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Abstract 
 

School-based Homework Assistance Programmes : Theft of Time or a Resource for Pupils to 

Reach the National Goals? � the Pupils�, the Teachers� and the Principle�s Opinions of a 

School-based Homework Assistance Programme at an Upper Secondary School in Stockholm 

 

For most pupils homework is a natural part of school and their education and there are several 

providers of homework assistance: the pupil�s parents, sibblings, friends, Internet forums, 

hired private tutoring, non-profit organisations and at times even the pupil�s school. This 

study has investigated the use of the school-based homework assistance programme at the 

Upper Secondary School of Psychology in Stockholm and why the programme is not more 

frequently used by its pupils. The school offers homework assistance two hours each 

Thursday afternoon, with at least two teachers being present to tender for the school�s 127 

pupils. The cost of the programme has been estimated to approximately 12 500 Swedish 

kronor per week. Through the main use of a questionnaire given to both the school�s students 

and teachers, as well as an interview with the school�s headmaster, this study will show that 

despite receiving the opportunity few pupils take part of the programme on a regular basis. 

Although approximately seventy percent of all pupils claim to have attended the program at 

least once during the springterm, the main reason has been to re-take tests and not to receive 

help with their schoolwork. The school�s main purpose with the homework assistance 

programme is to give all its pupils the same opportunity to receive help with their studies and 

thus reach the national goals. However, some pupils find both the programme and homework 

in general to be a waste of their leisure time. This study shows that the pupils� use of the 

homework assistance programme most often is connected not only to individuals� needs for 

extra assistance with schoolwork, but also with their own maturity and insight of the 

responsibilities they have towards their studies. 

 

Key words: homework, homework assistance, upper secondary school, senior high school, 

motivation 

Nyckelord: läxor, läxhjälp, studiehjälp, gymnasiet, motivation 
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1 Bakgrund 

�I den bästa av världar skulle skolan erbjuda läxhjälp, men jag tror inte att vi lärare skulle 

hinna det�.1 Så svarar en grundskolelärare på en fråga angående kommersiell läxhjälp i 

Skolvärlden. �I den bästa av världar� är för somliga lärare faktiskt denna värld vi lever i, där 

arbetstid avsätts för att just kunna hjälpa elever med läxor. På det fristående 

Psykologigymnasiet, en skola som erbjuder samhällsprogram med beteendeprofil i en av 

Stockholms närförorter, Solna, har man sedan starten 2007 erbjudit resursen �läxhjälpen� för 

skolans elever. Idag har fem av skolans åtta lärare schemalagd tid för att hjälpa eleverna med 

sitt skolarbete. Eleverna har även de denna studiehjälp inskrivet i sina scheman, om än inte på 

obligatorisk skoltid. 

Men liksom många andra goda idéer stöter även denna på problem. Läxhjälp i skolan av 

verksamma lärare är ett sätt för eleverna att få hjälp med sina studier utanför lektionstid, inte 

minst de elever som inte har möjlighet att få den behövda hjälpen hemifrån (och därmed 

riskerar att få det svårare att klara sin skolgång). Ordspråket lyder �man kan leda en häst till 

vattnet, men inte tvinga den att dricka�. Psykologigymnasiets rektor poängterade att �vi har 

vattnet, men eleverna vill inte dricka�, med hänvisning till att eleverna inte anses använda sig 

tillräckligt mycket av läxhjälpen. Behovet tycks finnas, eftersom samtliga elever inte blivit 

godkända i alla sina ämnen och därtill även att det finns elever som känner att de behöver 

extra stöd för att nå högre betyg än godkänt. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Studiens syfte 

Studiens syfte är att förstå elevernas, lärarnas och rektorns syn på läxhjälpen, för att komma 

fram till hur läxhjälpen kan förbättras så att fler elever vill och kan använda sig av den. Ett 

flitigare användande av läxhjälpen kan i sin tur leda till att fler elever når målen, då detta är 

tanken bakom den.  

Den fristående skolan Psykologigymnasiet i Stockholm erbjuder schemalagd (men inte 

obligatorisk) läxhjälp. Men trots detta använder sig endast en liten del av skolans elever 

regelbundet av denna resurs. Frågan varför det är så blir då relevant, inte minst eftersom 

läxhjälpen är kostsam för skolan att bedriva. 

 

 

                                                
1 Lindgren, 2009, s. 13 
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2.2 Frågeställningar 

• Vilka elever är det som använder sig av läxhjälpen? I vilket syfte? 

• Vad är det som gör att inte fler elever använder sig av läxhjälpen? 

• Skiljer sig personalens (lärarnas och rektorns) syn på läxhjälpen från den eleverna har? 

• Hur skulle läxhjälpen kunna förbättras? 

 

3 Disposition 

Uppsatsen inleds med den bakomliggande anledningen till denna studie, för att sedan följas 

upp av studiens syfte och frågeställningar i kapitel två. Efter dispositionen av uppsatsens 

upplägg i kapitel tre följer Tillvägagångssätt i kapitel fyra. Där redovisas hur studien gått till 

väga: dess metod och material, information om skolan som användes i studien, samt en 

diskussion kring studiens tillförlitlighet. I det femte kapitlet, Tidigare forskning, redogörs 

tidigare forskning som utförts om användandet av både läxor och läxhjälpen. I det sjätte 

kapitlet, Teoretisk inramning, beskrivs vilka personer och resurser som elever får hjälp av 

med sina läxor, både i och utanför skolan. Det sjunde kapitlet, Analys- och 

resultatredovisning, tar sedan upp de resultat som jag kommit fram till genom studien. Detta 

kapitel är uppdelat i underkategorier: hur läxhjälpen organiseras på skolan och hur 

rektorn/grundarens, lärarnas och elevernas olika syn på läxhjälpen ser ut. Elevernas analys- 

och resultatredovisning inkluderar inte enbart deras syn på läxhjälpen, utan belyser även deras 

bakgrund och syn på läxor i allmänhet. I presentationen av resultaten är analysen invävd i 

resultatdelen för ökat flyt och förståelse. Sammanfattning, diskussion och slutsats avslutar 

denna uppsats i kapitel åtta. Kapitlet börjar med att sammanfatta vad det är som gör att 

eleverna använder sig eller inte använder sig av läxhjälpen och går sedan vidare med att 

koppla studiens resultat till tidigare forskning. Efter det följer en diskussion kring för- och 

nackdelarna med läxhjälpen, samt vem som bär ansvaret för elevernas studier. Det ges även 

förslag till hur läxhjälpen skulle kunna förbättras. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt 

forskning. 

 

4 Tillvägagångssätt 

4.1 Metod och material 

Studien är främst kvantitativ och genomförd med hjälp av enkäter, men även i mindre 

omfattning genom intervjuer och observationer. Både elever, lärare, rektor och biträdande 

rektor är inblandade i studien för att jag ska kunna se tre olika perspektiv på hur läxhjälpen 
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uppfattas och används. I undersökningsgruppen ingick 87 av skolans 127 elever (69 procent), 

fem lärare och en rektor. Att inte samtliga elever ingick i undersökningsgruppen berodde på 

att somliga elever inte var närvarande vid enkätifyllnadstillfället, som skedde samtidigt för 

alla elever på skolan. Samtliga lärare för vilka läxhjälpen ingår i arbetsuppgifter svarade på 

lärarenkäten. 

Två enkäter delades ut (se bilagorna), en till eleverna och en till berörda lärare (alla lärare 

på skolan är inte involverad i läxhjälpen, varför de då inte är en del av studien). Elevenkäten 

delades ut till samtliga närvarande elever på skolan och besvarades vid samma tidpunkt av 

hela skolan, nämligen i början av eftermiddagslektionen i elevernas klassrum. Enkäten, som 

var anonym och fylldes i enskilt, innehöll frågor om elevernas uppfattning om läxhjälpen som 

resurs, deras användande av resursen, allmänt om elevernas läxvanor, samt deras etniska 

bakgrund (se bilaga A). Elevernas användning av läxhjälpen, och deras inställning till den, är i 

fokus för undersökningen. Men för att få en djupare insikt i varför eller varför inte läxhjälpen 

används till sin fulla potential ställdes även frågor om elevernas allmänna inställning till 

läxor, då det är möjligt att det finns en koppling mellan de två företeelserna. Av denna 

anledning presenteras även en översikt av de personer som hjälper eleverna med sina läxor 

före resultatredovisningen. Elevernas etniska bakgrund är av intresse då viss tidigare 

forskning visat att det kan råda skillnader gällande läxläsning mellan svensketniska och icke 

svensketniska elever och det är då av intresse att se om denna skillnad även råder bland 

eleverna i denna studie. 

Lärarenkäten delades ut till de fem lärare som är schemalagda att hjälpa till under 

läxhjälpen. Att jag delade ut enkäter till lärarna istället för att intervjua dem, berodde på 

tidsbrist från lärarnas sida. I och med en enkät kunde lärarna själva välja när de hade tid att 

svara på frågorna. Lärarenkäten (se bilaga B) innehöll frågor rörande lärarnas arbete kring 

läxhjälpen och hur de uppfattade elevernas användande av resursen. 

Jag deltog på ett läxhjälpspass samt en klassdiskussion om attityden till ansvarstagande och 

läxor under ett individuellt utvecklingsplanspass (IUP) i en av klasserna i årskurs två. 

Förutom att observera hur lärarna och eleverna arbetade under läxhjälpen, gav detta även 

möjlighet att samtala med lärarna om observationerna. 

Skolans rektor och grundare intervjuades för att få hennes perspektiv på resursen och för att 

jag skulle få bakgrundsinformationen till varför skolan satsar pengar på att erbjuda läxhjälp åt 

sina elever. Intervjun genomfördes med redan förberedda frågor som behandlade den 

bakomliggande orsaken till läxhjälpen och vad för information elever och föräldrar fått om 
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resursen. Jag hade även ett samtal med skolans biträdande rektor och kurator, vilket gav 

information om hur läxhjälpen används som åtgärd vid IG-varningar. 

 

4.1.1 Psykologigymnasiet 

Psykologigymnasiet är en fristående skola beläget i Solna, en närförort till Stockholm. Skolan 

startade hösten 2007, vilket innebär att det endast finns årskurs ett och två än så längre. 

Skolan profilerar sig med att erbjuda en studieförberedande utbildning för alla som vill arbeta 

med människor i framtiden, till exempel lärare, poliser, psykologer, socionomer, journalister 

etcetera. Skolans arbetssätt inkluderar bland annat deliberativa samtal, Storyline, forumspel, 

värderingsövningar och en individuell utvecklingsplan (IUP) för varje elev. 

