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Spring term 2010 Abstract  
Homework assistance- a study and comparison of two schools  

This is a comparative study examining one school with scheduled homework assistance and 
one school without homework help tuition. The study has investigated the use of the school-
based homework assistance program at a grade school in a municipality outside of Stockholm. 
To what extent do the pupils use this resource, and what are their attitudes to it? Do they 
regard it as a useful resource? What is the opinion of the teachers involved, do they find 
homework tuition relevant and meaningful? 

The governing documents for the Swedish schools do not make the handing out of homework 
mandatory, and do not require that schools organize homework assistance. The emphasis in 
connection with homework is that pupils should learn to take responsibility for their own 
studies. There is, however, a commersial market for homework assistance, at prices that are 
not accessible for most parents, and some municipal schools have stared programs for 
homework tuition. This resource is costly also for the individual school, and my interviews in 
the other school, that did not offer this resource to their pupils, illustrated the kind of factors 
that can be involved in a decision not to afford it. 

The teachers interviewed in the school with home work assistance related their arguments 
about homework to the steering document. They offer their students homework to give the 
opportunity to take personal responsibility for their own studies while learning the time 
perspective too. The majority of pupils in this school have a positive attitude to homework 
and the homework assistance that the school has organized for them. From observations and 
interviews made in this study it can be stated that the pupils use the homework assistance 
resource because they think they learn more when the teacher is there, and can be asked to 
assist. The homework becomes much easier and more relevant for them. 

The reason that schools offer homework assistance is to give all the pupils the same 
opportunity to receive help with their studies and to show the right way and lead the way to 
achieving the goals. In Sweden it is up to each school to determine what resources they want 
to have.  This study provides insight on how the homework assistance resource used in a 
relevant way. 

The study shows how the responsibility that lies on a teacher in encouraging pupils to do their 
homework and to attend to the scheduled homework assistance when they need. 

Key words:  Homework, homework assistance, teaching, resource, grade school (compulsory 
school) 
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 Inledning   
Länge har jag under min lärarutbildning funderat på de olika resurser som skolor erbjuder 

sina elever och en sådan resurs är läxhjälp. Är läxhjälpen en relevant resurs som skolan 

bör erbjuda och på vilket sätt går det att organisera läxhjälp?   

Läxhjälp är väldigt populärt, både privat och offentligt. Skolor och olika företag 

organiserar läxhjälp för att hjälpa elever med sina läxor. En av dessa verksamheter är VRE 

Education som öppnat ett Läxhus i Stockholm för elever som behöver hjälp med svåra 

matematiska tal eller språkglosor. Privata läxhjälpsföretag har även gjort försök med att 

åka hem till elever för att hjälpa dem med läxorna hemma.1 

 Företaget My Academy är ett ytterligare företag som har en verksamhet för läxhjälp.  

Grundaren till My Academy menar att:  

  Man vill ge alla elever en chans till extra hjälp. Både de eleverna som sitter 
  längst bak i klassrummet och som läraren inte får med sig till 100 procent, 
  och de elever som det går bra för och vill få högsta betyg2   

 
 

Dessa företag kan erbjuda läxhjälp men det kostar pengar vilket leder till frågan hur många 

föräldrar har råd att betala för att deras barn ska kunna få möjlighet till läxhjälp?  

Ingrid Westlund som är en tidigare lågstadielärare och doktorand inom pedagogik anser att all 

läxhjälp borde vara gratis. Hon anser att skolan bör erbjuda läxhjälp för elever som behöver 

det.3  

Denna studie kommer att undersöka två skolor i en kommun som ligger i Storstockholm där 

den ena har en organiserad  läxhjälpundervisning som ger elever möjlighet att läsa och förstå 

sina läxor. Den andra skolan i kommunen anser inte att behovet av läxhjälp är väsentligt. 

