråkares olika syn på likvärdighet 
därmed tolkas som en kamp om begreppet där det ges delvis motstridiga betydelser, i linje 
med Englunds beskrivning av olika konkurrerande idéströmningar vilka var och en vill mar-
kera det egna utbildningspolitiska synsättet som det rätta. 

6.2.3 Likvärdighet som måluppfyllelse
Som jag visat i teoriavsnittet beskriver Englund att det under början av tjugohundratalet ägt 
rum ytterligare en förändring vad gäller sättet  att se på likvärdighet i skolan. De tidigare bety-
delserna av likvärdighet har, enligt Englund, allt mer urvattnats och likvärdigheten har givits 
en innebörd av måluppfyllelse och uppnående av utbildningsresultat. Det viktiga för likvär-
digheten är inte längre att alla elever skall förses med ett likformigt bildningsideal eller att 
elevers lika valmöjligheter sätts främst. Man talar istället om vikten av att  elever når en 
grundläggande utbildningsnivå och en grundläggande behörighet. Detta är inget som står i 
motsättning till att vissa elever når en betydligt  högre kunskapsnivå. Utbildningsmålen gäller 
att  elever ska nå grundläggande utbildningsnivåer, och graden av måluppfyllelse har kommit 
att bli ett slags mått på kvalitet i skolan.33 

Beskrivningen av likvärdighet som måluppfyllelse är emellertid inte lika framträdande i det 
empiriska materialet som de två föregående synsätten är. Det kan heller inte på samma sätt 
sorteras in under en specifik grupp av skribenter (kritiker eller förespråkare). Det är snarare så 
att  såväl kritiker som förespråkare ställer upp på vikten av att alla elever i skolan når en 
grundläggande kompetens – att allt fler elever inte klarar av kraven för behörighet till gymna-
sieskolan eller till högre utbildning beskrivs som det tydligaste tecknet på att likvärdigheten i 
skolan har försämrats. Sammanfattningsvis tenderar likvärdighet som måluppfyllelse, i det 
material som jag har analyserat, överlappa de andra betydelserna något samtidigt som det inte 
är framträdande i materialet som helhet. Själva begreppet, som Englund beskriver det, fram-
står dessutom som präglat av de två föregående, ett slags mellanting. Den av Englund be-
skrivna kopplingen till kvalitet förekommer på några ställen i materialet.
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6.3 Skolans ansvar i debatten om läxhjälp 
En angränsande fråga till det som behandlats ovan rör hur skolans ansvar behandlas i debatten 
om läxhjälp. Läxor och läxhjälp  befinner sig i gränslandet mellan hem och skola, och jag har 
ovan visat hur debatten kretsat kring hur stor den individuella familjens frihet att köpa läx-
hjälp ska vara, samtidigt som kritik också riktats mot skolan, som institution, för att ha brustit 
i  sitt ansvar för utbildningen. Vissa kritiker framför synpunkten att läxhjälp borde omfattas av 
det ordinarie skolsystemet.  

Kritikerna menar att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och att det är skolan som 
har det huvudsakliga ansvar för detta. Skolan har enligt  dessa skribenter ett ansvar att hjälpa 
alla elever att nå en grundläggande behörighet. Samtidigt betonas att föräldrar har olika förut-
sättningar att orientera sig bland olika utbildningsval och ge sina barn stöd i deras skolgång. 
Det uppfattas därför vara ytterst viktigt att skolan har rätt förutsättningar för att möta dessa 
krav, (med andra ord förutsättningar att ta detta ansvar). 

I relation till förslaget om läxhjälp skriver kritikerna om risken med att privata läxhjälpstjäns-
ter blir ett vedertaget inslag på den svenska skolmarknaden – om så är fallet  riskerar satsning-
ar på den ordinarie skolan att bli färre eller helt utebli, menar några av dem. Utbyggnaden av 
en privat läxhjälp  bedöms försämra utsikterna och incitamenten för att skolan, även i framti-
den, tilldelas de ekonomiska medel som behövs för att klara av det kompensatoriska uppdrag 
som dessa skribenter ser som en av skolans  viktigare uppgifter. 