Skolan erbjuder det samhällsvetenskapliga programmet med beteendeprofil. Detta innebär 

att eleverna, vid sidan av kärnämnena, läser bland annat 150 poäng psykologi, 200 p 

samhällskunskap, 350 p scenisk gestaltning, samt kurserna Psykosocialt arbete 100 p, Etik & 

livsfrågor 100 p och Människan socialt & kulturellt 100 p. 

På skolan fanns i april 2009 127 registrerade elever fördelade i fyra klasser (två i varje 

årskurs) och åtta anställda i personalgruppen. Elevernas skoldagar är uppdelade i block, med 

ett tvåtimmarspass före och ett efter lunch (ej inkluderat den femton minuters rast som ligger i 

mitten i varje lektionspass). Somliga dagar har eleverna ytterligare ett pass på eftermiddagen. 

 

4.3 Studiens tillförlitlighet 

Som alltid med enkäter till ungdomar finns det en risk att eleverna inte tar enkäter på allvar 

eller missförstår frågorna och därmed inte svarar på ett sätt som stämmer med deras egentliga 

handlande och åsikter. Jag hade träffat samtliga elever under min verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) under föregående termin, vilket gjorde att eleverna kände mig och 

förhoppningsvis då även tyckte det var givande att hjälpa till i studien. De närvarande lärarna 

var även de positivt inställda till enkäterna, liksom rektorn som närvarade i årskurs ett då de 

fyllde i enkäten. Dessa faktorer motiverar förhoppningsvis eleverna att fylla i enkäten 

sanningsenligt och också att de fann den meningsfull att fylla i. Enkäten tog inte heller upp ett 

ämne där det kunde finnas glädje i att provocera genom att fylla i fel svarsalternativ. Felaktiga 

svar i enkäten torde då bero på antingen att eleven inte läst frågan ordentligt eller inte förstått 

innebörden av frågan. 

Vid utformningen av enkäten var jag tvungen att göra en avvägning mellan att få 

information och att inte utmana elevernas tålamod. Detta var även anledningen till att jag inte 
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valde att intervjua eleverna. Frågor som kunde tolkas som känsliga av eleverna (deras egna 

och deras föräldrars etniska ursprung och utbildningsgrad) lades sist.  

Som jag nämnde tidigare var det 87 av 127 elever som besvarade enkäten. Bortfallet 

berodde på att alla elever inte var närvarande vid enkätifyllningstillfället, som genomfördes i 

början av en lektion. Elever som var frånvarande på grund av sjukdom torde inte ha påverkat 

slutresultatet, då de blir ett naturligt bortfall. Däremot kan ett bortfall av elever som kom sent 

till lektionen (och därmed missade enkäten), eller som skolkade från hela lektionen, ha kunnat 

ge ett annat slutresultat. I och med att dessa elever antingen skolkar eller kommer sent till 

lektioner kan det misstänkas att de inte tar ansvar för sina studier på samma sätt som övriga 

elever gör. Om dessa elever hade fyllt i enkäten är det möjligt att resultaten då skulle ha visat 

ett högre antal elever som inte använder sig av läxhjälpen, då jag utgår från att det krävs ett 

ansvarstagande för studierna från elevernas sida för att de ska använda sig av resursen. 

Gällande bearbetningen av enkäten låg svårigheten i att hitta samband mellan svaren för att 

få fram relevanta resultat, vad gäller både de enskilda eleverna och mellan eleverna som 

grupp. Somliga kopplingar undersöktes efter att liknande gjorts i tidigare studier, bland annat 

kopplingarna mellan läxhjälpen och etnicitet samt föräldrarnas utbildningsgrad. 

 

5 Tidigare forskning 

Det har gjorts mycket forskning kring läxors varande eller icke varande, både i Sverige och 

internationellt. Detsamma hur personer utanför skolan (föräldrar, kompisar etcetera) fungerar 

som läxhjälp och hur föräldrars etnicitet och utbildningsbakgrund spelar in för framgången av 

läxläsning, och skolgången i allmänhet, hos eleven.2 Gällande just resursen läxhjälp studerade 

socialantropologen Michael Hansson3 ett läxhjälpsprojekt på biblioteket i Alby, Botkyrka 

kommun utanför Stockholm, där det främsta syftet var att förbättra svenskan hos de elever 

som inte hade svenska som modersmål. 

Vad min studie vill undersöka är dock läxhjälp i gymnasieskolan då den erbjuds som en 

organiserad resurs. Kring detta har det gjorts relativt lite forskning i både Sverige och 

utlandet. Psykologerna Cosden et al.4 visar i sin amerikanska studie positiva och negativa 

orsaker kring läxhjälpens varande eller icke varande, samt problematiserar vilka elever som 

bör erbjudas läxhjälp och huruvida läxhjälpen bör vara obligatorisk eller frivillig. Det finns 

studier där elevernas användande av läxhjälpen i skolan ingår som en del av en större studie, 

                                                
2 Lindell 1989, Jonsson 2001, Högdin 2006, Westlund 2007 med flera 
3 Hansson, 1998 
4 Cosden et al., 2001 
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som hos bland annat pedagogerna Ingegerd Ericsson och Margareta Cederberg5 som 

undersökt varför elever på det individuella programmet inte blivit behöriga till ett nationellt 

program. 

 

6 Teoretisk ram 

6.1 Vem / vilka hjälper eleverna med läxorna? 

Här tas följande läxhjälpare upp: föräldrar och övriga i hemmet (här ingår även kompisar, 

även om de inte bor i hemmet), köpt läxhjälp och den gratis läxhjälp som finns på Internet, 

och till sist skolan. 

 

6.1.1 Föräldrar och övriga i hemmet 

Föräldrar anses ofta vara givna läxhjälpare åt sina barn. Det finns studier som undersökt 

föräldrars roll i barnens läxläsning och hur det påverkar barnens prestationer i skolan.6 Dessa 

studier visar att majoriteten av eleverna får hjälp med läxorna av sina föräldrar. I 

socialforskaren Sara Högdins7 studie av elever i årskurs 7-9 uppgav 88 procent av eleverna att 

de fick hjälp med läxläsning av sina föräldrar och i sociologen Jan O. Jonssons8 studie fick 61 

procent av eleverna i samma årskurs läxhjälp av sina föräldrar. Gällande gymnasieelever hade 

procentsatsen sjunkit markant, enligt Jonssons studie till 42 procent (i Högdins studie ingick 

inte gymnasieelever). I denna mer omfattande studie ingick även andra läxhjälpare än 

föräldrarna. De var fördelade enligt följande: 

 

Tabell 1. Andelen elever som får läxhjälp, angivet i procent9 

 Av föräldrar Av föräldrars 
sambo Av syskon Av kompisar 

Åk 7-9 61 17 27 36 
Gymnasiet 42 13 29 41 

 

Med hjälp av statistiken kommer Jonsson10 fram till att: 
Det är ett ofta förbisett faktum att föräldrarna både direkt och indirekt fungerar som �extralärare� 

och det finns en risk för att barn som av olika skäl har mindre sådana resurser halkar efter � vilket 

är detsamma som att säga att skolan av något skäl (t.ex. resursbrist) inte kan ge dessa barn det stöd 

de skulle behöva. 

                                                
5 Ericsson & Cederberg, 2009 
6 Högdin 2006, Jonsson 2001 etcetera 
7 Högdin, 2006, s. 8 
8 Jonssons, 2001, s. 227 
9 Ibid. 
10 Ibid, s. 236 
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Jonsson menar genom detta att föräldrarnas egen utbildning är av stor betydelse för hur väl de 

kan hjälpa sina barn med läxorna och även hela barnens skolgång i allmänhet. Inte nog med 

att högskole- eller universitetsutbildade föräldrar besitter högre akademisk kunskap, utan 

Jonsson menar även att �de relaterar barnens utbildning till sin egen�11 och därmed uppfostrar 

sina barn till att ha höga ambitionsnivåer då det gäller utbildning. 

Högdin12 drog dock slutsatsen att föräldrarnas etnicitet var en viktigare faktor än deras 

utbildningsgrad. Hon fann samband mellan att icke svenskfödda föräldrar hade sämre 

möjligheter och vilja att hjälpa sina barn med läxläsning. Jonssons13 studie visar inte de icke 

svenskfödda föräldrarnas utbildningsgrad, eller vilket etniskt ursprung de har, men studien 

visar ändå på en skillnad i vilka som hjälper eleverna med sina läxor (här görs ingen skillnad 

mellan årskurserna): 

 

Tabell 2. Läxhjälpare enligt etniskt ursprung, angivet i procent14 

 Föräldrar Föräldrars sambo Syskon Kompisar 
Svenskfödd 68 25 27 31 
Utlandsfödd 38 19 38 26 

 

Jonsson15 menar att den främsta anledningen till att utlandsfödda föräldrar inte tycks hjälpa 

sina barn lika mycket med läxorna är språkhinder. Liksom tabellen visar så kompenseras detta 

bland annat med att syskon till utlandsfödda hjälper till oftare med läxorna, vars svenska i 

dessa fall troligtvis är bättre än föräldrarnas. 

 

6.1.2 Köpt och ideell läxhjälp 

Sedan den första juli 2007 räknas köp av läxhjälp för elever till och med årskurs nio som en 

hushållsnära tjänst och är därmed skattesubventionerad med halva beloppet. Det finns idag 

företag som hyr ut denna läxhjälpstjänst. På ett företag som erbjuder läxhjälp inom 

stockholmsområdet kostar ett 45-minuters pass 310-330 kronor och ett 90-minuters pass 660-

780 kronor (upp till tre elever kan få hjälp samtidigt för denna summa). Samma företag hyr 

även ut läxhjälp för gymnasiet och vuxenutbildningen, men då utan statens subventionering.16 

Kritik har riktats mot att affärsmässig läxhjälp blir segregerande för de elever vars föräldrar 

inte har de ekonomiska förutsättningarna att anlita privat läxhjälp och att skolan därför bör 
                                                
11 Jonsson, 2001, s. 218 
12 Högdin, 2006, s. 13 
13 Jonssons, 2001, s.227 
14 Ibid. 
15 Ibid., s. 229 
16 My Academy, 2009 
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erbjuda läxhjälpen som en del av den kostnadsfria undervisningen.17 För att möta detta 

startades 2007 Stiftelsen läxhjälpen, där universitetsstudenter i samråd med elevernas lärare 

ger privat läxhjälp i kärnämnena för att uppnå måluppfyllelse. Läxhjälparnas lön, en belöning 

till eleven när denne uppnår målen, samt mellanmål under läxhjälpstiden finansieras av 

företag. Än så länge arbetar dock endast stiftelsen med Stockholms utsatta högstadieskolor. 

