
Abstract 
This is a study of two school extern homework activities dedicated to helping students with 
their homework. The questions at issue are 1) how are the homework activities organized 
when it comes to financing, planning, marketing and implementation? 2) Who participates as 
staff as well as students and what are the requirements for participants? 3) What are the 
reasons for students to attend school external homework sessions? Material was gathered by a 
survey among the students at the activities and by interviews with principals for each activity. 
Two main findings are that the homework activities are almost exclusively visited by students 
with immigrant background and that the main reasons for participating are difficulties with 
the Swedish language, and parents not being able to help their children with homework. One 
conclusion is that this may explain the high rate of students with immigrant backgrounds. 
Another conclusion is that the homework activities cater for needs that according to the 
Swedish curriculum are supposed to be met by the schools.  
 
Sökord: Läxor, läxhjälp, skolsvårigheter, invandrare, svenska som andraspråk, föräldrar  
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1 )nledning   
I en mellanstor norrländsk kommun bedrivs sedan tolv år tillbaka två läxläsningsverksamheter 

av olika ideella organisationer i samarbete. De riktar sig till barn och ungdomar i grundskole- 

och gymnasieåldern men besöks även av äldre elever. Läxläsningsverksamheter, både ideella 

och kommersiella, förekommer i flera andra städer i Sverige och i många olika former. De 

kommunala skolorna, både grundskolor och gymnasieskolor, ordnar också själva läxhjälp 

utanför den ordinarie skoltiden. Skolans café eller bibliotek kan då ha öppet efter skoltid, där 

antingen bibliotekarier eller lärare, yrkesverksamma såväl som pensionerade, finns till hands 

för att hjälpa eleverna med deras läxor. I min uppsats undersökte jag två skolexterna 

verksamheter vilka ordnas av ideella organisationer i en norrländsk kommun. 

 African Welfare Association och Röda Korsets Ungdomsförbund organiserar en 

läxläsningsverksamhet i ett bostadsområde som i uppsatsen kallas Åbacka, medan Rädda 

Barnen och Svenska kyrkan i Engsmark ordnar en liknande verksamhet i ett bostadsområde 

som i uppsatsen kallas Engsmark. Båda bostadsområdena hör till stadens mest invandrartäta. 

   På Åbacka initierades läxläsningen av en hemspråkslärare i somaliska för 12 år sedan, 

då denne lärare hade märkt att hans elever inte kunde få så mycket hjälp med skolarbetet 

hemma. Ursprungligen riktade den sig alltså till somaliska elever men är nu öppen för alla. 

Läxläsningsverksamheten på Engsmark startades ett år senare och besöks så flitigt att man de 

senaste två åren låtit bli att be rektorer informera om verksamheten, eftersom de redan har 

haft många elever. Denna verksamhet organiserades av en numera pensionerad rektor för 

invandrarundervisning som under sin tid som yrkesverksam fick kännedom om en 

läxläsningsverksamhet i Tensta, Stockholm, och ville starta en likadan verksamhet efter sin 

pensionering. 

Läxläsningsverksamheterna ville från början hjälpa elever med deras skolarbete, men 

har med tiden också börjat fylla vissa sociala funktioner. På Åbacka får eleverna som kommer 

dit uppmuntran och bekräftelse och verksamheten i Engsmark ger vissa ungdomar som inte 

får träffa sina vänner i hemmet möjlighet att umgås efter att de avslutat läxorna. 

Verksamheten i Engsmark fungerar också i viss mån integrerande då barn och ungdomar med 

invandrarbakgrund får träffa vuxna svenskar.  

I min uppsats undersökte jag varför nästan bara elever med invandrarbakgrund söker 

hjälp för läxläsning och vilka behov de elever som kommer till läxläsningsverksamheterna 

har.  
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!"! $%fte o*+ fr-geställningar   
Verksamheterna ligger i en mellanstor norrländsk stad i två skilda bostadsområden som i 

uppsatsen kallas Engsmarks respektive Åbacka läxläsningsverksamhet. Undersökningen 

utgick ifrån följande frågeställningar: 

1. Hur organiseras läxläsningen med avseende på finansiering, planering, marknadsföring 

och genomförande? 

2. Vilka deltar i läxläsningsverksamheterna som personal respektive elever och vilka krav 

ställs på deltagarna? 

3. Vilka är orsakerna till att eleverna söker sig till en skolextern läxläsningsverksamhet? 

 

2 Litteraturöversikt 
Litteraturöversikten tar upp forskningen i läxors plats i vardagen, hur ansvarsfördelningen för 

läxorna fördelas mellan barn och deras föräldrar samt de styrdokument för grundskola och 

gymnasium som handlar om vilket ansvar skolan har för elevernas kunskapsutveckling och 

för elever i svårigheter. Översikten tar även upp hur elevers psykiska och sociala situation kan 

påverka studierna samt de svårigheter som kan uppstå för elever med invandrarbakgrund. 

2"! 6ä7or 
Lucas Forsberg (2007) undersökte föräldrars och barns olika roller i läxläsning och annat 

skolarbete. Forsbergs slutsats var att läxorna tas för givet av både föräldrar och barn. 

Föräldrarna i undersökningen verkade också utgå från att de i stor utsträckning ska hjälpa sina 

barn med läxorna och kontrollera att dessa blir gjorda. Forsberg menar att den svenska synen 

på föräldrars roll i elevernas skolarbete präglas av ett aktivt intresse i och en omsorg om 

barnens skolgång. Föräldrarna ser sig som ansvariga till att kontrollera och se till att barnens 

skolarbete blir gjort. Detta är en uppgift som föräldrarna har tilldelats av skolan och de 

försöker fullgöra uppgiften. Forsberg skriver också att de familjer som analyserats i materialet 

beskriver sig som normala familjer utan några större problem. Om läxor är en källa till 

konflikt redan i ”normala” familjer bör de därför vara en källa till ännu större svårigheter i 

familjer som inte betraktar sig som normala. 

Jan-Olof Hellsten (1996) undersökte synen på läxor i pedagogisk litteratur och urskilde 

sex aspekter av läxor. Läxor tjänar för det första som en form av förberedelse inför dels 

läxförhör, dels framtida yrkesuppgifter. Läxor är också ett sätt att organisera tiden; under 

barnens lektioner avsätts särskild tid åt att förbereda och kontrollera dessa, samt att läxorna 

strukturerar inte bara barnens utan hela familjens fritid. För det tredje kan läxor vara ett sätt 
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att utöva kontroll över eleverna: i skolan genom prov och examinationer, och i hemmet 

kontrolleras eleverna genom att de måste ägna mycket tid åt läxorna. En fjärde aspekt 

förknippar läxläsning med omsorg från föräldrarna; att föräldrarna hjälper sina barn med 

läxorna kan ses som ett uttryck för kärlek. För det femte markerar hemläxor att ett barn fått en 

ny status och ny identitet som elev. Slutligen skapar läxor möjligheter till kontakt och 

kommunikation mellan dels föräldrar och barn, dels föräldrar och lärare.  

Hellsten (1996) påpekade att ingenstans i den undersökta litteraturen omnämndes läxor 

som en form av arbete eller något som krävde en arbetsinsats, och kom fram till följande tre 

slutsatser. För det första nämns läxorna sällan i pedagogisk litteratur och för det andra 

problematiseras de inte de få gånger de omtalas. Hela idén med läxor lovordas nästan 

uteslutande, trots att varken innehållet eller metoderna undergått någon kritisk granskning. 

För det tredje anses hemuppgifter vara värdefulla även om det inte alltid beror på att de ger 

framgångsrika resultat. En möjlig tolkning enligt Hellsten är alltså att hemläxor uppfattas som 

en symbol eller en ritual snarare än ett sätt att nå uttalade mål i utbildningen.  