Förespråkarna ser emellertid inte någon motsättning med eller risk för att den privata läxhjäl-
pen skulle underminera satsningar på den ordinarie skolan. Läxhjälpen, menar flera, fråntar 
inte på något sätt skolans och kommunernas ansvar för att elever klarar av skolgången under 
den ordinarie skoldagen. Skolan har även ett ansvar för att elever inte skickas hem med upp-
gifter som de inte klarar av att lösa på egen hand. Detta förhållande uppfattas inte förändras 
med införandet av en subvention till läxhjälp.  

Uppfattningarna om hur förslaget  kan påverka skolan går med andra ord isär, även om både 
kritiker och förespråkare tillskriver skolan ett stort  och huvudsakligt utbildningsansvar. De 
mest tydliga skillnaderna rör synen på om läxhjälp borde finnas i privat regi, eller i skolans, 
samt hur förutsättningarna för skolan att  leva upp till sitt ansvar skulle påverkas av förslaget. 
När kritikerna är oroade för en utveckling som uppfattas förskjuta ett allt större ansvar från 
skolan till elever och föräldrar, antyder flera förespråkare av förslaget att  den privata läx-
marknaden kan tvinga fram en bättre kvalitet på skolan generellt. Utvecklingen uppfattas 
dessutom kunna medföra andra positiva effekter som en parallell utbyggnad av läxhjälpen in-
om ramen för skolans regi. Kritikerna delar inte uppfattningen om marknaden som en driv-
kraft bakom bättre kvalitet i skolan. Man pekar istället på riskerna med att en privat läxhjälp, 
mot bakgrund av elevers olika sociala bakgrund och ekonomiska förutsättningar att  nyttja 
tjänsten, kan leda till ytterligare segregation.

Det sätt på vilket både kritiker och förespråkare skriver om ansvarsfördelningen mellan skola, 
elever och föräldrar kan förstås mot bakgrund av den mer generella utveckling – marknadise-
ringen – av utbildningsområdet och offentlig sektor i bredare mening, som flera forskare be-
skrivit. Jag har tidigare, i teorikapitlet, redogjort för hur denna förändring av svensk skola 
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har präglats av tankar om att driva fram en bättre kvalitet på undervisningen. Jag har även vi-
sat hur flera av dessa forskare menat att  dessa mer genomgripande reformer i svensk skola 
också påverkat sättet att tala om skolan. Dessa förändringar har bland annat medfört att  sko-
lan allt  mer betraktas som en marknad, och att elever och föräldrar, i större utsträckning än 
tidigare, förutsätts agera i enlighet med just denna logik. 

6.4 Public good, private good och frågan om ”jämlikhet i vad?”
I sin beskrivning av hur skolan har förändrats introducerar Englund (1993; i Englund & 
Quennerstedt, 2008) de två begreppen public good och private good. Begreppsparet  använder 
Englund för att, på ett analytiskt sätt, beskriva en förändrad syn på utbildning och dess syften, 
i vid bemärkelse. Som jag beskrivit i teorikapitlet menar Englund att synen på utbildning i 
takt med mer genomgripande reformer i svensk skola har skiftat; från att uppfatta syftet  med 
utbildning ur ett samhälls- och kollektivt perspektiv, till en syn på utbildning som centrerad 
kring individen och som förberedelse för en individuell karriär. Den förändrade synen och de 
två begreppen hör, enligt Englund, ihop  med marknadiseringen av skolan – en övergripande 
förändring kännetecknad av en tilltagande individualisering och decentralisering i samhället 
och av ökade krav på valfrihet i skolan.

Spåren av denna förändrade och mer generella syn på utbildning kan ses också i debatten om 
privat läxhjälp. Debatten är, som jag argumenterat för, på många sätt en debatt om vilket ut-
rymme individuell valfrihet skall få i relation till mer kollektiva hänsyn. Debatten berör där-
med också vilket det övergripande syftet med utbildning bör vara. Läxhjälpsdebatten uppvisar 
på så vis många likheter med det skifte i synsätt på utbildning som Englund beskrivit.  

Englund skriver även om hur det, som en del av detta förändrade perspektiv på utbildning, 
skett flera betydelseförskjutningar i tolkningen av likvärdighetsbegreppets innebörd. Innebör-
den har förändrats, menar Englund, från att under sextiotalet fram till början av åttiotalet, rela-
teras till jämlikhet, till att under det senare åttiotalet och början av nittiotalet beskrivas i ter-
mer av valfrihet, till att än en gång förändras och under början av tjugohundratalet omtalas 
som måluppfyllelse. 