Även andra organisationer utanför skolan erbjuder gratis läxläsning. Röda Korset är en av 

dessa och organisationen uppskattar själv att dess volontärer hjälper cirka sjutusen 

grundskoleelever med sina läxor efter skoltid i olika delar av landet.18 Även bibliotek kan 

ibland erbjuda läxhjälp. Hansson19 observerade dock hur läxläsningen på biblioteket i Alby 

hamnade i skymundan efter en tid, då personalen istället övergick till att spela spel, prata och 

göra annat med eleverna (vilket även var anledningen till att eleverna besökte verksamheten). 

Antalet elever minskade när verksamheten återigen gick tillbaka till att främst vara till för 

läxläsning. 

I det datoriserade Sverige finns det idag hemsidor som erbjuder kostnadsfri läxhjälp. 

Pluggakuten.se profilerar sig som �ett forum där du kan få hjälp med allt som rör skolarbete, 

från ren läxhjälp till mer allmänna tips om hur man pluggar effektivt och hur man undviker 

onödiga poängavdrag på prov�. Läxhjälp ges i olika ämnen och på olika utbildningsnivåer. 

Det är gratis att bli medlem och hjälpen ges av andra medlemmar; lärare uppmanas att anmäla 

sig som medlemmar. 

 

6.1.3 Skolan 

Ordet �läxa� förekommer varken i Lpo 94 eller Lpf 94. Det står varken att skolan är skyldig 

att dela ut läxor eller erbjuda eleverna hjälp med dem. Det är dock ett nytt fenomen att 

läroplanerna inte innehåller förordningar om läxor. I Sveriges första läroplan för grundskolan, 

Lgr 62, står att läxor ska ges för att eleverna ska få ytterligare kunskaper och läxorna ses som 

en typ av arbetsfostran. I Lgr 69 omnämns att läxläsning bör vara självvald (men dock 

erbjudas). I Lgr 80 står det skrivet att �hemuppgifter för eleverna utgör en del av skolans 

arbetssätt�.20 Användandet av läxor får skolorna idag själva ansvara för och det finns skolor 

som helt tagit bort bruket av läxor.21 Det finns ingen statistik över hur många skolor som 

erbjuder sina elever läxhjälp efter skoltid, men där den erbjuds kan den se olika ut från skola 

                                                
17 Lindgren, 2009, s. 12f 
18 Flood, 2009 
19 Hansson, 1998, s. 25f 
20 Lgr 80, s. 50 
21 Helte, 2009a, s. 21ff 
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till skola. Det varierar från schemalagd tid med en eller flera pedagoger till specifika 

ämneshjälper, så som till exempel �mattestugor� där matte ligger i fokus och det är 

mattelärare som håller i läxhjälpen. 

Pedagogen Ingrid Westlund menar att läxor är �en hybrid mellan arbete och fritid och ett 

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

arbete eller fritid�22 och hon hävdar angående läxläsning i skolan att �det vore bra för barnen 

som vill ha en skarp gräns mellan skola och fritid. De skulle gärna vara längre tid i skolan om 

det innebar att de slapp ta med arbete hem�.23 Westlund pekar på forskning som visar att 

elever som inte får arbetsro hemma eller läxhjälp av sina föräldrar är de som får sämst 

studieresultat.24 Högdin25 menar att detta även påverkar elevernas framtida yrkesliv och att 

läxhjälp i skolan därför anses mycket betydelsefull för de elever som inte får det nödvändiga 

stödet hemifrån, oavsett orsak. 

Fastän ordet �läxa� inte uttryckligen står med i någon av 1994 års läroplaner, så betonas 

elevens eget ansvar för sina studier. Westlund26 menar att �med läxor ska elever tränas i att ta 

ansvar, något som eleverna också har klart för sig�. Läxor tycks då inte längre handla enbart 

om kunskapsinhämtande, utan även fungera som ett redskap för att lära eleverna att planera 

och organisera sitt arbete. Här väljer somliga skolor att hjälpa till med både 

kunskapsinhämtningen och planerandet av arbetet genom att erbjuda en fast tid för läxläsning 

med kvalificerad hjälp. Cosden et al.27 menar att bruket av läxor (som görs hemma av eleven) 

gör att eleven också lär sig att lärande även kan ske hemma och inte nödvändigtvis enbart i 

skolan. Detta menar de befrämjar elevernas självständiga lärande. En negativ sida med att 

erbjuda läxläsning i skolan ser Cosden et al. i att eleverna riskerar att missa andra 

fritidsaktiviteter. 

Men trots att skolor erbjuder läxhjälp är det inte alla elever som är i behov av det extra 

stödet som använder sig av det. Cederberg och Ericsson28 visar i sin studie om 

gymnasieelever på det individuella programmet att flertalet elever inte tar emot läxhjälp av 

den anledning att den ligger för sent på eftermiddagen och att eleverna då inte orkar ta till sig 

den. Det finns, med andra ord, en komplexitet att ha i åtanke då skolor erbjuder läxhjälp. 

                                                
22 Westlund, 2007, s. 88 
23 Lindgren, 2009, s. 13 
24 Lindell, 1989 
25 Högdin, 2006, s. 16 
26 Westlund, 2007, s. 86 
27 Cosden et al., 2001, s. 219 
28 Cederberg & Ericsson, 2009, s. 6 
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Cosden et al.29 diskuterar huruvida läxhjälp bör vara obligatorisk eller frivillig för eleven att 

gå på. De menar att regelbundet användande av skolans läxhjälp ger bättre resultat än ett 

sporadiskt användande av den. Men, diskuterar det, för vilka elever ska då läxhjälpen i så fall 

vara obligatorisk? Är det enbart elever som riskerar att inte nå målen som bör erbjudas extra 

studiehjälp? Alla elever är inte i behov av extra studiehjälp, ska de tvingas gå på läxhjälp 

ändå? 

Huruvida skolan ska vara tvungen att erbjuda läxhjälp som en resurs diskuteras ända upp på 

skolpolitisk nivå och tros till och med kunna bli en omstridd valfråga till valet 2010 eftersom 

de två blocken har skilda åsikter i frågan.30 I en skrivelse till utbildningsnämnden i Stockholm 

från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet den 27 november 2008, uppmanades 

den borgerliga förvaltningen att satsa på att samtliga skolor i Stockholm ska erbjuda sina 

elever läxhjälp. Det handlar enligt skrivelsen både om att erbjuda lärarledd läxhjälp i skolan 

och att satsa på att utbilda föräldrarna till att bli bättre läxhjälpare. På sammanträdet den 15 

januari 2009 yrkade nämnden avslag med svaret att många av Stockholms skolor redan 

erbjuder läxhjälp och att det är var upp till varje skolas rektor att ta ansvar för vilka resurser 

som ges. Nämnden pekade även på andra typer av läxhjälp som eleverna antingen redan 

erbjuds, eller inom snar framtid kommer att erbjudas så som till exempel Internetbaserad 

läxhjälp. Den borgerliga alliansen står fast vid nämndens linje även på högre politisk nivå. 

Medan Socialdemokraterna vill se en lag på att alla Sveriges skolor ska erbjuda minst två 

timmars schemalagd läxhjälp i veckan, anser den borgerliga alliansen att skolor gärna får 

erbjuda läxhjälp, men att det är upp till varje enskild skola att besluta om en sådan ska finnas. 

Margareta Pålsson, talesperson för Moderaterna i skolpolitiska frågor, ser dock hellre att 

pengar läggs på utökad undervisningstid.31 

 

7 Analys och resultatredovisning 

7.1 Hur läxhjälpen organiseras på skolan 

Läxhjälpen fanns inte från starten då skolan grundades. Rektorn uppgav att den tillkom ett par 

månader in på den första terminen efter önskemål från lärarna som ansåg att det fanns ett 

behov. Idag är läxhjälpen schemalagd för eleverna under ett en och en halvtimmeslång pass 

(mellan klockan halv tre och fyra) efter skoldagens slut på torsdagseftermiddagarna. Den 

ingår inte i elevernas undervisningstimmar och är inte obligatorisk. Läxhjälpen är öppen för 

                                                
29 Cosden et al., 2001, s. 219 
30 Helte, 2009b, s. 24 
31 Ibid. 
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samtliga elever på skolan och genomförs i elevernas hemklassrum, det finns med andra ord 

plats för samtliga elever att stanna kvar. Under läxhjälpen varvar lärarna med att både gå runt 

bland eleverna (vilket är genomförbart på en sådan liten skola) och att sitta i personalrummet 

och arbeta med annat till dess att elever kommer och ber dem om hjälp.32 

Fem lärare, två till tre åt gången, turas om att ansvara för resursen varje vecka, men övriga 

lärare brukar också finnas till hands. Tillsammans täcker lärarna alla ämnen eleverna läser 

utom psykologi och scenisk gestaltning. Som matteläraren poängterade så brukar denne alltid 

vara med under läxhjälpen eftersom det alltid brukar vara någon elev som behöver hjälp i just 

det ämnet.33 Från lärarenkäterna framgår det även att matteläraren är den lärare som hjälper 

flest elever under läxhjälpen varje vecka (se 7.4.3) och från elevenkäten framgår att 

matematik är ett av de ämnen eleverna vill ha mer stöd i (se 7.4.2). 

Läxhjälpstiden används även som omprovstid, vilket innebär att en av lärarna som arbetar 

med läxhjälpen den veckan använder tiden, eller en del av den, för att vakta elever som 

skriver prov, antingen för att eleverna missade ordinarie provtid, eller för att de behöver 

skriva ett omprov efter att ha fått betyget icke godkänd, IG.34 

Förutom denna allmänna läxhjälp (då eleverna söker upp läraren) har även somliga lärare 

givit specifik ämneshjälp under läxhjälpspasset, där eleverna får extra stöd i ämnet. Detta har 

gjorts i bland annat matematik. I matematik tycks både behovet för och intresset från eleverna 

finnas. Då samma lärare, som även är idrottslärare, försökte med en stödklass i idrott för 

eleverna utan betyg i ämnet fanns behovet men inte intresset från eleverna. Från att ha varit en 

grupp på mellan åtta och tio elever under det första passet (som låg under läxhjälpstiden), var 

endast en elev med gången efter. I samband med detta lades gruppen ner.35 

Under min observation av läxhjälpen uppskattade jag antalet elever som satt i skolan och 

aktivt pluggade till mellan 20 och 35 stycken. Uppskattningen försvårades av att somliga 

elever satt i stängda klass- eller grupprum och att somliga elever var kvar i skolan men inte 

tycktes plugga. Eftersom det är flera lärare som hjälper till går det inte att följa med samtliga 

och få en exakt siffra på hur många elever de hjälper. Men en lärare uppskattade att denne 

hjälpte fem elever med sitt skolarbete, vilket ansågs mycket. 