2"2 6äroplanerna om skolans ans;ar 
Läroplanerna för grundskola och gymnasium (Lpo 94 och Lpf 94) anger under Värdegrund 

och uppdrag att elever ska erbjudas en likvärdig utbildning. Undervisningen ska anpassas 

efter elevernas olika förutsättningar och behov, och skolan anges ha ”ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” (Lpo 94). Om 

skolans uppdrag skrivs i Lpo 94 att  
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och 
skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga 
förmåga.  
 

 Läroplanerna understryker sålunda vikten av att utveckla språklig och kommunikativ 

förmåga. Skolans uppdrag i Lpf 94 anges vara att förmedla kunskaper till eleverna samt att 

skapa förutsättningar för detta kunskapstillägnande. I kapitlet God miljö för utveckling och 

lärande understryks återigen att ”Strävan skall vara att skapa de bästa samlade betingelserna 

för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling” (Lpf 94). 

 I läroplanen för grundskolan står att det är skolans ansvar att eleven efter genomgången 

grundskola  

 • behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift, 
 • behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet, 

• känner till och förstår grundläggande begrepp och sammanhang inom de naturvetenskapliga, tekniska,       
  samhällsvetenskapliga och humanistiska kunskapsområdena, 

 • har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska och nordiska och västerländska kulturarv 
 • kan kommunicera i tal och skrift på engelska (Lpo 94) 
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Skolan har alltså ansvar för att eleven får tillräckliga kunskaper i bland annat kärnämnena 

matematik, svenska och engelska. För skolämnet svenskas del innebär detta att eleverna 

utvecklar både kommunikativ förmåga och får kunskaper om kulturarvet. Skolan har också 

ansvar för att eleven får tillräckliga kunskaper inom naturvetenskap, tekniska områden, SO-

ämnen och humaniora. 

I både Lpo 94 och Lpf 94 sägs om den enskilda skolans utveckling att den kontinuerligt 

måste utvärdera sin verksamhet med avseende på undervisningsmål, arbetsformer och 

resultat, så att den svarar mot målen. I Lpo 94 tilläggs att det är huvudmannen för skolan som 

har det ansvaret, samt att det ska ske i samspel med personal, elever och elevernas hem.  

 I båda läroplanerna formuleras rektors ansvar med i princip samma formuleringar: 
Som pedagogisk ledare för skolan och som chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det 
övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas på att nå de riksgiltiga målen. Rektorn 
ansvarar för att en lokal arbetsplan upprättas samt för att skolans resultat följs upp och utvärderas i 
förhållande till de riksgiltiga målen, målen i skolplanen och den lokala arbetsplanen. Rektorn har ansvar för 
skolans resultat (Lpf 94) 

 
Lpf 94 tillägger här att  

Rektor […] har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 
• undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas skiftande behov och 
förutsättningar, 
• undervisning, elevvårds- och syoverksamhet utformas så att elever som behöver särskilt stöd och hjälp får 
detta (a.a.) 

 

 Rektor har alltså ansvaret för att hela verksamheten utvärderas och att skolan når de 

uppställda målen. I Lpf 94 har rektor också ett särskilt ansvar för att undervisningen anpassas 

efter elevernas olika förutsättningar, och att elever som behöver extra stöd får det. 

2"< =le;ers studies;-rig+eter 
Britta Liljegren (2008) belyser elevers svårigheter i skolan ur ett interaktionellt perspektiv, det 

vill säga ”utifrån både familj- och skolperspektiv samt utifrån mötet mellan dessa båda sociala 

system” och framhåller att elevers utveckling beror på mer än bara skolmiljön. 

”[H]emsituation, socialt nätverk, tidsanda och vidare socialt sammanhang som eleven 

befinner sig i” spelar också in.  

Liljegren beskriver hur omgivningen kan betrakta elevers svårigheter i skolan som 

själva problemet, trots att de i själva verket är symptom för kognitiva, psykiska och sociala 

störningar. När störningar sker i gruppkonstellationer som familjen, exempelvis att någon 

tillkommer eller lämnar familjen, kan detta bli alltför påfrestande för en av individerna. En 

elev i den situationen kan börja uppleva känslor av ilska, ledsenhet, maktlöshet, negativa 

tankegångar och utveckla fysiska symptom som magont och huvudvärk, vilket kan få 
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konsekvenser för skolarbetet. Skolan kan beskriva det som att eleven är ”orolig, 

okoncentrerad, har svårt med kamratkontakter och presterar under sin förmåga i skolämnena” 

eller att eleven är tyst och tillbakadragen, umgås sällan med kamrater, presterar medelmåttigt i 

skolan och har sociala svårigheter. Eleven kan också beskrivas vara avskärmad, ha dålig 

kontakt med omgivningen och sällan utföra något meningsfullt skolarbete. Symptom som 

alltså ursprungligen orsakats av problem i familjen, kan få konsekvenser för en elevs 

skolarbete.  

2"@ $tudies;-rig+eter fAr ele;er med in;andrarbakgrund 
Seija Wellros (2004) har beskriver de svårigheter elever med invandrarbakgrund kan ha i den 

svenska skolan. Trots att Wellros som både är psykolog och har undervisat invandrare inte 

själv betraktar sitt eget material som en vetenskapligt genomförd undersökning, kan hennes 

översikt ändå ge en god uppfattning om ämnet.     

Wellros beskriver flera faktorer som kan orsaka invandrade elever bekymmer i skolan, 

och enligt henne är språket en sådan faktor. Otillräckliga kunskaper i det svenska språket 

försvårar möjligheterna att använda språket som tankeverktyg, inlärningsinstrument och 

kunskapsförråd. Olika skolämnen studeras också olika mycket i olika länder vilket gör att 

invandrade elevers förkunskaper kan skilja sig från svenska elevers. De kan ha läst ämnen 

svenska elever aldrig haft och vice versa, samt läst mer eller mindre av något ämne än 

svenska jämnåriga. Wellros framställer det som vanligt att elever med invandrarbakgrund har 

studerat mer matematik, men mindre geografi, biologi och historia än svenska elever.  

Grundskolans så kallade OÄ-ämnen, såsom exempelvis geografi och historia, kan också bli 

problematiska då både språk och kunskapsinnehåll beskriver ett samhälle eller en miljö som 

eleven inte växt upp i. Elever med invandrarbakgrund har också en allmänbildning som är 

knuten till en annan kultur, det vill säga deras kunskap om exempelvis litteratur, sagor och 

berättelser, religiösa och litterära föreställningar skiljer sig från den svenska kulturvärlden.  

Enligt Wellros kan elever med invandrarbakgrund inte heller alltid få hjälp med läxor 

och skolarbete då utlandsfödda föräldrar till skillnad från svenska föräldrar inte bara gått i 

skola i en annan tid, utan också i en annan kultur i ett annat land. Föräldrarna kan också vara 

analfabeter vilket tillsammans med de kulturellt skilda skolsystemen försvårar deras 

möjligheter att förstå sig på elevernas skolverklighet.  

Wellros beskriver också situationer där en annan syn på det ansvar ungdomar bör ta i 

hemmet kan också leda till bekymmer för elevens skolarbete samt till frånvaro från 

undervisningen. I vissa kulturer förväntas exempelvis äldsta dottern ta ett delansvar i hemmet 
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för familjens vardag och hushållsarbete, eller äldste sonen bidra till familjens försörjning. 

Äldre elever kan förväntas ta hand om sina småsyskon eller exempelvis en sjuk mormor i 

hemmet. Allt detta tar tid från elevernas fritid och studietid, och ibland till och med skoltid. 