Som jag visat  ovan tenderar kritikerna till förslaget att ansluta sig till betydelsen av likvärdig-
het som jämlikhet. Förespråkarna utgår i hög utsträckning från betydelsen av likvärdighet som 
valfrihet. Dessa två vitt skilda förhållningssätt till likvärdighet i läxhjälpsdebatten kan därmed 
relateras till Englunds beskrivning av public good och private good. Det ena ser utbildningens 
syfte i kollektivets perspektiv och det andra ur individens. Jag har även visat att tolkningen av 
likvärdighet som måluppfyllelse återkommer hos såväl förespråkare som kritiker till läx-
hjälpsförslaget. Därmed verkar uppfattningen om likvärdighet som måluppfyllelse att över-
lappa de två andra innebörderna något (jämlikhet kontra valfrihet). Detta förhållande indikerar 
möjligen att skiljelinjerna mellan de olika sätten att uppfatta likvärdighet inte är så skarpa, 
men att de ändå har betydelse för hur man resonerar kring elevers förutsättningar och hur man 
ser på det övergripande syftet med den färdiga utbildningen i skolan.  

Innan jag avslutar detta kapitel med några summerande kommentarer vill jag kort återknyta 
till Guadalupe Francias frågeställning: ”Jämlikhet i vad?” Det är sannolikt så att  de flesta 
skribenterna argumenterar med en sann övertygelse om att deras ståndpunkter är de rätta för 
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att utveckla likvärdighet och bra skola. Det som skiljer dem åt är, som Francia skriver, många 
gånger grundläggande skillnader i synen på jämlikhet och rättvisa. Vid en jämförelse av de tre 
olika sätten att se på likvärdighet i läxhjälpsdebatten, är det uppenbart dessa skillnader finns. 
Perspektivet på likvärdighet som jämlikhet betonar hur elevers utgångslägen är ojämlika men 
att resultatet – den färdiga utbildningen – skall vara likvärdig och i förlängningen bidra till 
större jämlikhet. Synen på likvärdighet  som valfrihet eftersträvar att  göra elevers utgångsläge, 
det vill säga möjligheten för föräldrar att köpa läxhjälp, så jämlikt som möjligt (med andra ord 
att  så många som möjligt skall ges valfriheten att köpa tjänsten). Det slutliga studieresultatet, 
att  alla elever når en grundläggande nivå, tycks inte vara lika intressant. Sättet att se på lik-
värdighet som måluppfyllelse uppfattar jag däremot som en återgång till ett starkare fokus på 
utbildningens slutresultat; det viktiga är att alla elever uppnår en grundläggande kunskapsni-
vå, men det gör inget om vissa elever når en högre nivå.

6.5 Några summerande kommentarer
Jag har nu argumenterat för att debatten om privat läxhjälp kan förstås som en debatt som till 
stor del handlar om olika syn på jämlikhet och rättvisa, om olika synsätt  på vikten av likvär-
dighet och om hur ansvaret för utbildning bör vara fördelat mellan skola, föräldrar och elever. 
Jag har även visat hur förespråkare och kritiker gör olika analyser av förslagets eventuella 
konsekvenser och att  både kritikers och förespråkares syn på förslaget över lag tar utgångs-
punkt i familjers ekonomiska förutsättningar. Mot bakgrund av detta finns det slutligen olika 
uppfattningar mellan kritiker och förespråkare om huruvida förslaget skulle bidra till att stärka 
eller försvaga likvärdigheten i skolan. 

För att analysera läxhjälpsdebatten och de uppfattningar om likvärdighet och skolans ansvar 
som kom till uttryck i den använde jag mig av Englunds begrepp om betydelseförskjutningar 
hos begreppet likvärdighet: likvärdighet som jämlikhet, valfrihet och måluppfyllelse. Mitt syf-
te med detta har varit att  bidra till en förståelse av de olika sätten att se på likvärdighet i läx-
hjälpsdebatten. Jag anser också att det teoretiska perspektivet har bidragit till att synliggöra 
mer grundläggande skillnader mellan dessa synsätt. 