 

 

 
                                                
32 Egna observationer från läxhjälpen, 23 april 2009 
33 Diskussion kring läxhjälpen med matteläraren, 23 april 2009 
34 Egna observationer från läxhjälpen, 23 april 2009 
35 Diskussion kring läxhjälpen med matteläraren, 23 april 2009 
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7.1.1 Läxhjälpen som åtgärd 

Skolan använder läxhjälpen som en av flera åtgärder för att hjälpa elever med IG-varningar i 

ett eller flera ämnen. Eleverna blir då skickade till läxhjälpen antingen för att få extra stöd i 

ämnet, eller för att skriva prov eller omprov. Antal besök på läxhjälpen beror på det behov 

eleven har. Under vårterminens elevvårdskonferens i mars 2009 fick 23 elever läxhjälpen som 

åtgärd (18 procent av skolans elever).36 Eftersom denna studie inte sträcker sig ända fram till 

juni (det vill säga skolavslutningen och betygssättningen) 2009 kan ingen uppföljning göras 

av hur väl eleverna följde sina åtgärdsplaner. Närvaro tas inte under läxhjälpen, då försök som 

gjordes i början misslyckades. 

 

7.1.2 KSL�s och skolans elevenkätundersökning, samt övriga dokument 

I samband med att årskurs två deltog i Kommunförbundet Stockholms Läns (KSL) elevenkät 

lät skolan även eleverna i årskurs ett fylla i denna för skolans egen del. Skolan gjorde i 

samband med detta även en intern enkätundersökning för samtliga elever om trivseln på 

skolan. Resultatet från vårterminen 2009, relevanta för denna studie, visade att 86 procent av 

eleverna instämde (helt eller i huvudsak) med påståendet �jag får extra hjälp om jag behöver�. 

Endast 44 procent instämde dock med påståendet �jag tar ansvar för mina studier (gör läxor, 

kommer i tid etcetera)�, 27 procent svarade �varken eller� och 29 procent instämde �delvis� 

eller �inte alls�. Detta kan vara betydelsefull information för denna studie, då det kan tyda på 

att det inte är skolans erbjudande av hjälp, som gör att eleverna inte använder sig av 

läxhjälpen i större omfattning. Istället kan det tyda på att eleverna inte tar emot den hjälp som 

erbjuds, eller ens frågar efter den, just för att de väljer att inte ta det egna ansvaret fullt ut för 

sina studier. 

Vid den sammanställning av elevernas betyg som Psykologigymnasiet gjorde ser resultatet 

ut enligt följande (samtliga av ovanstående betyg är dock inte satta av skolan, utan kan ha 

satts av andra skolor i de fall eleverna bytt skola under pågående utbildning): 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Samtal med skolans biträdande rektor / kurator, 23 april 2009 
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Tabell 3. Elevernas samtliga betyg på skolan, angivet i procent, utav 721 betyg (ht07, 

vt/ht08)37 

G 33 
VG 42 

MVG 15 
IG/saknas 10 

 Σ 100 
 

Det mest satta betyget är väl godkänd och det minst satta är icke godkänd. Att 90 procent av 

de satta betygen är måluppfyllande är en indikation på att de flesta av skolans elever sköter 

sitt skolarbete till den grad att de blir minst godkända i sina ämnen. Det kan även kopplas till 

att skolans arbete med att få alla eleverna godkända ger resultat, inte minst då det var en hög 

andel elever som ansåg sig få extra hjälp vid behov. Hur läxhjälpen påverkar resultaten går 

inte att bedöma. Antingen har det varit en bidragande faktorer, inte minst för de elever som 

faktiskt fått det extra, individuella stödet, eller så pekar dessa resultat på att läxhjälpen är en 

överflödig resurs för många elever, då majoriteten av eleverna uppnår målen. Värt att notera 

är att dessa betyg inte är slutbetyg, varför de elever som har ett IG eller av annan anledning 

saknar betyg har möjlighet att uppfylla målen innan slutbetygen sätts. 

Liknande statistik hittade jag inte för andra skolor. Snittbetyget för det 

samhällsvetenskapliga programmet på Stockholmläns friskolor var 14.6 år 2008,38 det vill 

säga strax under VG. 

 

7.1.3 Läxhjälpens kostnad 

Kostnaden för läxhjälpen beräknar rektorn till 12 500 kronor per vecka. Detta inkluderar lön 

och övriga kostnader för de två ansvariga lärarna under läxhjälpstiden. Det blir en 

månadskostnad på 50 000 kronor. Vad som inte inkluderas i denna summa är att det somliga 

veckor är tre ansvariga lärare på läxhjälpen, samt att fler lärare (upp till fem stycken) finns 

tillgängliga. Varje elev på skolan får 60 000 kronor i skolpeng per år39. Med en veckokostnad 

på 98,4 kronor per elev blir det cirka sex procent av elevens totala skolpeng som gick åt till 

läxhjälpen under vårterminen 2009 (beräknat utifrån att vårterminen har 19 veckor då sport- 

och påsklov ej är inräknat och att halva skolpengen användes då). 

Den ekonomiska frågan är viktig att ta hänsyn till då diskussionen om läxhjälp når 

skolpolitisk nivå. Det kan i teorin låta bra att samtliga skolor ska erbjuda eleverna studiehjälp, 

                                                
37 Informationen given av biträdande rektor / kuratorn, 23 april 2009 
38 Skolverkets Internetbaserade resultat- och kvalitetsinformationssystem, 2009 
39 Informationen given av biträdande rektor / kuratorn, 11 maj 2009 
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men finns inte intresset hos eleverna blir det använda pengar som inte ger återbetalning (som i 

detta fall skulle vara att eleverna når målen). I framtida forskning kan det vara värt att utreda 

vilka resurser som är mest gynnsamma för att eleverna ska nå målen i samtliga ämnen, det vill 

säga vad politikerna och skolorna ska satsa pengar på. Är det läxhjälp, mindre klasser, fler 

studietimmar per kurs, fler pedagoger i klassrummet etcetera? En stor skola med mer än 120 

elever behöver ha mer än två ansvariga lärare till en läxhjälp, varvid 50 000 kronor per månad 

inte kommer att räcka vid en uträkning av vad läxhjälpen skulle kosta på andra skolor. 

Ekonomi kombinerat med låg återbäring kan vara ett skäl till att alla skolor inte erbjuder 

studiehjälp. Drygt hundra kronor i veckan kan ses vara mycket pengar att spendera på en elev 

som inte använder sig av resursen. 

 

7.2 Rektorn / grundarens syn 

Syftet med läxhjälpen, enligt skolans rektor40, är att få eleverna att nå målen. Med andra ord 

att få alla skolans elever godkända i samtliga ämnen. 

Rektorn menar att det är bra att läxhjälpen erbjuds för de elever som är i behov av extra 

stöd, men inte har möjlighet att få det från annat håll. Hon anser att engagemanget hos de 

berörda lärarna är mycket stort, att de går in helhjärtat för läxhjälpen för att ge eleverna det 

stöd i sina studier de behöver. 

Rektorns upplevelse av hur läxhjälpen fungerat är att eleverna använder sig av den i för låg 

utsträckning. Detta tror hon främst beror på att eleverna själva anser sig ha �tidsbrist�, de 

väljer att prioritera annat före läxhjälpen. Rektorn tycker det är synd att eleverna inte 

använder sig mer av resursen då de har så engagerade lärare. 

 

7.3 Berörda lärares syn 

Samtliga lärare i studien utom en anser att läxor är en viktig del av skolan41. Den övriga 

läraren anser att det ibland är en viktig del av skolan. Lärarna motiverade läxor med att de 

behövs på ett studieförberedande program likt det skolans elever går på, för att lära eleverna 

strukturera och hålla deadlines och för att fördjupa, befästa, repetera och reflektera övrig 

kunskap. 

Samtliga lärare är positivt inställda till läxhjälpen och ser den som en viktig resurs på 

skolan. Deras motiv för detta var följande: den fördjupar elevernas kunskaper, ger bra stöd för 

elever som är i behov av det (oberoende av orsak), kan kompensera för föräldrars bristande 

                                                
40 Hela detta stycke bygger på intervjun gjord med rektorn, 16 april 2009 
41 Där ingenting annat anges bygger resultaten i detta stycke på lärarenkäterna 
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stöd, är ett bra komplement till få lektionstimmar, är bra att kunna hänvisa eleverna till samt 

att det ger tillfälle för omprov och håller lärarens rygg fri vid IG-varningar (i och med att 

eleven erbjuds extra stöd). 

Samtliga lärare anser dock att eleverna inte använder sig tillräckligt mycket av resursen. 

Lärarna anser att läxhjälpen i sig inte behövde förändras, utan att det krävdes mer 

påtryckningar och uppmuntran från lärarna och en större mognad hos eleverna för att få dem 

att använda sig mer av resursen. Lärarna har märkt att det finns perioder då eleverna använder 

sig mer av läxhjälpen än annars. Dessa perioder infaller före (och i somliga fall även efter) 

prov och inför betygssättning vid terminsslut. 

En av de berörda lärarna anser att resursen idag blivit mer en omprovstid än en tid för 

studiehjälp. Den främsta orsaken till att eleverna inte använder sig av läxhjälpen anser 

somliga lärare beror på att eleverna inte uppnått den mognad som krävs för att ansvara 

ordentligt för sina studier. Ett tydligt exempel på detta är eleven som svarade i 

elevenkätundersökningen att hon var �dålig på att göra läxor�, ägnade mindre än en timme i 

veckan åt dem, men aldrig har använt sig av läxhjälpen. 

Vad gäller vilka elever som generellt använder sig av läxhjälpen har samtliga lärare märkt 

att det är svaga elever, med lägre betyg, som använder sig av läxhjälpen. En del av lärarna har 

också märkt att det även kommer elever med höga betyg och ber om hjälp, liksom de med 

dåliga hemförhållanden. Detta visar att läxhjälpen kan vara en användbar resurs för alla typer 

av elever, både de hög- och lågpresterande, liksom för dem som inte får läxhjälpsstödet 

hemifrån. 

Lärarna har lagt märke till att eleverna gärna ber om studiehjälp utöver den schemalagda 

resurstiden. Detta sker ofta under rasterna, där de korta rasterna varar femton minuter och 

lunchrasten en timme. Under dessa raster upplever lärarna att det dels var för lite tid för att 

kunna ge någon djupare hjälp och dels att de ofta var upptagna med förberedelser inför 

lektioner. En av lärarna berättade hur hon har hänvisat elever till läxhjälpen, men att eleverna 

sedan inte dykt upp. Elevernas ursäkter för att inte komma på läxhjälpen har varit att de 

idrottat eller arbetat under denna tid. 
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7.4 Elevernas syn 

7.4.1 Elevernas bakgrund 

Majoriteten av eleverna som svarade på enkäten har ett etniskt svenskt ursprung, då både de 

själva och en eller båda av deras föräldrar är födda i Sverige. 