Eleverna kan också vara de enda i familjen som behärskar svenska språket tillräckligt väl för 

att kunna kommunicera med olika myndigheter och kan därför mer eller mindre ofta utebli 

från undervisningen för att hjälpa familjemedlemmar i olika myndighetsärenden. En del av 

dessa elever klarar att ta det dubbla ansvaret för studier och familjens försörjning eller vardag 

och läser läxor på kvällarna medan andra inte lyckas.   

Skolrutiner kan skilja sig också mellan olika länder, och ställa till svårigheter för elever 

som har lärt sig andra rutiner. Wellros understryker här hur viktig uppfattningen om ansvar är. 

Hon menar att elever som inte förstått vilket ansvar de förväntas ta i den svenska skolan eller 

vad som förväntas av en god elev kommer att få svårigheter. Enligt Wellros finns det två olika 

sätt att upprätta disciplin i klassrummet. Det ena baseras på yttre sätt att kontrollera eleverna 

med stränga gränsdragningar medan det andra baseras på elevernas inre självkontroll. Wellros 

menar att den svenska klassrumsdisciplinen baseras på elevernas självkontroll, varför elever 

från kulturer med yttre kontrollmetoder kan tro att de inte behöver bry sig om vad läraren 

säger, då denne i deras ögon inte sätter några gränser och tillrättavisar dem. Det kan leda till 

att de slutar göra läxorna, blir stökiga i klassrummet etc.. Även identitetssvårigheter kan leda 

till gränsöverskridanden. Elever vars självupplevda etnicitet inte bekräftas kan uppleva ett 

utanförskap vilket kan leda till att eleven väljer rollen som klassens bråkstake för att kunna 

vara med på något sätt.  

 

3 ;aterial och metod 
Läxläsningsverksamheterna som jag undersökte var vid tiden för undersökningen fortfarande 

verksamma och helt frikopplade från skolans regi. Jag kallar dem som hjälper eleverna med 

läxorna personal. All personal arbetar utan lön. Samtliga namn i uppsatsen, på såväl personer 

som platser, är fingerade. 

Som metod användes både en enkätundersökning och intervjuer. Till eleverna delades 

det ut en enkät som de fick fylla i när de besökte läxverksamheten. Intervjuer med en ansvarig 

från respektive läxläsningsverksamhet genomfördes inte bara för att få dessas syn på 

elevernas behov, utan även för att komplettera den information som gavs av enkäterna. 

Intervjuerna med de ansvariga inskränkte sig till två, men gav istället mer djup, då 
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intervjusvar kan följas upp med följdfrågor, och eventuella oklarheter eller förhållanden som 

inte räknats med i intervjufrågorna kan redas ut.  

<"! Celtagare 
De som intervjuades i undersökningen var Anne-Marie, som är skolläkare, och Gerda, som är 

pensionerad rektor för invandrarundervisning. De är huvudansvariga för Åbackas respektive 

Engsmarks läxläsningsverksamheter.  

 Enkätundersökningen vände sig till elever från 15 år och äldre. Dessa kan delta i 

undersökningar utan målsmans tillstånd. Eftersom majoriteten av elevernas föräldrar hade 

invandrarbakgrund skulle ett eventuellt tillstånd för yngre elever kanske tagit alltför lång tid 

att ordna på grund av språksvårigheter, valde jag att utesluta deltagare under 15 år.  

 Sammanlagt deltog 18 elever: 5 elever från Åbacka läxläsning i åldrarna 15 – 21 (M = 

18,6 år) och 13 elever från Engsmarks läxläsning i åldrarna 15 – 32 (M = 20,4 år). En elev 

från Engsmark uppgav inte sin ålder.    

<"2 Daterial 
Materialet bestod av två intervjuer av huvudansvarig personal från respektive verksamhet. 

Intervjuerna inleddes med att syftet för undersökningen klargjordes för att de intervjuade 

skulle kunna ge för undersökningen relevant information (Ekholm & Fransson, 1992). 

Frågorna handlade därefter om verksamhetens planering, organisation och marknadsföring, 

samt vilka elever som deltar i verksamheten och vilka som arbetar som personal. De ansvariga 

tillfrågades också om vilka behov de kunde se hos eleverna samt vilka resultat de ansåg att 

verksamheten givit (se Bilaga 2).  

 Elevenkäten utformades så att den skulle passa elevgruppen, varför eventuella 

facktermer undveks om mer allmänna uttryck fanns att tillgå (Ejlertsson, 2005). Enkäten 

bidrog med så uttömmande svarsalternativ som möjligt. Eleverna var anonyma i 

undersökningen. Frågorna (se Bilaga 1) tog upp som bakgrund elevernas tidigare skolgång 

och föräldrarnas födelseland. Eleverna tillfrågades om hur de fick kännedom om de 

skolexterna läxläsningsverksamheterna och om de kände till skolornas egna läxläsningar. 

Eleverna fick även redogöra för orsakerna till att de besökte verksamheten, och om de hade 

andra möjligheter att få hjälp med sina läxor samt vilken nytta de hittills haft av 

läxläsningsverksamheterna.  
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<"< Ero*edur 
De verksamhetsansvariga personerna, Anne- Marie och Gerda, intervjuades och intervjuerna 

spelades in med diktafon. Anne-Marie vid Åbacka läxläsning intervjuades i den 26 april 2010 

i sitt hem och Gerda vid Engsmarks läxläsning intervjuades på ett café den 28 april 2010. 

Båda intervjuerna utgick ifrån samma frågor och tog ungefär en timme. Intervjuerna följde 

Ekholm och Franssons (1992) råd om intervjuteknik genom att jag använde 

uppföljningsfrågor för att komplettera de intervjuades svar och summeringar för att 

kontrollera att jag uppfattat informationen korrekt.  

 Enkäter lämnades ut till elever vid de två läxläsningsverksamheterna vid två tillfällen. 

Av de 15 enkäter som lämnades till Åbacka läxläsningsverksamhet lämnades fem besvarade 

enkäter tillbaka och av de 24 som lämnades till Engsmark läxläsning besvarades 13. 

 

4 ?esultat och analys 
I resultatbehandlingen används ”elev med invandrarbakgrund” om antingen eleven själv eller 

den ena eller båda av dennes föräldrar är födda utomlands (se Wellros, 2004).  

@"! Fesultat a; inter;juerna  
Här redogörs för resultatet av intervjuerna med de huvudansvariga för Åbacka respektive 

Engsmark läxläsningsverksamhet. 

4.1.1 Verksamheternas organisation med avseende på finansiering, 
planering, marknadsföring och genomförande 

Finansiering  
Intervjuerna visade att båda verksamheterna finansieras av ideella organisationer. Åbacka 

läxläsning stöds av Röda Korsets Ungdomsförbund och African Welfare Association, och 

lokalen får verksamheten låna av Eritreanska föreningen. Engsmark läxläsningsverksamhet 

finansieras av Rädda Barnen och får låna lokal av Svenska kyrkan i Engsmark. Eftersom 

verksamheten i Engsmark räknas som studiecirkel får den också bidrag av Folkuniversitetet.  

Planering  
Några nedskrivna verksamhetsplaner finns inte för någon av verksamheterna. Åbacka 

läxläsningsverksamhet har för närvarande inte några planeringsmöten, då uppslutningen av 

personal vid dessa varit mycket låg. Vid planeringsmöten har verksamhetens struktur 

diskuterats, exempelvis frågan om att återinföra en anmälningslista för personalen. 
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Anmälningslistan användes tidigare för att säkerställa att minst två eller tre vuxna fanns 

närvarande vid varje tillfälle, men de ansvariga slutade använda en sådan lista eftersom de 

anmälda inte kom trots att de skrivit upp sig. 