I relation till Englunds arbete, kan jag notera att alla tre (teoretiskt beskrivna) innebörder av 
begreppet förekommer i mitt material, men i olika utsträckning. Mest dominerande är de två 
första – likvärdighet som jämlikhet och likvärdighet som valfrihet – dessa visar också ett tyd-
ligt mönster i förhållande till förslagets kritiker och förespråkare. Jag har vidare noterat hur 
beskrivningen av likvärdighet som måluppfyllelse inte varit lika framträdande i debatten, och 
att denna syn på likvärdighet istället  tenderar att överlappa de andra betydelserna 
något. Sammanfattningsvis är debatten om läxhjälp en debatt som många gånger handlar om 
grundläggande utbildningsfrågor som jämlikhet, rättvisa, och syftet med utbildning.
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7 DISKUSSION 

7.1 Resultatdiskussion
Syftet med föreliggande studie har varit att genom en analys av den massmediala debatten om 
läxhjälp, undersöka vilka uppfattningar och vilken mening som tillskrivs förslaget om en skat-
tesubvention för privat läxhjälp i hemmet. Ett vidare syfte har även varit att belysa hur frågor 
om likvärdighet och skolans ansvar behandlas i den massmediala debatten kring förslaget. 

Jag anser att den valda teoretiska referensramen och det kvalitativa angreppssätt som använts 
i arbetet  med studien tillsammans har bidragit till att studiens syfte och forskningsfrågor har 
kunnat uppfyllas och besvaras. Jag har kunnat visa att debatten om läxhjälp i hög grad inbe-
griper olika sätt att  förhålla sig till grundläggande utbildningsfrågor som jämlikhet, rättvisa, 
valfrihet och vilket syftet med utbildning bör vara. Jag har även visat att den på många sätt 
också är en debatt om hur ansvaret för utbildning bör vara fördelat mellan skola, föräldrar och 
elever. De av Englund introducerade teoretiska begreppen, som av honom används för att be-
lysa mer genomgripande förändringar av svensk skola, har bäring även på debatten om privat 
läxhjälp. Jag anser med andra ord att  Englunds forskning bidrar med en bakgrund och med 
sammanhang till debatten om läxhjälp och därmed även till den argumentation som skriben-
terna för fram.

Mina resultat visar till stor del en överensstämmelse med tidigare forskning om förändrade 
synsätt på skolan, och mer specifikt med Englunds forskning om likvärdighetsbegreppets oli-
ka betydelser. Den förskjutning av likvärdighetsbegreppet som Englund beskrivit syns tydligt 
i debatten. Likvärdighet relateras många gånger till valfrihet. Detta överensstämmer med and-
ra ord i stora drag med den teoretiska beskrivningen av hur skolan förändrats. Även de andra 
innebörderna av likvärdighet förekommer i diskussionen om läxhjälp. De på många sätt kon-
trasterande sätten att förhålla sig till kollektiv och individ som Englund beskrivit är återkom-
mande även i det material som jag studerat. Att de tre innebörderna av likvärdighet kommer 
till uttryck i materialet uppfattar jag som en indikation på teorins aktualitet. Begreppen har 
varit användbara och meningsfulla i min analys. 

Trots detta finns det också tydliga avvikelser mellan mitt resultat och den teoretiska referens-
ramen som är värda att notera. Den ”tidigare” betydelsen av likvärdighet (som jämlikhet) 
framkommer på ett tydligt sätt i debatten. Denna tolkning av likvärdighet är betydligt  mer 
framträdande i debatten än i den teoretiska ramen där den beskrivs som mer undanträngd än 
den andra två perspektiven. En ytterligare reflektion, kring skillnader mellan teori och empiri, 
är att likvärdighet som jämlikhet och valfrihet båda är mer dominerande än betydelsen av lik-
värdighet som måluppfyllelse i det empiriska materialet. Detta kan möjligen handla om att 
dessa två betydelser av likvärdighet ”visar vägen” till måluppfyllelse, som ju av flera skriben-
ter beskrivs som en av skolans viktigare uppgifter. Skillnaderna mellan teori och mitt resul-
tat är sammantaget ett intressant fynd vilket indikerar att  också de ”tidigare” betydelserna av 
likvärdighet som jämlikhet och som valfrihet är högst levande i den utbildningspolitiska, 
massmediala debatten. 

Vilka inom- och utomvetenskapliga bidrag kan då den här studien bidra med? Studien kan ge 
ett  empiriskt bidrag till befintlig forskning om de övergripande förändringar, den marknadise-
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ring, som skolan stått och står inför, ett fält där jag inte funnit  några studier som berör läxhjälp 
trots att detta fenomen uppvisar tydliga beröringspunkter med de beskrivna förändringarna. I 
förhållande till Englunds forskning, som kan räknas till detta fält, bidrar studien dessutom 
med att pröva begreppens aktualitet och meningsfullhet i analysen av ett annat slags empiriskt 
material.