 

Tabell 4. Andel utlandsfödda elever, angivet i procent42 

Utlandsfödd 10 
Svenskfödd 88 

Bortfall 2 
 Σ 100 

 

Tabell 5. Andel utlandsfödda föräldrar, angivet i procent43 

Utlandsfödd mamma 7 
Utlandsfödd pappa 3 
Utlandsfödda båda två 21 
Svenskfödda 68 
Bortfall 1 
 Σ 100 

 

Det är inte känt vilka länder utanför Sverige det gäller. Bortfallet beror i båda fallen på elever 

som inte velat svara på dessa frågor. 

Vad gäller föräldrarnas utbildningsnivå har majoriteten av eleverna (60 procent) minst en 

förälder med högskole- eller universitetsutbildning, dock är det en andel elever (22 procent) 

som inte känner till sina föräldrars utbildningsnivå. Fördelningen ser ut enligt följande: 

 

Tabell 6. Andel föräldrar med akademisk utbildning, angivet i procent44 

Båda 31 
Mamma 21 
Pappa 8 
Ingen 17 
Vet inte 22 
Bortfall 1 
 Σ 100 

 

Även detta bortfall beror på en elev som inte svarade på frågan. 

 

                                                
42 Elevenkätundersökning Psykologigymnasiet 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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7.4.2 Läxläsning i allmänhet 

Vad gäller elevernas allmänna inställning till läxor svarade eleverna på följande sätt: 

 

Tycker du att läxor är en viktig del av skolan? 

Tabell 7. Elevernas uppfattning av vikten av läxor, angivet i procent45 

Ja 24 
Nej 17 

Ibland 43 
Vet inte 3 

 Σ 100 
 

Till denna fråga ombads även eleverna motivera sina svar, vilket majoriteten gjorde. 

Återkommande anledningar till ja-svaret var: �läxor gör att man lär sig, det fastnar�, �man 

hinner inte allt i skolan�, �man lär sig bättre och snabbare�, �för annars skulle det bli längre 

skoldagar�, �därför att man � får tänka själv�, �eget ansvar kommer att prägla framtiden, 

därför är läxor en bra sak�, �för annars skulle man slappna av för mycket�, �bra 

inlärningssätt� och �självständigt är bra! Och du får träna på att planera och strukturera�. 

Dessa elever har samma åsikter kring vad läxor ska gå ut på som lärarna. De ser en mening 

med läxorna och är därmed positivt inställda till dem. 

Elever som svarade nej på frågan ser däremot inte meningen med läxor, varken i 

kunskapsinhämtningssyfte eller för att lära sig ansvarstagande, och är därmed negativt 

inställda till dem. Fokus hos majoriteten av de elever som svarade nej på denna fråga låg på 

gränsen mellan var skola och fritid gick, samt var någonstans kunskap ska inläras: i skolan 

eller i hemmet. Svaren löd bland annat: �man måste ha fritid också! Skolan tar upp tillräckligt 

med tid�, �man borde hinna med allt under skoltiden och inte behöva läxor�, �man ska lära 

sig på skoltid inte behöva arbeta efter också�, �för man behöver ledighet�, �jag tycker att 

undervisningen ska ske i skolan och inte hemma� och �stressar enbart�. Somliga av eleverna 

tycks anse att skolan endast består av de lärarledda lektionerna och att övrigt arbete inkräktar 

på deras fritid. 

Detta väcker en intressant fråga om hur skoldagen ska vara utformad. Bör skolan istället 

bedrivas mellan 8 och 17, precis som ett �vanligt� jobb? Eleverna har då lektioner dessa tider 

men är i gengäld läxfria, lediga, vid slutet av skoldagen. Risken finns självklart att somliga 

väljer att ta jobbet med sig hem likt många andra arbeten, skillnaden i detta fall var att 

eleverna inte får övertidsersättning utan möjligtvis ett högre betyg. I skolan som ingår i 
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studien är elevernas skoldagar uppdelade i block. Detta gör att de, under de flesta 

skoldagarna, är schemalagda mellan nio och halv tre på eftermiddagen. Det finns här tid att 

lägga in ytterligare ett lektionspass. I lärarenkäten poängterade somliga lärare att bruket av 

läxor var ett sätt att kompensera för få lektionstimmar. Stämmer detta skulle det innebära att 

fler timmar per kurs även skulle ge mindre hemarbete. Längre skoldagar tycktes dock inte 

vara populärt hos eleverna som uttalade sig under den observerade gruppdiskussionen. 

Somliga elever framförde att de inte önskade längre skoldagar istället för läxor, utan hellre 

intensivare lektioner. Vad �intensiv� innebar framgick inte. 

Bland de elever som svarade �ibland� på enkätfrågan Tycker du att läxor är en viktig del av 

skolan? (den största gruppen med 43 procent), tycks det finnas en tydlig skillnad mellan vad 

eleverna uppfattar vara viktiga och oviktiga läxor. Eleverna motiverade sina �ibland�svar 

med: �beror vad det är för läxor�, �vissa är viktiga, för då lär man sig mer�, �för mycket fokus 

läggs på kvantitet istället för kvalitet�, �inte alltid relevant�, �det känns oftast överflödigt�, 

�vissa läxor kan vara olärorika, �okunskapliga��, �för man lär sig inte allt på lektionerna, vissa 

läxor är dock onödiga� och �det kan hjälpa mig att gå framåt�. Att det finns en skillnad 

mellan vad eleverna uppfattar som viktiga och som oviktiga läxor kan vara något för lärarna 

att se över i sitt upplägg av kurserna. Det kan vara av värde att fundera över bruket av läxor 

och reflektera kring varför en läxa ges (vad är det som gör att den inte kan ingå i 

lektionsundervisningen?) och även diskutera med eleverna kring de läxor man som lärare ger, 

i syfte att sålla bort �onödiga� läxor. Lärare och elever kommer troligtvis inte alltid att vara 

överens då det är en subjektiv åsikt vad som är en �onödig� och en �nödvändig� läxa, men 

kan möjligtvis öka motivationen hos somliga elever att jobba med skolarbete utöver 

lektionstid. Motivationen ligger i att eleverna finner en mening med läxan, vilket vi tidigare 

sett varit betydelsefullt för inställningen till läxor. 

Det finns en tydlig koppling mellan inställningen till läxor och antalet timmar per vecka 

eleverna lägger ner på sina läxor. Av de elever som svarade ja på frågan om de ansåg att 

läxorna är en viktig del av skolan uppgav 71 procent att de ägnade mellan tre och tjugo 

timmar i veckan åt läxor. Av dem som svarade nej uppgav istället 70 procent att de ägnade 

ingen tid alls eller högst två timmar i veckan åt läxläsning. För gruppen som svarade att läxor 

ibland kan vara en viktig del av skolan var fördelningen något mer jämn, då 58 procent angav 

att de inte ägnande någon tid alls till högst två timmar i veckan åt läxor och 42 procent 

ägnande tre eller fler timmar i veckan åt läxor. Vid en sammanställning på hur mycket tid 

samtliga eleverna lägger ner på läxläsning per vecka ser fördelningen ut på följande sätt: 
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Tabell 8. Antalet timmar eleverna angett att de läser läxor i genomsnitt per vecka, angivet i 

procent46 

 

 

 

 

Bortfallet beror i ett fall på att en elev inte svarat alls på frågan och i övriga fall har eleverna 

kryssat i två svarsalternativ. Dessvärre kan denna fråga ha feltolkats, risken finns att eleverna 

kan ha uppfattat att frågan gällde dagligt läxarbete istället för veckovist. Olikheter i 

definitionen av vad en läxa är kan även ha påverkat svaren. Ett par elever skrev till exempel 

att de föredrog prov framför läxor. Det är då oklart om de då också räknar studerande inför 

prov som en läxa. 

När det gäller vem som oftast hjälper eleverna med deras läxor ser uppdelningen ut på 

följande sätt: 

 

Tabell 9. Vem som oftast hjälper eleven med läxorna, angett i procent47 

 

Bortfallet beror i samtliga fall på att eleven kryssat i flera svarsalternativ. Till �övrigt� har 

eleverna angett pojk- eller flickvän, alternativt sig själva. Ingen av eleverna angav att de 
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Ingen tid alls 7 
< 1h 14 
1-2 h 33 
3-5 h 16 
5-10 h 14 

11-15 h 6 
16 � 20h 4 
> 20 h 0 

Bortfall 6 
 Σ 100 

 Samtliga
elever 

Utlands- 
födda 

Svensk- 
födda 

Minst 1 
akademiker- 

förälder 

Föräldrar 
utan akad. 

bakgr. 
Behöver inte hjälp 23 34 21 18 20 

Kompisar 22 11 24 10 20 
Föräldrar 18 11 18 21 13 

Lärarna (ej under läxhjälpen) 15 22 14 19 20 
Bortfall 8 11 8 4 13 
Syskon 7 - 8 18 - 
Andra 5 11 4 10 14 

Läxhjälpen i skolan 2 - 3 - - 
Föräldrars sambo - - - - - 

 Σ 100 Σ 100 Σ 100 Σ 100 Σ 100 
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använt sig av köpt läxhjälp. En elev angav att denne använt sig av läxhjälp på Internet, men 

att detta inte är den främste resursen till studiehjälp. 

Genom denna tabell syns att 23 procent av eleverna inte anser sig behöva hjälp med sina 

läxor. Lärarna är en av de läxhjälpare eleverna använder sig mest av, särskild av de två 

grupper som räknas som mest utsatta i skolan (utlandsfödda och de med föräldrar utan 

akademisk bakgrund). Dock uppsöker gärna dessa elever lärarna utanför läxhjälpstiden. I de 

övriga två grupperna är främst föräldrar viktiga läxhjälpare. 

Som det observerats i tidigare studier finns det skillnader i studiehjälp hos elever där minst 

en förälder har akademisk utbildning och de som ej har det. Något fler elever från 

akademikerhem anger i min undersökning att de oftare ta hjälp av sina föräldrar, än elever 

som inte har denna bakgrund. De utlandsfödda eleverna och de elever vars föräldrar saknar 

akademisk bakgrund använder sig mer utav lärarna utanför läxhjälpstiden. Detta stöder 

hypotesen att de elever som inte får läxhjälp hemifrån söker hjälp på annat håll; i detta fall 

vänder sig till sina lärare. Jag återkommer till varför eleverna väljer att ta hjälp av lärarna 

utanför läxhjälpstiden och inte under den och kopplar dessa resultat till tidigare forskning 

kring etnicitet och läxor. 