 Vid Engsmarks läxläsningsverksamhet hålls dock vid varje termins början och slut en 

middag där samtliga i personalen deltar för att planera och utvärdera verksamheten. Detta gör 

att Engsmarks läxläsning ger intrycket av att vara mer organiserad än Åbacka.  

Marknadsföring  
Ansvariga vid båda läxläsningarna marknadsför verksamheten för eleverna genom att 

informera rektorer och skolor om verksamheten och skicka ut uttryckliga inbjudningar till 

dessa. Läxläsningen på Åbacka gör också reklam för både elever och personal genom att sätta 

upp anslag på olika platser i staden, t.ex. på universitetet. Anne-Marie vid Åbacka har också 

satt upp anslag på sjukhuset för att värva personal samt bett skolsköterskor sätta upp anslag 

utanför sköterskemottagningen på skolorna för att informera elever om verksamheten.  

 Många bland både personal och elever på Åbacka har kommit för att de fått information 

om verksamheten av vänner och bekanta. Anne-Marie brukar även uppmana de elever som 

deltar i verksamheten att informera sina vänner, men enligt henne har de hittills inte velat göra 

detta. En modersmålslärare i somaliska vid Åbackaskolan som fungerar som Åbackas andre 

huvudansvarige brukar även informera föräldrarna till sina elever om verksamheten. 

 Läxläsningen i Engsmark har aldrig behövt annonsera efter personal utan samtliga av 

dessa har själva kontaktat verksamheten och erbjudit sig att ställa upp. Alla har någon 

koppling till Gerda eller den grupp av pensionerade lärare som hon inledningsvis engagerade 

som personal för verksamheten. Deltagare, både personal och elever, kan också ha lockats till 

Engsmark läxläsning genom att lokala tidningar har skrivit om verksamheten och intervjuat 

Gerda. 

Genomförande 
Åbacka har verksamhet två kvällar i veckan mellan kl. 18 – 20; Engsmark en gång i veckan 

mellan kl. 18.30 – 20.30. Verksamheterna liknar varandra. Elever som behöver hjälp med 

skolarbete kommer dit och får hjälp av personal på plats. Engsmarks läxläsning måste bokföra 

både personalens och elevernas namn, personnummer och kontaktuppgifter eftersom 

föreningsbidraget verksamheten tar emot baseras på deltagarfrekvens. Verksamheten måste 

även kunna kontakta hemmet om något skulle hända eleven under verksamheten. Vid 

anmälan får eleverna också ange vilka ämnen de vill ha hjälp med för att kunna hänvisas till 

en personal med lämplig kompetens. Engsmark ger sålunda även i detta avseende ett mer 
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organiserat intryck än Åbacka där bokföring av elever och personal inte används. 

Ankomsttiden vid Åbacka är valfri för både elever och personal. För båda verksamheterna 

gäller valfrihet mellan att stanna kvar eller lämna verksamheten direkt efter att läxorna är 

avslutade.  

Hos Engsmarks läxläsningsverksamhet finns nedskrivna ordningsregler såsom att det 

ska vara lugnt och tyst i lokalen. Även om Åbacka inte har nedtecknat några regler uppger 

Anne-Marie att även Åbacka har liknande krav på tystnad och arbetsro vid 

läxläsningstillfällena. Åbacka bjuder på frukt vid varje tillfälle och på pizza vid varje 

terminsavslutning, medan Engsmark bjuder på fika efter varje lov. 

 Båda verksamheterna tillhandahåller en del skolmaterial såsom lexikon, ordböcker, 

atlas, miniräknare, skrivmaterial och papper. Men för båda verksamheterna gäller det att 

eleverna tar med sig det skolmaterial som tillhör läxorna de vill ha hjälp med.  

4.1.2 Verksamheternas personal, elever och de krav som ställs på dessa  

Personal 
Personalen vid båda verksamheterna ställer upp utan någon ekonomisk ersättning. Varken 

Åbackas eller Engsmarks läxläsning ställer några krav på den deltagande personalens 

kompetens. Man behöver inte heller vara medlem i de organisationer som sponsrar 

verksamheten.  

Åbacka har personal med olika utbildning och kunskaper, däribland många studenter. 

Ibland har det dykt upp helt okända personer som enligt Anne-Marie haft tvivelaktiga motiv 

eller lite speciella personlighetsdrag, men det har aldrig lett till att man skulle ha behövt be 

någon lämna verksamheten. Antalet personal som arbetar inom verksamheterna varierar. På 

Åbacka kan det arbeta 6-7 lärare samma kväll men det kan även hända att endast en eller två 

lärare kommer. Kring tiden när intervjun gjordes fanns det två eller tre vuxna regelbundet på 

plats för att hjälpa till.  

  Engsmarks personal består nästan uteslutande av pensionerade utbildade lärare i olika 

ämnen, men även några ännu yrkesverksamma lärare och några som har andra yrken med 

akademisk utbildning deltar. Personalstyrkan är värvad av Gerda och är bekanta till henne 

eller bekantas bekanta. På Engsmark måste personalen och eleverna anmäla sig vid kvällens 

början. Här har det hänt att 21 – 22 personal har arbetat samtidigt. Alla skolämnen utom 

filosofi, psykologi, italienska och spanska finns representerade bland lärarna. Personalen ska 

inte vara overksam och ”bara gå omkring”, som Gerda uttrycker det, utan ständigt försöka 
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vara sysselsatt så att eleverna inte känner sig utsatta för observation. Enligt Gerda har troligen 

alla i personalen ställt upp och hjälpt elever med läxor också utanför läxläsningen.  

Elever  
De elever som besöker Åbacka läxläsningsverksamhet kommer från olika stadier; från 

förskoleklass till komvux. Eleverna bor för det mesta på Åbacka eller i två intilliggande 

bostadsområden men några bor även längre bort. Även verksamheten i Engsmark besöks av 

elever från närliggande bostadsområden och ibland ännu längre ifrån. Engsmarks verksamhet 

riktar sig till barn och ungdomar från årskurs 3 till och med gymnasiet, men ett flertal kommer 

även från Komvux. Ibland kan det komma även studenter som tidigare deltagit i 

verksamheten och be om hjälp. Som flest har verksamheten i Åbacka haft omkring 15 – 20 

elever men för närvarande deltar omkring 10 – 15 barn och ungdomar per gång. Några elever 

har besökt verksamheten regelbundet i flera år.  

Även i Engsmark varierar elevantalet. Några besöker verksamheten regelbundet varje 

vecka och har gjort detta från årskurs 3 till och med gymnasiet. Som flest har det funnits 90 

elever, men numera deltar oftast 17 – 20 elever. Gerda uppger att några elever besöker både 

den skolexterna läxläsningsverksamheten och de kommunala skolornas läxläsningstillfällen. 

 Båda läxläsningsverksamheterna har som krav att eleverna ska ha med sig någon form 

av skolarbete. Anne-Marie understryker att eleverna själva har ansvar för sitt arbete och 

deltagandet är helt frivilligt.  

4.1.3 Elevernas motiv till att besöka skoleGtern läGläsning 
De två största anledningarna till att elever deltar i läxläsningsverksamheterna är svårigheter 

med svenska språket samt små möjligheter att få hjälp med skolarbete hemma enligt både 

Anne-Marie och Gerda. De elever som inte behärskar språket tillräckligt väl har svårt att 

förstå skoluppgifterna även om de har goda kunskaper i ämnet. Elevernas modersmål kan ha 

ett annat skriftsystem än det latinska vilket ytterligare försvårar inlärningen av svenska 

språket. Dessa elever behöver hjälp med större skriftliga inlämningsuppgifter. Eleverna med 

invandrarbakgrund kan inte få hjälp från föräldrarna om dessa inte behärskar språket 

tillräckligt bra, även om föräldrarna skulle ha en akademisk utbildning. Gerda uppger också 

att föräldrarna ibland kan ha ett arbete som gör att de inte har tillräckligt med tid till att hjälpa 

barnen. 