Studien bör ses som ett  bidrag till fältet för läxforskning eftersom det här finns få kvalitativa 
studier och mycket få svenska studier om läxor. Som jag redogjort för i kapitlet om tidigare 
forskning, har jag inte funnit någon svensk forskning som har intresserat  sig för frågan om 
läxhjälp. Med föreliggande studie, och med det material jag undersökt, har jag kunnat visa att 
läxor och läxors värde som metod för bedömning i skolan sällan ifrågasätts eller problemati-
seras i den offentliga debatten. Läxors värde tycks många gånger tas för givet, i det här fallet 
i en debatt som är centrerad just kring frågan om läxor och statlig subvention för hjälp  med 
läxor. 

När det gäller studiens utomvetenskapliga relevans anser jag att den är relevant i form av en 
mindre, kritisk granskning av den privata läxhjälpen som ett aktuellt utbildningssocialt 
fenomen. Förslaget  om läxhjälp ifrågasattes av flera centrala aktörer (av skolforskare, Skol-
verket och av Lärarnas Riksförbund, bland andra). Den politiska diskussionen var trots detta 
relativt liten innan förslaget slutligen antogs. Jag anser att  det  därför finns ett utomvetenskap-
ligt värde i att utsätta för detta fenomen för (kritisk) vetenskaplig belysning.

7.2 Metoddiskussion
Studiens trovärdighet handlar till stor del om att  jag som forskare eller student har undersökt 
det jag utger mig för att ha undersökt. Detta innebär för det första att  välja rätt material i rela-
tion till syftet med studien; att det empiriska materialet  har förutsättningar att besvara studiens 
övergripande syfte och forskningsfrågor på ett giltigt och tillförlitligt  sätt. Möjligheten att be-
döma huruvida empirin, i kombination med forskarens tolkning av den, ger en tillförlitlig bild 
av det som avsetts undersökas avgörs i sin tur av en studies genomskinlighet, det vill säga att 
det är möjligt att följa och kritiskt bedöma de val och de tolkningar som gjorts i arbetets olika 
moment (Bryman, 2002).   

Vad kan sägas om denna studies trovärdighet? I vilken mån bedömer jag att slutsatserna är 
rimliga? Jag anser att jag varit transparent  i studiens samtliga delar. Jag har redovisat studiens 
forskningsansats och mina reflektioner i arbetets inledande skeden. Utöver det har jag även 
redovisat de val som gjorts under det praktiska genomförandet av studien. Med dessa förut-
sättningar anser jag att arbetets olika moment går att  följa och värdera. Det empiriska materia-
let kan därtill sägas ha en god autenticitet  då det är ett offentligt publicerat i dags- och facklig 
press, oberoende av denna studie. 

Studiens trovärdighet handlar också om äkthet  (Bryman, 2002) och koherens, det vill säga att 
det finns en sammanhängande och logisk helhet i arbetet (Allwood & Erikson, 2010). Trovär-
digheten förutsätter även tydlighet och en tillräcklig grad av konkretisering i den resultatbe-
skrivning som ges (Larsson, 1994). Detta har jag eftersträvat genom att använda mig av citat 
och vara noggrann med att referera till materialet. Resultatet har därtill relaterats till tidigare 
forskning inom fältet för läxforskning samt till ett teoretiskt avsnitt där ett analytiskt perspek-
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tiv att se på empirin beskrivits. Dessa val och överväganden anser jag kan borga för att studi-
en håller en hög kvalitet och att de resultat och tolkningar som presenterats är trovärdiga. 

Det är naturligtvis så att premisserna för studien och resultatet av studien hänger samman. I 
detta arbete har jag beskrivit hur samhälleliga förändringar och förändrade synsätt på skola 
kan bidra till en förståelse för debatten om privat läxhjälp  och dess centrala tema om likvär-
dighet. Samtidigt är det så att  teoretiska perspektiv i sig utgör en avgränsning för var intresset 
i en undersökning riktas, en viss ansats påverkar med andra ord det resultat och de slutsatser 
som produceras (se till exempel Larsson, 1994). Det finns även en risk för att det empiriska 
materialet bekräftar den teori som valts (Alvesson & Sköldberg, 1994). I detta avseende är det 
viktigt att forskaren strävar efter öppenhet i kombination med kritisk reflektion. Mot bak-
grund av studiens omfattning ser jag emellertid inte att jag hade kunnat välja någon radikalt 
annorlunda, kontrasterande, teori som hade kunnat ge analysen alternativa synsätt. Fördelen 
med alternativa synsätt bör hela tiden vägas mot risken för att  det blir mer än vad som kan 
hanteras analytiskt på ett givande sätt (Fejes & Thornberg, 2009). 