Gällande vilka ämnen eleverna ansåg sig vilja ha mer stöd i var de tre främsta ämnena (i 

inbördes ordning) i årskurs ett psykologi, matematik och historia och i årskurs två 

samhällskunskap, matematik och projektarbete. Endast åtta procent av ettorna och sju procent 

av tvåorna ansåg att de inte ville ha hjälp i något ämne. Bara idrott (som enbart årskurs ett har 

på schemat) och scenisk gestaltning bland årskurs två fick samma eller lägre procentsats med 

sina fem respektive sju procent. Det här visar att behovet för extra studiehjälp finns hos 

eleverna. Huruvida läxhjälpen i den form den förekommer på skolan nu är den ultimata 

lösningen återstår dock att utreda. 

 

7.4.3 Läxhjälpen på skolan 

På frågan om eleverna känner till att skolan har en resurs där lärarna hjälper eleverna med 

sina studier svarade 97 procent att de kände till det. Det var däremot inte lika många som 

anser sig ha förstått vad läxhjälpen går ut på. På frågan Tycker du att skolan varit tydlig i 

informationen om vad läxhjälpen går ut på och hur ni elever kan använda er av den? svarade 

85 procent �ja�, men till skillnad från förra frågan svarade nio procent �nej� och tre procent 

�vet inte�. Detta resultat tyder på att eleverna överlag känner till att resursen finns och förstår 

till vilket syfte de kan använda sig av den, vilket utesluter att eleverna inte använder sig av 

läxhjälpen på grund av bristande information från skolans håll. Det kan vara bra för skolan att 
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med jämna mellanrum diskutera läxhjälpen och dess innebörd med eleverna, eftersom det 

framgår av enkäten att alla elever på skolan inte anser sig vara tillräckligt insatt i denna 

information. 

Av eleverna har 72 procent använt sig av läxhjälpen minst en gång under den pågående 

vårterminen. Det är endast 22 procent som regelbundet använder sig av den, vilken bör 

jämföras med de 28 procent som inte använt sig av läxhjälpen alls denna termin. Mer i detalj 

ser fördelningen ut enligt följande: 

 

Tabell 10. Antal gånger eleverna använt sig av läxhjälpen under vårterminen (av ca 13 

veckor), angivet i procent48 

0 ggr 28 
1-3 ggr 50 
4-6 ggr 16 
7-9 ggr 5 

10-12 ggr 1 
varje vecka 0 

 Σ 100 
 

Tabell 11. Antal gånger eleverna använt sig av läxhjälpen under vårterminen (av ca 13 

veckor) i förhållande till sin etnicitet och etniska bakgrund, angivet i procent49 

Användning av 
läxhjälpen Svenskfödda Utlandsfödda Svenskfödda 

föräldrar 
Minst 1 

utlandsfödd 
förälder 

0 ggr 25 44,5 26 28 
1-3 ggr 52 44,5 56 41 
4-6 ggr 17 11 14 21 
7-9 ggr 5 - 2 10 

10-12 ggr 1 - 2 - 
 Σ 100 Σ 100 Σ 100 Σ 100 

 

Det tycks finnas en viss tendens att svenskfödda elever, samt de med svenskfödda föräldrar, 

använder sig mer av läxhjälpen än vad utlandsfödda elever, samt de med minst en utlandsfödd 

förälder, gör. Om detta är slump eller inte går dock inte att svara på. Är dessa siffror inte en 

slump kan det visa att det inte finns ett lika stort intresse för läxhjälpen hos elever med 

utländsk bakgrund. Om någon av kategorierna har ett högre behov av att få hjälp med läxor i 

skolan framgår dock inte. Vad som inte heller framgår av statistiken i detta stycke är hur 
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många som använder sig av läxhjälpen för att få hjälp med läxor och hur många som använder 

sig av tiden för att skriva prov eller omprov. 

Elevernas inställning till läxhjälpen är i huvudsak positiv (46 procent) eller neutral (47 

procent). Endast två procent kryssade i att de var negativt inställda till läxhjälpen och fem 

procent svarade �vet inte� på frågan Vad har du för inställning till läxhjälpen? Även till 

denna fråga ombads eleverna motivera sina svar. Flera av svaren var återkommande. Bland de 

elever som svarade att de var positiva till läxhjälpen ansågs det att: �det är bra att man kan få 

hjälp och slipper sitta hemma där det kanske är stökigt�, �lärarna finns till hands och hjälper 

till, det är tryggt�, �det är som en livlina om man ligger efter�, �om inte alla kan få hjälp 

hemma är det ju toppen� och �väldigt effektiv�. Här framgår tydligt att rektorns och lärarnas 

syfte med läxhjälpen har förmedlats och upptagits av eleverna. Resursen upplevs som positiv 

eftersom den gynnar de svaga. Det framgår inte huruvida det är de som själva har det stökigt 

hemma eller inte kan få hjälp hemifrån som motiverar sitt svar på detta sätt. 

Bland de elever som svarade att de var mer neutralt inställda till resursen återfinns följande 

svar: �kan vara bra att ha ibland, men mycket kan man göra hemma�, �det är en bra chans 

som jag inte tagit�, �lärarna försvinner�, �vill inte stanna kvar och göra läxor�, �bra att den 

finns, men funkar inte alltid ok�, �använder den inte�, �kan va bra men det är ofta fel lärare 

som har läxhjälpen så man inte får den hjälp man behöver�. Somliga elever tycks anse att idén 

bakom läxhjälpen är bra, men att den i praktiken inte är effektiv nog. Detta återkommer jag 

till senare. 

Endast en elev som angav sig vara negativt inställd till läxhjälpen motiverade varför. 

Dennes svar var �tar tid�. Liksom eleven som svarade �vill inte stanna kvar och göra läxor� 

ligger fokus här på eleven själv och dennes egna prestationer. 
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På frågan Vad skulle kunna få dig att använda dig mer av läxhjälpen? svarade eleverna på 

följande sätt: 

 

Tabell 12. Elevernas uppfattning av vad som skulle kunna få dem att oftare använda sig av 

läxhjälpen, angivet i procent (då detta är en flerkryssfråga är varje enskild procentsats baserad 

på samtliga elever som fyllde i enkäten och inte framtagna i jämförelse med varandra)50 

Fler tider under veckan 43 
Ingenting, den är bra som den är 25 

Fler lärare 21 
Ingenting, använder 
mig ej av läxhjälpen 18 

Annan tid 17 
Övrigt 7 

 

Till svarsalternativet �övrigt� svarade eleverna bland annat �pluggar bättre hemma� och �vet 

inte�. Detta skiljer sig markant från lärarnas enkätsvar om hur de tror att det skulle gå att få 

fler elever att börja använda sig av läxhjälpen. Rektorns uppfattning om att eleverna inte 

ansåg sig ha tid för att gå på läxhjälpen kan mycket väl stämma här51. Denna uppfattning går 

även hand i hand med en av lärarnas uppfattningar om att användandet av läxhjälpen handlar 

om mognad52. Man kan dra slutsatsen att det finns en sanningshalt i påståendena genom att 

kombinera lärarnas upplevelser om att eleverna ber om hjälp när som helst under veckan med 

elevernas önskemål om fler läxhjälpstider. Från skolans håll handlar det om att eleverna måste 

lära sig att planera sina studier och sin fritid (det vill säga idrottande och jobb) efter när 

studiestöd ges i skolan. 

Att en del elever önskar fler (eller möjligen andra?) lärare under läxhjälpen kan kopplas 

ihop med de ämnen majoriteten av eleverna önskar mer stöd i. Alla dessa ämneslärare utom 

läraren i psykologi finns med under läxhjälpen och det är möjligt att det är just psykologi de 

elever som svarade �fler lärare� behöver stöd i. Under det läxhjälpspass jag observerade 

tycktes det inte vara brist på lärare. Somliga lärare behövde inte använda hela tiden åt att 

hjälpa elever, utan kunde även ägna sig åt andra arbetsuppgifter. Liksom redan nämnts får 

somliga lärare fler elever att hjälpa än andra under läxhjälpen. Detta beror delvis på ämnet i 

sig, så som det redan nämnda exemplet med matematik, men även på vilken nivå läraren 

väljer att lägga sina kurser. Somliga lärare skrev i enkäten att de ansåg att några av deras 
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kollegor lade sina kurser på en för hög svårighetsnivå och möjligtvis kan det vara dessa 

lärares elever som har störst behov av stöd vid läxläsning53. 

 

8 Sammanfattning, diskussion och slutsatser 

8.1 Sammanfattning 

Efter denna studie kan följande sammanfattas vara vad som gör att eleverna använder sig eller 

inte använder sig av läxhjälpen: 

• Behovet av lärarledd läxhjälp finns inte hos samtliga elever. Somliga elever uppnår de 

betyg de strävar efter och får den hjälp de behöver för detta på andra sätt än genom 

läxhjälpen. En förhållandevis stor del av eleverna, oavsett bakgrund, anser att de inte 

behöver extra studiehjälp utan klarar sig själva. 

• Elever tar in kunskap på olika sätt. Somliga elever uttrycker i enkäten att de studerade 

bäst hemma, där det antingen är helt tyst eller där de får studera till musik, medan 

andra tyckte tvärt om, att de inte hade de rätta hemförhållandena eller disciplinen som 

krävs för att studera hemma. Beroende på vilken eleven föredrar använder de sig mer 

eller mindre av läxhjälpen. 

• Elevens ansvarstagande och mognad för sina studier är viktiga faktorer som avgör 

huruvida eleven använder sig av läxhjälpen eller inte. 

• Eleverna har svårt att anpassa sig till skolans tider och vill istället att skolan ska 

anpassa sig efter dem, främst genom att erbjuda läxhjälpen fler gånger per vecka. En 

stor del av eleverna tycks inte vilja vara bundna efter speciella studiehjälpstider, utan 

ber lärarna om hjälp då de är i behov av den, oavsett när under skoldagen det är och 

om lärarna har tid för dem eller inte. 

• Det är mindre sannolikt att en elev som är negativt inställd till läxor använder sig av 

läxhjälpen, då eleven inte ser läxornas mening eller anser att läxorna gör intrång på 

viktig fritid. 