 Några elever uppsöker också verksamheten för att få hjälp med specifika ämnen som 

matematik och SO (samhällsorienterande ämnen). Gerda menar att SO är särskilt svårt för 

elever med invandrarbakgrund, då de saknar den kulturellt bundna allmänbildningen eller 
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kunskapen om svenska traditioner, och dessa elever behöver extra hjälp och stöd inom detta 

ämne. 

 Anne-Marie på Åbackas läxläsningsverksamhet har sett att elever med många yngre 

syskon kan uppsöka verksamheten för att få en lugnare arbetsplats, och en del elever 

uppmanas även av föräldrarna till deltagande då de vet att där finns studiero och möjlighet till 

stöd för studierna. Anne-Marie tror även att vissa elever föredrar att göra läxorna på 

verksamheten tillsammans med vänner. Båda verksamheterna kan också besökas av elever 

med läs- och skrivsvårigheter och elever med olika inlärningssvårigheter samt koncentrations- 

eller språkstörningar för att få extra hjälp. 

 Elever som kommit till Sverige som flyktingar kan bära på traumatiska minnen vilket 

kan försvåra skolarbetet. Enligt Gerda kan de elever med invandrarbakgrund som börjat 

skolan i hemlandet ha svårt att förstå hur skolan i Sverige arbetar och detta kan leda till att 

eleverna behöver extra hjälp hos den skolexterna läxläsningsverksamheten för att förstå den 

svenska skolans undervisningsstruktur. Enligt Gerda anger flera elever att de varken hade 

kunnat avsluta grundskolan eller gymnasiet med godkända betyg om de inte besökt 

läxläsningen. 

@"2 Fesultat a; ele;enkäten 
Nedan följer en redogörelse för resultatet av enkätundersökningen. Enkätens fjärde fråga 

behandlas här inte alls. Detta beror på att de flesta hade missuppfattat frågan.  

4.2.1 Elevernas tidigare skolgång och föräldrarnas födelseland 
Två av fem elever vid Åbacka läxläsning har svarat att de enbart gått i svensk skola och tre 

elever svarade att de gått i skola utomlands i flera olika länder innan de kom till Sverige. 

Länderna de angav var Afghanistan (1), Iran (1), Jordan (1), Pakistan (2) och Somalia (1).  

 På Engsmarks verksamhet svarade tre elever av tretton att de enbart gått i svensk skola 

medan sju svarade att de gått i skola utomlands. Tre elever hade gått i skola både i Sverige 

och utomlands. De länder som uppgavs för tidigare skolgång var Afghanistan (1), Indien (1), 

Irak (2), Iran (2), Kanada (1), Palestina (1) och Somalia (1). 

 Samtliga fem elever vid Åbacka läxläsning hade invandrarbakgrund. Två elever hade 

föräldrar födda i Afghanistan och tre hade föräldrar födda i Somalia. Endast en av tretton 

elever vid Engsmark läxläsning hade svensk bakgrund med båda föräldrar födda i Sverige. 

Tio elever svarade att deras föräldrar var födda utomlands och uppgav som föräldrarnas 

födelseländer Afghanistan (5), Irak (1), Iran (1), Kurdistan (2), Palestina (1) och Somalia (2). 
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4.2.2 Kännedom om skolans eventuella läGläsningsverksamhet 
Fyra av fem elever vid Åbacka läxläsning svarade att de kände till att deras skolor bedriver 

läxläsningsverksamhet, samt att den riktas till alla elever. Två elever svarade att den 

organiseras på skoltid, en trodde att verksamheten sker efter skoltid och en svarade att den 

utformas enskilt med specialpedagog. 

 För Engsmarks elever kände nio av tretton elever till att deras skolor har 

läxläsningsverksamhet. Sju av dessa svarade att verksamheten riktar sig till alla elever, två 

trodde att den riktar sig till elever med svårigheter i vissa ämnen. Fem elever svarade att den 

organiseras på skoltid, och fem trodde att den ordnas efter skoltid. En elev hade sålunda 

kryssat för både under och efter skoltid. 

4.2.3 Hur eleverna fick kännedom om de skoleGterna 
läGläsningsverksamheterna  
En elev vid Åbacka hade fått kännedom om verksamheten genom skolan och fyra hade hört 

om verksamheten från en bekant 

 Tre av eleverna på Engsmark svarade att de fått kännedom om läxverksamheten genom 

skolan, nio att de hört om verksamheten av en bekant och en elev svarade inte på frågan. 

4.2.4 Jesöksfrekvens 
Två elever vid Åbacka läxläsning svarade att de besöker verksamheten 1-2 gånger i veckan, 

två elever uppgav att de besöker läxhjälpen 2 gånger i veckan och en elev deltog i 

verksamheten 2-3 gånger i månaden. 

 Vid Engsmark svarade alla elever utom två att de besöker läxhjälpen 1 gång i veckan, 

en elev besöker verksamheten 2-3 gånger i månaden och en elev var där för första gången när 

enkäten delades ut.  

4.2.K Elevernas anledningar att besöka de skoleGterna 
läGläsningsverksamheterna  
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Svarsalternativ: 

A.    Jag kan inte koncentrera mig i skolan. 
B. Jag kan inte koncentrera mig hemma.  
C. Mina föräldrar vill det 
D.   En kompis ville ha sällskap 
E.   Jag vill ha höga betyg  
F.   Jag riskerar att inte få godkänt i ett visst/vissa ämnen  
G.   Jag har svårt med ett visst/vissa ämnen 
H.   Jag har inte tillräckliga förkunskaper i ett visst/vissa ämnen 
I.   Jag har svårt med det svenska språket 
J.     Annan anledning 

 

På Åbacka läxläsning uppgav en elev som anledning till deltagandet i läxhjälpen att det var 

svårt att koncentrera sig hemma. Tre elever svarade att de kom för att de ville ha höga betyg 

och två svarade att de behövde hjälp i matematik för att kunna få ett godkänt betyg. En elev 

hade svårt med svenska och naturkunskap och besökte verksamheten för att få hjälp med 

dessa ämnen. En elev uppgav otillräckliga kunskaper i matematik som skäl till besök. Tre 

elever svarade att de har svårt med det svenska språket och behövde hjälp.  

 En elev på Engsmarks verksamhet uppgav som skäl till besök att det var svårt att 

koncentrera sig i skolan och tre elever svarade att de inte kunde koncentrera sig hemma. En 

elev besökte verksamheten eftersom föräldrarna ville detta. Fyra elever uppgav som skäl till 

läxhjälpen att de ville ha höga betyg. Två elever svarade att de behövde hjälp i matematik för 

att kunna få ett godkänt betyg. Sju elever svarade att de behövde hjälp i vissa ämnen. Här 

nämndes engelska (1), matematik (3), samhällskunskap (1) och svenska (5) som svåra ämnen. 

Fem elever svarade att de hade svårt med det svenska språket. Två elever uppgav att de 

kommer när de har prov samt att de kommer för att göra skolarbete och läxor utan något 

speciellt skäl.  

4.2.6 Var elever kan vända sig för hjälp med läGor 
Två av fem elever vid Åbacka läxläsning uppgav att de även kan vända sig till sina föräldrar; 

den ena av dessa specificerade detta som ”för att diskutera” och den andra kunde även vända 

sig till sina äldre syskon som oftast kunde hjälpa henne med det hon behövde. En elev kunde 

inte vända sig till sina föräldrar och en elev kunde inte vända sig till sina syskon. Tre elever 

svarade att de också kan vända sig till skolan. 