Avslutningsvis vill jag ta upp några alternativ för studiens utformning, givet att  tidsramen va-
rit mer omfattande. Frågorna om ”uppfattningar och synsätt” (i bredare bemärkelse) har kun-
nat breddas ytterligare, om det gällt  en större studie. Inom en sådan ram hade också ett större 
och annorlunda empiriskt material kunnat  hanteras. En kvalitativ studie som den jag genom-
fört hade till exempel kunnat utvidgas med intervjuer med elever och föräldrar rörande deras 
uppfattningar om förslaget. Dessa gruppers röster är relativt  frånvarande i det material jag nu 
studerat, även om de genomgående omtalas. Elevers och föräldrars perspektiv på förslaget är 
därmed något som inte framkommer med upplägget för detta arbete. En ytterligare komplette-
ring hade kunnat vara att göra ”expertintervjuer” med läxforskare inom fältet för pedagogik 
gällande deras syn på förslaget. Ett sådant komplement hade kunnat bidra med en annan 
”tyngd” till materialet än debatt- och ledarartiklar. Ett tredje upplägg hade kunnat vara att  gö-
ra en kvalitativ innehållsanalys och därigenom jämföra uppfattningar om läxor och likvärdig-
het mellan olika perioder. 

7.3 Slutsatser och förslag till fortsatt forskning
Slutsatserna av studien kan summeras enligt följande. Centrala teman i debatten om läxhjälp 
är skolans utveckling, likvärdighet och vem som skulle gynnas eller missgynnas av förslaget. 
Även förslagets eventuella effekter på likvärdigheten i utbildningssystemet är ett viktigt in-
slag. Gällande vikten av likvärdighet och om skolans negativa utveckling i detta avseende rå-
der det en bred enighet i debatten. Skiljelinjerna mellan kritiker och förespråkare rör framför 
allt synen på förslagets effekter och vad som är likvärdighet i relation till förslaget. Utifrån 
det valda teoretiska ramverket drar jag slutsatsen att två betydelser av likvärdighet dominerar 
i debatten. Den ena är likvärdighet som jämlikhet och den andra är likvärdighet som valfrihet, 
dessa visar tydliga kopplingar till kritiker respektive förespråkare. Den tredje betydelsen som 
innefattas i den teoretiska ramen, likvärdighet som måluppfyllelse, är inte lika framträdande 
men förekommer i debatten. Den visar där ingen tydlig koppling till den ena eller andra grup-
pen skribenter. Denna slutsats avviker något från den teoretiska referensramen. Frågan om 
ansvarsfördelningen mellan skola, föräldrar och elever behandlas både uttryckligen och un-
derförstått i debatten och kring den råder det inte konsensus. Vissa skribenter understryker 
skolans ansvar och anser att förutsättningarna för skolan att leva upp till sitt ansvar riskerar att 
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påverkas negativt om förslaget accepteras. Andra skribenter motsäger denna uppfattning och 
menar därmed att läxhjälpen inte kommer att påverka skolans ansvar negativt, utom tvärtom 
skulle kunna stimulera en utbyggnad av läxhjälp i skolans regi. 

Utifrån studiens resultat och den tidigare forskningen inom området kan några uppslag till 
fortsatta studier formuleras. En framtida studie skulle exempelvis kunna undersöka hur upp-
fattningar och sättet att tala om läxhjälp och likvärdighet ser ut efter förslagets införande. En 
liknande studie, men med annan design, skulle kunna undersöka de reella effekterna av för-
slaget på likvärdighet, exempelvis genom att studera vilka som i första hand använt  sig av 
tjänsten och i vilket syfte. En relevant fråga är också hur stor betydelse läxhjälp har för ele-
vers lärande och skolresultat i stort, med tanke på att läxor som metod för lärande är ifrågasatt 
inom forskningsfältet om läxor.
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