 

8.2 Koppling till tidigare forskning 

Det är inte förvånande att en så relativt hög andel elever har föräldrar med akademisk 

utbildning, med tanke på att eleverna går ett studieförberedande gymnasieprogram. Precis 

som Jonsson54 observerade så var föräldrar med akademisk bakgrund mer benägna att yrka för 

att även deras barn skulle vidareutbilda sig på universitetsnivå. Dessa föräldrar anses även, 
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generellt sätt, ha lättare att hjälpa sina barn med skolarbetet. Detta skulle även kunna inverka 

på elevernas användande av läxhjälpen i skolan. Elever som kan få hjälp i studierna från 

hemmet, både med ämneskunskaper och med planerandet av studierna, har förmodligen inte 

samma behov av en skolledd läxhjälp som en elev som inte får detta stöd hemifrån. Utifrån 

tabell 9 kan man konstatera att av de elever som deltog i enkätundersökningen på 

Psykologigymnasiet så stämmer det med Jonssons studie att inga elever som kom från 

akademikerhem använde sig av läxhjälpen som primärt stöd för sina studier. Tabellen visar 

dock att detsamma även gäller för de elever som inte kommer från akademikerhem. Den 

största skillnaden mellan dessa två grupper är istället att eleverna med högskole- och 

universitetsutbildade föräldrar tar mer hjälp av föräldrar, än vad den andra gruppen elever 

gjorde. Föräldrarna blir därmed den �extralärare� Jonsson talar om och det stöder hans teorier 

om att föräldrars utbildningsgrad påverkar läxläsandet. Studiehjälp från kompisar svarade 

även i denna studie, i likhet med Jonssons resultat, för en stor del av den primära 

läxläsningshjälpen. 

Liksom Högdin55 fann i sin studie finns det även i min undersökning en koppling mellan 

etnicitet och läxläsning. Det ser vi i tabell 9. Bara för att eleven är utlandsfödd behöver det 

inte betyda att dennes föräldrar även är det (även om det säkerligen kan betraktas som 

sällsynt), men vad som kan konstateras utifrån denna studie är att det finns olikheter mellan 

vilka eleverna primärt får läxhjälp av. Färre utlandsfödda elever frågade sina föräldrar om 

hjälp än vad de svenskfödda gjorde, vilket kan bero på brister i det svenska språket hos 

föräldrarna så som både Högdin och Jonsson fann i sina studier. Det är intressant att observera 

att ingen utlandsfödd elev primärt tar hjälp av läxhjälpen i skolan, men att däremot en liten del 

av de svenskfödda eleverna gör det. Om detta råkar vara en slump eller ej finns det ingen 

tidigare forskning som kan belysa. 

Jag poängterade inledningsvis att denna studie genomfördes på ett studieförberedande 

program. Hade studien gjorts på en skola med yrkesförberedande gymnasieprogram, eller där 

en större andel av föräldrarna saknat akademisk utbildning, kan det utifrån tidigare 

forskningsresultat vara möjligt att hävda att eleverna skulle ha använt sig mer av skolans 

studiehjälp eftersom de kan ha varit i större behov av det. Men precis som Cederberg och 

Ericsson56 fann i sin forskning är det viktigt att utforma studiehjälpen med eleverna i åtanke 

och det kan finnas andra bakomliggande orsaker till varför elever inte använder sig av 

studiehjälp. Detta diskuteras vidare i 8.3. 
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Läxhjälpen skulle kunna vara en bra resurs för de elever som har en negativ inställning till 

läxor. Eftersom de går i en skola där läxor är en del av studierna skulle det kunna vara en god 

idé för dessa elever att sitta kvar i skolan och göra sina läxor. De kan därefter vara lediga när 

de kommer hem och få en klar distinktion mellan skola och fritid, såsom Westlund57 

rekommenderar. Men med tanke på elevernas negativa attityd är det möjligt att skolförlagd 

läxläsning inte skulle ändra deras inställning, då de genom att sitta kvar i skolan kan känna att 

tid tas ifrån dem, tid de hade kunnat vara lediga på. 

Det är möjligt att somliga elevers negativa inställning till läxor och läxläsning kan vara 

konsekvensen av en ond cirkel. Westlund menar att eleverna är medvetna om att läxor delvis 

är till för att lära eleverna ta ansvar. Det finns med andra ord en press på eleverna att de ska 

inse att läxor ska vara mer än enbart extra kunskapsintag. Genom att inte göra läxor riskerar 

eleven att få skuldkänslor och minskat självförtroende för att denne inte tar ansvar för sina 

studier, vilket gör eleven ännu mindre motiverad att göra läxor. Det kan vara detta som 

genererar den stress somliga elever i enkäten poängterade att de kände. För dessa elever skulle 

läxhjälpen kunna vara ett bra alternativ för att lära sig ta ansvar för sina studier och därmed 

komma ur denna onda cirkel. 

 

8.3 Diskussion och slutsats 

Är 50 000 kronor per månad, eller sex procent av elevens skolpeng, värt att spendera på 

läxhjälpen? Cirka sjuttio procent av Psykologigymnasiets elever uppger att de använt sig av 

läxhjälpen denna termin (ibland dock enbart för att skriva prov). Samtidigt är fortfarande tio 

procent av de utdelade betygen IG och majoriteten av eleverna anger att de vill ha mer hjälp i 

minst ett ämne. Somliga elever poängterar i sina enkätsvar att de ser läxhjälpen som en 

trygghet och en livlina, ett stöd i studierna. Av dessa anledningar kan det tyckas att 

Psykologigymnasiet även fortsättningsvis bör erbjuda sina elever läxhjälp, om än arbeta för 

att fler elever ska vilja använda sig av den. 

Kostnadsfrågan är en stark orsak att sätta läxhjälpen under lupp. Som vi redan sett är 

läxhjälpen en kostsam del av en skolas verksamhet. Varje skola har unika elever med unika 

behov och resurserna bör anpassas därefter. På en skola där majoriteten av eleverna inte har 

behov av studiehjälp i skolan borde resurserna kanske främst sättas in under lektionerna, då 

eleverna har obligatorisk närvaro och är tvungna att studera i skolan, istället för efter skolan. 

Jag skulle personligen hellre vilja se att mer ekonomiska resurser gick åt till att skapa mindre 
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klasser, så att lärarna ges en rimlig chans att individanpassa undervisningen, och/eller till fler 

studietimmar per kurs. Samtidigt är läxhjälpen ett sätt att erbjuda alla elever en likvärdig 

chans till studiehjälp. Alla hushåll äger inte en egen dator, än mindre har de råd att anställa 

privat läxhjälp. Ideell läxhjälp tycks främst erbjudas i städerna, vilket förbiser elever som bor 

på mindre orter. Av dessa anledningar anser jag att läxhjälpen är en välbehövd resurs på 

många skolor. Jag håller dock med den borgerliga alliansen som anser att det är upp till varje 

skola att bestämma hur resurserna ska se ut, då skillnaden varierar väldigt mellan olika skolor. 

Även utformningen av en eventuell läxhjälp skulle med största sannolikhet se mycket olika ut 

skolor emellan. Som jag redan nämnt bör bruket av läxor, dess mängd och kvalité, utvärderas 

så att eleverna kan finna en balans mellan hemstudier och fritid. 

Hur kan man då få eleverna att använda sig flitigare av läxhjälpen? Utifrån mina resultat 

och den tidigare forskning som presenterats i denna studie, skulle följande praktiska alternativ 

kunna bidraga: 

• Skolan lyssnar till elevernas önskemål angående hur läxhjälpen ska vara utformad, 

eftersom det är elevernas behov man vill tillgodose via läxhjälpen. 

• Eleverna erbjuds mellanmål om läxhjälpen ligger på eftermiddagen. Detta blir inte 

bara ett sätt att locka eleverna på, utan är främst till för att de ska orka studera även 

efter att skoldagen tagit slut. 

• Läxhjälpen ges fler dagar i veckan för att svara elevernas behov av idrottande och 

arbete. Alternativt ges läxhjälpen en gång i veckan men under olika dagar varje vecka, 

om detta är schemamässigt möjligt för skolan att genomföra. 

• Lärarna uppmuntrar eleverna mer att använda sig av läxhjälpen och gör mer �reklam� 

för den. 

• Ha lärare närvarande i samtliga ämnen, inte nödvändigtvis varje vecka (av 

ekonomiska skäl) men med ett jämnt intervall. Extra fokus skulle dock kunna läggas 

på de kurser som krävs för vidare studier. 

• Se över användandet av läxor på skolan för att slippa �onödiga� läxor (självklart är 

ordet �onödigt� subjektivt). Detta kan leda till mer motiverade och mindre stressade 

elever. 

• I samband med ovanstående punkt: eleverna och lärarna gör tillsammans 

värderingsövningar kring studier och ansvarstagande för att bland annat öka 

motivationen kring läxor och elevernas ansvar för sina studier (vilket kan få fler elever 

att använda sig av läxhjälpen). 
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• Obligatorisk närvaro för de elever som fått läxhjälpen som stödåtgärd. Närvaro tas 

under varje läxhjälpstillfälle. Tvång skulle kunna fungera motiverande för somliga 

elever då de ser allvaret i situationen, samt den tid och möda skolan lägger ner på 

eleven för att klara målen. 

Ett tema som konstant dyker upp i denna studie handlar om ansvarstagande. Vem bär 

ansvaret för att eleverna studerar och når målen: är det skolan eller eleverna själva? Fungerar 

läxhjälpen som ett sätt att ge skolan och lärarna ett alibi mot elever som inte uppfyller målen 

(�jag vet att X har svårt i mitt ämne, men jag skickade faktiskt X till läxhjälpen, men så dök X 

aldrig upp�, uppdiktat citat), eller är läxhjälpen en resurs som eleverna inte använder för att de 

saknar studiedisciplin? Man kan i samband med detta även fråga sig vem som ska anpassa sig 

efter vem när det gäller att erbjuda resurser. En av de berörda läxhjälpslärarna observerade att 

läxhjälpen blivit mer en omprovstid än en tid för studiehjälp. Är det av intresse att bryta denna 

trend och hur ska man i så fall göra? 

Jag har genom denna studie funnit att det är av vikt att lära eleverna att ta ansvar för sina 

studier, så att de som har behov av extra studiehjälp följer sin lärares råd och använder sig av 

resurser när de blir erbjudna dem, såvida de inte har den mognaden att de kan söka upp 

resurserna på egen hand. Eleverna ska genom läxor lära sig ta ansvar och lära sig planera sina 

arbetsuppgifter. I KSLs och Psykologigymnasiets elevenkätundersökning instämde bara en 

minoritet av eleverna att de tog tillräckligt mycket ansvar för sina studier. Är det ett legitimt 

skäl för eleverna att tvingas anpassa sig efter skolan? Eller ska skolan eftersträva 

måluppfyllelse för samtliga elever till den grad att det är eleverna som bestämmer hur resurser 

och användandet av deras tid ska vara utformade? Denna studie visar att somliga elever anser 

att deras stödbehov ska tillfredställas den stund det uppkommer och att det inte finns utrymme 

att planera in tid efter någon annans schema. Kan skolan och eleverna mötas på halva vägen? 