 Vid Engsmarks läxläsning svarade fem elever att de inte kunde vända sig till sina 

föräldrar eftersom dessa inte kunde svenska eller hade svårt med språket. Föräldrarna i dessa 

fall hade bott i ett annat land eller hade inte en utbildning som motsvarade nivån som 
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behövdes för att kunna hjälpa till vid läxläsning. Två elever uppgav att de kunde vända sig till 

sina syskon medan fyra svarade att syskonen antingen bodde i ett annat land, inte hade en 

utbildning som räckte till för att kunna hjälpa eller inte hade tid. Sex elever svarade att de 

kunde vända sig till skolan. Tre elever uppgav inget svar på denna fråga.  

4.2.N Oen nytta eleverna haft av läGläsningsverksamheten hittills 
Eleverna tillfrågades om nyttan de ansåg sig ha av läxläsningsverksamheten hittills och här 

fanns inga färdiga svarsalternativ utan eleverna fick själva beskriva nyttan. På Åbacka 

läxhjälp svarade en elev att den fått hjälp med svåra ämnen, en svarade att deltagandet lett till 

höjda betyg i SO och svenska, en hade fått hjälp med läsning och en hade fått möjlighet att 

prata svenska.    

Två av eleverna på Engsmark svarade att de fått hjälp med läxorna och tre svarade att 

deltagandet i läxhjälpen hade lett till bättre betyg. En elev hade fått hjälp med att skriva en 

uppsats och en hade fått hjälp med svenska. Fyra elever uttryckte att de fått hjälp med 

studierna utan att specificera någon särskild färdighet eller med vilket ämne. Dessa elever 

upplevde också att personalen var kompetent och uppmuntrade och motiverade dem. 

 

K Sammanfattning av resultatet 
Då verksamheterna baseras på frivilligt deltagande kan en undersökning som inte följer 

verksamheten en längre tid endast fånga upp ett begränsat antal deltagare. Dessutom gavs 

enkäten endast till deltagare som hade fyllt 15 år, vilket ledde till att undersökningen endast 

kunde ge en bild av hur elever i årskurs 9, gymnasiet samt vissa vuxenutbildningar uppfattar 

läxhjälpsverksamheten. De 18 inlämnade enkäterna är ett relativt litet underlag för en 

undersökning men kan ge en fingervisning om hur ett antal äldre elever ser på 

läxläsningsverksamheterna.  

 Intervjuerna visade att läxläsningsverksamheterna trots att de är öppna för alla elever 

allra oftast besöks av elever med invandrarbakgrund. Intervjuerna visade också att elever med 

invandrarbakgrund inte ansåg att de kan få tillräckligt mycket hjälp med sina läxor hemma. 

Som skäl till detta angav eleverna föräldrarnas dåliga kunskaper i svenska eller deras 

bristande skolgång. En annan orsak till att elever med invandrarbakgrund söker sig till 

läxläsningsverksamheter för att få hjälp med läxorna är att de inte heller behärskar språket 

tillräckligt väl eller att de saknar förkunskaper i vissa ämnen.  

 Både intervjuerna med läxhjälpsansvariga och elevenkätundersökningen visade att de 

vanligaste anledningarna till att eleverna behöver hjälp är att de har svårt med vissa ämnen 
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eller det svenska språket. I enkäten framkom också att eleverna strävar efter höga betyg och 

inte vill bli underkända i något ämne. Några elever nämnde även att de hade svårt att 

koncentrera sig på läxorna hemma. Åbackaeleverna såg att de fått hjälp med vissa ämnen och 

att de fått prata och läsa svenska. Eleverna vid Engsmarks läxläsning såg att de fått hjälp med 

läxor och studier men uppgav inte några specifika ämnen eller färdigheter som de fått hjälp 

med. 

 Intervjuerna med ansvariga visade att verksamheterna liknar varandra med avseende på 

planering, finansiering, marknadsföring och genomförande. Båda verksamheterna saknar 

verksamhetsplaner, de organiseras och sponsras av ideella organisationer, de marknadsför sig 

genom att informera skolor och rektorer och värvar även deltagare (såväl elever som personal) 

genom att bekanta informerar varandra om verksamheterna. Enkätresultaten visade att en 

femtedel av eleverna hade fått kännedom om de skolexterna läxläsningsverksamheterna via 

skolan medan två tredjedelar av eleverna fick vetskap om dem genom en bekant. 

Läxläsningarna genomförs även på liknande sätt; ingen föranmälan krävs för deltagandet utan 

eleverna deltar när de själva vill. Det enda kravet var att eleverna medtar eget skolmaterial att 

arbeta med under kvällen. 

 Nästan alla elever svarade att de besöker verksamheten mellan en och två gånger i 

veckan, vilket stämmer överens med de ansvarigas uppfattning. De ansvariga uppgav även att 

vissa elever besöker verksamheterna regelbundet flera år i följd. Några elever besökte både de 

skolexterna och de skolinterna läxläsningsverksamheterna, och tre fjärdedelar av eleverna 

kände till att det finns läxläsningsverksamheter även på deras egna skolor.  

 

6 Oiskussion  
Läxläsningsverksamheterna besöks nästan uteslutande av elever med invandrarbakgrund. 

Både intervjuerna och enkäterna i undersökningen visade att svårigheter med svenska språket 

var en av de största anledningarna till att eleverna behöver extra hjälp. Att inte behärska 

undervisningsspråket försvårar möjligheterna att ta till sig den kunskap som förmedlas oavsett 

elevens förkunskaper. En elev från Somalia med goda kunskaper i matematik kan misslyckas 

i samma ämne i Sverige, eftersom eleven inte behärskar språket som kunskapen förmedlas på.  

     En annan orsak till den höga andelen invandrarelever är att verksamheterna fått ryktet att 

de endast riktar sig till invandrarelever. Verksamheten på Åbacka riktade sig inledningsvis till 

elever med somalisk bakgrund, och det verkar ha levt kvar en uppfattning om att det 

fortfarande är så.  
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Att de skolexterna läxläsningsverksamheterna är så välbesökta (många elever besöker 

verksamheterna regelbundet och ibland flera år i sträck), trots att en majoritet av eleverna 

känner till att skolan också erbjuder hjälp med läxorna, skulle kunna bero på att de 

skolexterna läxläsningsverksamheterna har högre personaltäthet och därmed kan erbjuda mer 

individualiserad hjälp än skolans läxverksamhet.  

 De ideella verksamheterna har haft problem med att värva personal till sin verksamhet. 

Dessa värvas oftast via bekanta och bekantas bekanta. Åbacka läxläsningsverksamhet har 

även satt upp anslag där de annonserat efter personal vilket i vissa fall lett till att helt okända 

personer har velat ställa upp som personal. Detta behöver inte innebära något problem men 

det har hänt att enstaka personer med tvivelaktig lämplighet har velat hjälpa till. Personer med 

ett avvikande beteende kan vara oförmögna att erbjuda barnen hjälp, och de kan i värsta fall 

skrämma barnen. Då Åbackas läxläsning inte kräver personuppgifter av de frivilliga har man 

inga möjligheter att kontrollera om de personer som vill ställa upp verkligen är lämpliga för 

uppgiften. 

 Eftersom personalen på Engsmarks verksamhet oftast är utbildade ämneslärare och 

eleverna verkar känna till detta kan detta bidra till att eleverna söker sig till läxläsningen 

eftersom de har svårigheter med specifika ämnen. 