Kan skolan lyssna till elevernas önskemål, om eleverna samtidigt accepterar att det även är 

deras ansvar att se till att de planerar sina studier efter de förutsättningar som skolan 

ekonomiskt och praktiskt kan erbjuda? Skulle skolan anpassa sig efter elevernas önskemål 

och erbjuda läxhjälp varje dag efter skolan skulle det bli mycket kostsamt, inte minst om 

lärare från samtliga ämnen då skulle finnas tillgängliga. För att undervisningen inte ska 

försämras bör denna tid inte tas ifrån lärarnas planerings- och rättningstid. Att erbjuda daglig 

inplanerad läxhjälp skulle möjligtvis kunna fungera på de lägre skolstadierna, där 

kunskapsnivån i ämnena är lägre och de enskilda lärarna har ett bredare kunskapsområde. 

Men på gymnasienivå blir det troligtvis alltför kostsamt för skolorna att erbjuda detta då det 

krävs mer ämnesspecifika lärare för att kunna ge eleverna det studiestöd de behöver. 
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Ett alternativ som denna studie kan rekommendera för Psykologigymnasiet vore att fortsätta 

erbjuda läxhjälpen en gång i veckan, men att variera veckodagarna. Nackdelen med detta är 

att det möjligen inte är genomförbart schemamässigt. Man kan därmed komma fram till 

slutsatsen att de ekonomiskt- och praktiskt mest genomförbara alternativet tycks vara att 

eleverna måste anpassa sig efter skolans tider. Vill eleverna ha utökade studiehjälpstider 

skulle de även kunna ges stöd för att bli bättre i att hjälpa varandra med sina studier. På en 

sådan liten skola som Psykologigymnasiet, där eleverna har hemklassrum och arbetar mycket 

för god sammanhållning, skulle detta vara genomförbart. 

Det är intressant att diskutera huruvida läxhjälpen bör vara obligatorisk för elever som löper 

risk att inte nå målen i samtliga ämnen. Är tio procent IG av de utdelade betygen acceptabelt? 

Psykologigymnasiet tycks läggs ner mycket tid och resurser på att eleverna ska klara målen, 

men trots detta gör inte alla elever det ändå. En av läxhjälpslärarna menar att lärarna borde 

uppmuntra eller tjata mer på berörda elever att gå på läxhjälpen. Vi är då åter tillbaka till 

frågan om vems ansvaret är för elevernas studier. Närvaro kan tas och lärare kan stötta och 

säga till. Skolan erbjuder resursen, men någonstans bör motivationen att besöka den komma 

från eleverna själva. 

Är då läxhjälpen en stöld av tid, eller är den ett sätt för eleverna att nå målen? Ur ett 

lärar/skolperspektiv anses läxhjälpen vara den senare, då alla elever erbjuds studiehjälp 

oavsett bakgrundförhållanden. Somliga elever upplever att läxor i allmänhet stjäl deras (fri)tid 

och de har då inget större intresse av att använda sig av läxhjälpen. För att förbättra läxhjälpen 

krävs att lärare och elever lyssnar och respekterar varandra: eleverna ska lyssnas på eftersom 

de är dem som ska använda sig av resursen och skolan ska lyssnas på eftersom de är dem som 

vet vad som är reellt genomförbart både praktiskt och ekonomiskt. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 

Framtida forskning bör utröna hur motivation kan skapas hos elev, eftersom det ofta tycks 

vara motivation för skolarbetet som saknas hos de elever som väljer att inte använda sig av 

resurser de är i behov av för att uppnå målen. 

Det vore intressant att göra en uppföljningsstudie med syfte att se om eleverna skulle 

använda sig mer av läxhjälpen om lärarna under en period satsade på att uppmuntra och 

hänvisa eleverna ännu mer till läxhjälpen. Denna linje följer lärarnas åsikter om hur 

läxhjälpen skulle bli en bättre använd resurs. Finns tiden och ekonomin vore det även 

intressant att försöka följa elevernas linje, som bland annat innebär att läxhjälpen skulle 

innefatta fler lärare och vara tillgänglig fler dagar i veckan. Skulle intresset för läxhjälpen öka 
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genom detta, eller är det ett sätt för eleverna att idag skylla på att de inte använder sig av 

resursen? 
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Bilaga A: Elevenkäten 

Här följer enbart frågorna och svarsalternativen till elevenkäten. Denna enkät gjordes 

ursprungligen i programmet Publisher och var därför mer estetiskt tilltalande då eleverna 

fyllde i den. 

 

Enkät om läxhjälpen 
Studie utförd inom utbildningsvetenskap på Södertörns Högskola av Linda Lidzén 
 
Kön    Årskurs 

Man     Kvinna          1             2 
 
Hur mycket tid använder du till att läsa läxor i genomsnitt varje vecka? 

Ingen tid alls  1-2h 5-10h   16-20h 
 

Mindre än 1h  3-5h 11-15h   Mer än 20h 
 
Vem/vilka brukar hjälpa dig med dina läxor? (flera kryss är ok) 
Kompisar   Föräldrar  Läxhjälpen i skolan 
 

Syskon   Föräldrars sambo  
Lärarna (övrig tid på skolan, inte under läxhjälpen) 
 

Behöver inte hjälp  Övrig 
 
Vem hjälper dig oftast med dina läxor? (ett kryss) 
Kompisar  Föräldrar           Läxhjälpen i skolan 
 

Syskon  Föräldrars sambo   
Lärarna (övrig tid på skolan, inte under läxhjälpen) 
 

Behöver inte hjälp Övrig 
 
Tycker du att läxor är en viktig del av skolan? 

Ja  Nej Ibland    Vet inte 
 

Motivera kort varför du tycker så:  
 
Känner du till att skolan har en schemalagd resurs som heter läxhjälpen? 

Ja Nej Vet inte 
 
Tycker du att skolan varit tydlig i informationen om vad läxhjälpen går ut på och hur ni 
elever kan använda er av den? 
Ja  Nej Vet inte 
 
Ungefär hur många gånger har du använt dig av läxhjälpen denna termin? (av ca 13 
veckor) 
0 ggr  4-6 ggr  10-12 ggr   
 

1-3 ggr  7-9 ggr  varje vecka 
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Vad för inställning har du till läxhjälpen? 

Positiv  Negativ  Neutral  Vet inte 
 

Motivera varför du tycker så: 
 
Tycker du att det är bra att skolan lägger pengar på att erbjuda läxhjälp? 

Ja  Nej  Vet inte 
 
Vad skulle kunna få dig att använda dig mer av läxhjälpen? (flera kryss är ok) 
Fler lärare   Fler tider under veckan   
Annan tid under veckan  Ingenting, jag använder den inte  
Ingenting, den är bra som den är Övrigt: 
 

Vilket syfte tror du att skolan har med läxhjälpen? 
 
Om du använder dig av läxhjälpen regelbundet (minst 1 gång per månad), varför väljer 
du att använda dig av läxhjälpen? 
 
Vilka av följande ämnen skulle du vilja ha mer stöd i för att uppnå det betyg du vill ha? 
(flera kryss är ok) 
Engelska  Etik och livsfrågor  Historia 
 

Idrott och hälsa  Matematik   Psykologi 
 

Samhällskunskap Scenisk gestaltning  Svenska 
 
Till ovanstående fråga fick årskurs 1 och årskurs 2 olika formulär som var anpassade efter de 
ämnen de läste. 
 
Vilket betyg har du i dagsläget i det / de ämnen du skulle vilja ha mer stöd i? 
 

Är du född i ett annat land än Sverige? 

Ja Nej 
 
Är någon av dina föräldrar födda i ett annat land än Sverige? 

Ja, mamma Ja, pappa Ja, båda Nej, ingen 
 
Har någon av dina föräldrar högskole- eller universitetsutbildning? 

Ja, mamma  Ja, pappa Ja, båda Nej, ingen Vet inte 
 

Har du några övriga synpunkter, någonting du vill tillägga till någon fråga eller allmänt 
kring läxor och läxhjälpen? 
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Bilaga B: Lärarenkäten 

Här följer enbart frågorna och svarsalternativen till elevenkäten. Denna enkät gjordes 

ursprungligen i programmet Publisher och var därför mer estetiskt tilltalande då lärarna 

fyllde i den. 

 

Enkät om läxhjälpen (berörda lärare) 
Studie utförd inom utbildningsvetenskap på Södertörns Högskola av Linda Lidzén 
 
Namn: 

(ert namn kommer inte att omnämnas i studien, utan anges endast för eventuella följdfrågor) 

 
Anser du att läxor är en viktig del av skolan? 

Ja Nej Ibland     Vet inte 
Motivera varför du tycker så:  
 
Anser du att skolan varit tydlig i informationen till eleverna om vad läxhjälpen går ut 
på och hur eleverna kan använda sig av den? 
Ja  Nej   Vet inte 
 
Ungefär hur många individuella elever ber dig om hjälp under läxhjälpen per vecka? 
0 st  1-5 st   6-10 st    16-20st       11-15 st   fler än 20st 
 
Finns det perioder då du upplever att läxhjälpen används flitigare av eleverna? 
Ja   Nej   Vet inte 
 
Om �Ja�: varför är det så tror du? 
 
Vad för inställning har du till läxhjälpen som resurs? 

Positiv  Negativ  Neutral  Vet inte 
Motivera varför du tycker så:  
 
Jämfört med deras prestationer, anser du att eleverna utnyttjar läxhjälpen väl? 

Ja  Nej  Vet ej 
 
Vilka elever har du märkt använder sig av läxhjälpen? (flerkryssval) 
De med höga betyg   De med få kompisar i skolan 
De med låga betyg   De med dåliga hemförhållanden 
Blyga som inte vågar ställa frågor under lektionstid 
Övriga  
 
Anser du att det är bra att skolan lägger pengar på att erbjuda eleverna läxhjälp? 

Ja  Nej  Vet inte 
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Vad tror du skulle kunna få eleverna att använda sig mer av läxhjälpen? (flerkryssval) 
Fler lärare  Fler tider under veckan  Annan tid under veckan 
 

Ingenting, den är bra som den är Övrigt 
 
Vad använder du läxhjälpstiden till? (flerkryssval) 
Läxhjälp  Rättning  Övriga elevärenden  
Planering  Övrigt 
 
Vad använder du oftast läxhjälpstiden till? (ett kryss) 
Läxhjälp  Rättning  Övriga elevärenden  
Planering  Övrigt 
 
Ungefär hur stor del av läxhjälpstiden går i genomsnitt åt till att hjälpa elever med sitt 
skolarbete? 
 

Vilket syfte tror du att skolan har med läxhjälpen? 
 
Har du några övriga synpunkter, någonting du vill tillägga till någon fråga eller allmänt 
kring läxor och läxhjälpen? 
 