Många elever i undersökningen uppgav att de besökte läxläsningarna för att de ville ha 

höga betyg. Enligt Anne-Marie vid Åbacka kommer eleverna också för att deras föräldrar 

skickat dit dem. Föräldrarna själva kan vara välutbildade och vilja att barnen också ska bli det, 

men kan inte hjälpa till i skolarbetet eftersom deras språkkunskaper inte räcker till. Även 

föräldrar som inte är högt utbildade kan vilja ge barnen möjligheter de själva inte haft, 

exempelvis att studera vidare eller få högstatusyrken. Dessa kan vara tänkbara anledningar till 

att föräldrarna uppmuntrar sin barn att besöka verksamheten.  

 Forsberg (2007) och Hellsten (1996) konstaterar båda att föräldrar både förväntas hjälpa 

sina barn med läxorna samt ta ansvar för att läxorna blir gjorda. Elever vars föräldrar inte kan 

hjälpa dem med läxorna kan då komma att få problem. Detta kan förklara varför även elever 

som enligt enkätundersökningen gått i skola i Sverige uppsöker läxläsningsverksamheterna 

för att få hjälp och stöd. Även om eleverna själva har adekvata ämneskunskaper och även 

tillräckligt goda kunskaper i svenska läggs en del av ansvaret för skolarbetet över på deras 

föräldrar. Föräldrar som gått i skola i ett annat land behärskar inte det aktuella ämnet eller det 

svenska språket tillräckligt väl för att kunna hjälpa sina barn i den utsträckning de förväntas 

av skolan. Enligt Hellsten (1996) problematiseras läxor dock inte de få gånger de över huvud 

taget nämns i pedagogisk litteratur, trots att varje enskild skola och dess rektorer har ansvar 
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för att undervisningsmål och arbetsformer utvärderas (Lpo 94; Lpf 94). Läxornas utformning 

och deras färdigställande skulle behöva anpassas bättre efter elevernas olika förutsättningar. 

Det verkar som om läxorna uppfattas som en symbol eller en ritual snarare än en metod att nå 

undervisningsmål och Hellsten ifrågasätter därför nödvändigheten av läxor som 

inlärningsmetod.   

 Forsbergs (2007) resonemang om att läxor är en källa till än större problematik och 

konflikter i familjer som inte betraktar sig som normala jämfört med familjer vilka beskriver 

sig som normala och utan några större problem kan omfatta även familjer med 

invandrarbakgrund vilka inte lever efter svenska normer och det som betraktas som normalt i 

det svenska samhället. Läxor skulle således kunna vara en källa till ännu större problematik i 

familjer med invandrarbakgrund än i svenska familjer. Skillnaden i uppfattning mellan olika 

kulturer om det ansvar elever bör ta för skolarbete respektive hushållsarbete och familjens 

försörjning (Wellros, 2004) skulle kunna vara en orsak till olika syner på läxor. Elever med 

annan kulturell bakgrund kan förväntas ta mycket ansvar i hemmet medan ansvaret för att 

skolarbetet görs vilar på läraren. I Sverige förväntas eleverna vara självständiga i skolan och 

ta eget ansvar för skolarbetet men de behöver inte bära ett så stort ansvar för hemmet och 

försörjning som det kan vara i familjer med en annan syn på barnens ansvar. Elever med 

invandrarbakgrund antas ta ansvar för skolarbetet och samtidigt även ta ett större ansvar 

hemma vilket kan leda till att de behöver extra hjälp i högre grad än svenska elever.  

Skolans ansvar i förhållande till de behov som läxläsningsverksamheterna fyller är 

också ett område av intresse. I enkätundersökningen anger eleverna att de har svårigheter i 

ämnen vilka skolan har till uppgift att hjälpa eleverna tillägna sig, såsom kärnämnena (Lpo 94 

och Lpf 94). Både elever och ansvariga angav också att brister i språket är ett stort hinder för 

studierna, vilket även det i läroplanerna anges vara skolans ansvar att utveckla. Både grund- 

och gymnasieskola har också ett särskilt ansvar för att stödja elever i svårigheter (Lpo 94 och 

Lpf 94). Undersökningen tog inte upp om de aktuella skolorna redan hjälper och stöder dessa 

elever eller om eleverna inte erbjuds någon hjälp alls. Undersökningen visade dock att 

eleverna har behov som skolan enligt läroplanerna förväntas fylla. Många elever hade 

kännedom om att deras skola har en läxläsningsverksamhet men det kom inte fram i 

undersökningen om de även besöker denna. Den hjälp som erbjuds i de skolexterna 

läxläsningarna kan upplevas som mera individanpassad eftersom det finns fler personal och 

färre elever vilket kan kännas mera lockande än den som skolan erbjuder. 

Undersökningen visade även att eleverna besöker läxläsningsverksamheterna av 

anledningar som faller utanför skolans ansvarsområde. Avsaknad av studiero i hemmet är en 
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sådan anledning. Både enkätundersökningen och intervjun med Åbacka läxläsningsansvarig 

visade att eleverna hade svårt att koncentrera sig antingen i hemmet eller på skolan. Sådana 

koncentrationssvårigheter kan ge en elev orsak att uppsöka en läxhjälpsverksamhet, för att få 

en lugn plats att studera på.  

Enkätundersökningen visade ytterligare att eleverna uppsöker verksamheterna för att de 

eftersträvar höga betyg, vilket kan ses som en mindre tydlig ansvarsfråga. Granskningen av 

läroplanerna för grundskola och gymnasium visar att undervisningen ska anpassas efter 

elevernas behov och förutsättningar. Denna formulering kan innebära att elever som strävar 

efter höga betyg ska få undervisning som gör detta möjligt och att skolan borde ha erbjudit det 

extra stöd som nu ges av den skolexterna läxläsningen. Men läroplanens formulering anger 

inte i hur hög grad en anpassning till elevens behov ska ske – om undervisningen endast ska 

möjliggöra godkända betyg till samtliga elever eller om formuleringen även ger skolan 

ansvaret för att elever som eftersträvar höga betyg också ska få en undervisning som 

möjliggör detta. Lpo 94 ger skolan ett särskilt ansvar för elever som har ”svårigheter att nå 

målen för utbildningen” och Lpf 94 fastställer att skolan ska skapa de bästa förutsättningarna 

för elevernas kunskapsutveckling samt ger rektor ansvar för att elever som behöver särskilt 

stöd och hjälp får sina behov tillgodosedda. Frågan är om även svårigheter med att höja ett väl 

godkänt betyg till ett mycket väl godkänt räknas? Att skolan hjälper elever att få godkänt kan 

ses som självklart, men i vilken utsträckning skolan ska ta ansvar för elever som vill höja ett 

godkänt betyg till bättre är oklart. En elev som strävar efter högre betyg för att kunna söka en 

särskild utbildning kan behöva extra stöd för att nå målet, men möjligheterna till extra stöd i 

den situationen beror helt på hur skolan definierar ”målen för utbildningen” (Lpo 94). Om 

elevens mål anses vara målet för undervisningen bör eleven vara berättigad extra stöd men om 

målet för undervisningen är godkända betyg kan eleven inte räkna med extra stöd från skolan 

och är hänvisad till exempel till skolexterna läxläsningsverksamheter för att kunna höja sina 

betyg. 

Vilka möjligheter den kommunala skolan har att bättre bemöta de behov hos sina elever 

som nu bemöts av skolexterna läxläsningsverksamheter borde undersökas mer. En jämförelse 

mellan skolans egna läxläsningsverksamheter och de skolexterna läxläsningarna skulle kunna 

ge en tydligare bild av de behov som finns i den svenska skolan idag.  
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N Sammanfattning 
Syftet med uppsatsens undersökning av de två skolexterna läxläsningsverksamheterna som 

drivs av ideella organisationer var att undersöka vilka behov dessa verksamheter fyller samt 

hur de fungerar. Undersökningen bestod av en elevenkät bland de elever som besöker 

verksamheten samt intervjuer med en ansvarig för respektive verksamhet.  

 Enkätundersökningen visade att de flesta elever som besökte verksamheterna hade 

börjat sin skolgång utomlands och hade föräldrar som var födda utomlands. De vanligaste 

orsakerna till att man besökte läxläsningsverksamheterna var svårigheter med vissa 

skolämnen eller problem med det svenska språket. Omkring en tredjedel av eleverna uppgav 

att de inte kunde vända sig till föräldrar eller äldre syskon för att få hjälp med läxorna.  

 Den största skillnaden mellan de två verksamheterna var personalen. Vid den större 

verksamheten var det nästan uteslutande utbildade lärare i olika ämnen som arbetade där 

medan den mindre verksamheten hade personal som hade mycket olika yrken och bakgrund.   

 Majoriteten av eleverna som besökte läxläsningsverksamheter kände till att deras skolor 

hade egna läxläsningar men valde att besöka de skolexterna verksamheterna. Detta kan bero 

på att de externa verksamheterna har mer personal och färre elever, och att eleverna då kan få 

mera individuell hjälp.  

 Undersökningen visade att läxläsningsverksamheterna fyller en del av de behov som det 

enligt läroplanerna är skolans ansvar att tillgodose. Om detta beror på att skolorna inte 

tillgodoser dessa behov alls eller om eleverna är i behov av mera hjälp än skolan kan krävas 

att erbjuda kommer inte fram i undersökningen. Om elevens behov av hjälp handlar om högre 

betyg i vissa ämnen för att kunna gå vidare till högre utbildning är skolans ansvar behöver 

redas ut. Hur den kommunala skolan kan bemöta de svårigheter som får elever att söka sig till 

läxläsningsverksamheter utanför skolan är en fråga som vidare forskning kan undersöka. 
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Jilaga 1. Enkätunderlag 

Läxhjälp 
Denna enkätundersökning kommer att ingå i ett examensarbete om den läxhjälpsverksamhet som bedrivs av 
andra aktörer än kommunens skolor. Enkäten är anonym, och även du skriver namn för att ställa upp på en 
intervju (se sista sidan) kommer både enkät- och intervjusvar att vara anonyma i uppsatsen.  
Om du är under 15, ber jag dig att inte besvara enkäten. 
     Tack för din medverkan! 
 
Ringa in det alternativ som passar dig bäst! 

1. Kön:   
‐ Kvinna  
‐ Man   

 
2. Ålder: _____________  

  
3. Ringa in de alternativ som beskriver dig bäst: 
‐ Har tillbringat tidigare skolgång i Sverige. 
‐ Har tillbringat tidigare skolgång utomlands, i:____________________________  

 
‐ Har svenskfödda föräldrar   
‐ Har utlandsfödda föräldrar, från:___________________________________ 

 
4. Vilken skola och årskurs går du i nu? Ringa in ditt alternativ! Skriv även vilken årskurs du går i 

eller förbereder dig för, samt skolans namn. 
‐ Grundskola 
‐ Gymnasium 
‐ Förberedelseklass för grundskola 
‐ Förberedelseklass för gymnasium 

Årskurs:__________________________ 
Skolans namn:________________________________  
 

5. Känner du till om din skola har någon form av läxhjälpsverksamhet? 
‐ Ja  
‐ Nej 

 
6. Om ja, vilka riktar den sig till? Ringa in ett eller flera alternativ. 
‐ Alla elever  
‐ Elever med läs-och-skrivsvårigheter eller liknande särskilda behov  
‐ Elever med svårigheter i vissa ämnen ex. matte, engelska 
‐ Annat alternativ, nämligen:____________________________________________________ 

 
7. Om ja, hur är den organiserad? Ringa in ett alternativ. 
‐ På skoltid            
‐ Efter skoltid  
‐ Utformas enskilt med specialpedagogen 

 
8. Hur fick du kännedom om den här verksamheten? Ringa in ett eller flera alternativ. 
‐ Genom skolan 
‐ Såg en affisch/annons för den 
‐ Hörde av en bekant 
‐ Annat sätt, nämligen:____________________________________________________ 

 
9. Hur ofta besöker du läxhjälpen? Ringa in ett alternativ. 
‐ 1 gång i veckan 
‐ 1-2 gånger i veckan 
‐ 2 gånger i veckan 
‐ 2-3 gånger i månaden 
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‐ 1 gång i månaden 
‐ 2-3 gånger per termin 

 
10. Ringa in de alternativ som beskriver dig bäst! Jag kommer hit för att…  
‐ jag inte kan koncentrera mig i skolan. 
‐ jag inte kan koncentrera mig hemma.  
‐ mina föräldrar vill det 
‐ en kompis ville ha sällskap 
‐ jag vill ha höga betyg  
‐ jag riskerar att inte få godkänt i ett visst/vissa ämnen, nämligen:______________________________ 
‐ jag har svårt med ett visst/vissa ämnen, nämligen:______________________________ 
‐ jag inte har tillräckliga förkunskaper i ett visst/vissa ämnen, 

nämligen:______________________________ 
‐ jag har svårt med det svenska språket 
‐ Annan anledning, nämligen:_____________________________ 

 
11. När jag behöver hjälp med läxorna… 
‐ kan jag också vända mig till mina föräldrar, för att:____________________ 
‐ kan jag inte vända mig till mina föräldrar, för att:______________________ 
‐ kan jag också vända mig till syskon, för att:___________________________ 
‐ kan jag inte vända mig till mina syskon, för att:____________________________ 
‐ Kan jag också vända mig till skolan.  

 
12. På vilket sätt har du haft nytta av läxhjälpen hittills? Skriv ett kort svar!  

 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju, fyll i namn och något sätt att kontakta dig. 
 
Namn   Mail/telefonnummer 
 
 

 



 
 

28 

Jilaga 2. )ntervjufrågor 

)ntervju 
 
Hur har du uppfattat syftet med intervjun? 

Verksamhetens struktur 

1. Vad är syftet med verksamheten? 

2. Finns styrdokument på detta, mer info? 

3. Hur organiseras, planeras den? 

4. Vad är upplägget för en kväll? 

5. Vilka står bakom den och hur finansieras den? 

6. Har verksamheten kännedom om skolans styrdokument? 

7. Har verksamheten någon kontakt med skolan? 

8. Med någon annan institution eller myndighet? 

 

Resultaten 

9. Vilka är resultaten? Har verksamheten framgång? 

10. Finns framgång dokumenterad? 

 

”Personalen” 

11. Vilka fungerar som personal? 

12. Deras utbildning, kompetens? 

13. För att få engagera sig, förbinder de sig till något? Finns några krav? 

 

”Elevunderlaget” 

14. För att få delta, förbinder de sig till något? Finns några krav? 

15. Vilka besöker verksamheten? 

16. Hur ofta? 

17. Av vilka anledningar söker de sig till verksamheten? Vilka behov har de? 

‐ Svårigheter med vissa ämnen 

‐ Språksvårigheter (otillräcklig svenska) 

‐ Svårt att koncentrera sig hemma (saknar tillfälle, tid, plats, störande syskon, strulig hemsituation? 

Egna koncentrationssvårigheter?) 

‐ Annat? 

18. Finns någon skillnad mellan svenska elever och invandrare/elever av utländsk härkomst (1:a el. andra 

generationens invandrare)? (vad gäller allt ovan) 

 

Eftersom eleverna besöker verksamheten… 

19. Vad upplever personalen att dessa elever saknar i skolan? 

20. Vad upplever personalen att dessa elever saknar i hemmet? 