 

 

Problemdiskussion 
                                                            
1 Flood, Linda (2009). . Läxhjälp på schemat. Dagens Nyheter, 4 januari. Finns även på: 
http://www.dn.se/ekonomi/din-ekonomi/laxhjalp-pa-schemat-1,478479 
2 My Academy, http://myacademy.se, (1 October 2009) 
3 Westlund, Ingrid (2007) Läxan - en svårfångad företeelse. Forskning om lärares arbete i 
klassrummet 
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Undersökningen i denna uppsats kommer att gälla frågor kring läxhjälp. Undersökningen vilar 

på två skolors sätt att förhålla sig till och arbeta med resursen läxhjälp. Är läxhjälp något som 

gynnar eleverna eller är det bara en onödig kostnad? Sådana problem som denna studie avser 

att belysa, liksom frågan om organiserad hjälp kan gynna elevernas lärande. 

Studien kommer att visa hur man arbetar med schemalagd läxhjälpsundervisning och 

diskutera frågan hur relevant resursen kan vara? Läsaren kommer också att få en inblick hur 

man som rektor, pedagog respektive elev förhåller sig till läxhjälpsundervisning. 

Den ena skolan har en schemalagd och strukturerad läxhjälp medan den andra saknar 

läxhjälpsundervisning i sin verksamhet.  

 

 

Syftes beskrivning 

Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra läxhjälpen i två olika skolor samt 

undersöka hur lärare och elever förhåller sig till läxor och läxhjälpsundervisning.  

 

Frågeställningar 

• Är läxhjälp en tillgång eller en oanvändbar resurs för skolan och eleverna?  

• Vad har rektor, lärare och elever för syn på läxhjälp? 
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 Avgränsning 
På grund av den begränsade tiden har jag valt att endast undersöka en skola som har 

schemalagd läxhjälp och en skola som inte har någon läxhjälp i sin undervisning.  Jag har valt 

att undersöka olika synpunkter hos lärare och elever kring läxhjälpen som resurs. Är resursen 

läxhjälp en tillgång eller en oanvändbar resurs för skolan? 

Jag har valt att anonymisera skolorna och personerna som har medverkat i denna studie, i och 

med att detta har varit ett krav från skolledning, lärare samt eleverna i skolorna. Skola 1 

kommer att stå för den skola som har schemalagd läxhjälp och skola 2 kommer stå för den 

skola som inte har någon schemalagd läxhjälps undervisning.   

Under denna studie har jag vistats och undersökt elever i årskurs två. Bakgrund till detta val 

med anledning av respektive lärare och klass som visat intresse för undersökning och ville 

delta. Jag är övertygad om att undersökningen skulle kunna ske på vilken årskurs som helst.  
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Teorianknytning  
     Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Psykologen Vygotsky och filosofen Deweys syn på lärandet stöttas av ett sociokulturellt 

perspektiv. Ur ett sociokulturellt perspektiv är lärandet, tänkandet och handlandet 

utgångspunkterna. Sociokulturella perspektivet förekommer vid tillfällen då människan tar 

hjälp av de fysiska föremålen som t.ex. det samhället har att erbjuda.4 

 Samhället är under en ständig förändring, vilket gör att människors förutsättningar också 

förändras. Säljö som är professor i pedagogik beskriver det sociokulturella perspektivet på 

kunskap som ett perspektiv då människor använder sig av kunskap och verktyg som vår 

omvärld har att erbjuda. Det sociokulturella perspektivet är helt enkelt en del av den 

rådande kulturen.5 

Säljö menar att vi skapar en förståelse för vår omvärld samtidigt som vi verkar i den. Han 

beskriver även kommunikation som länken mellan kulturen och människans tänkande. Ur 

ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom deltagande, relationer, samspel samt 

genom kommunikation med andra människor.6 

Kommunikationen i skolan har under lång tid sett likadan ut, dvs. läraren är den som 

överför informationen till eleverna. Den traditionella undervisningen där elever får 

information från läraren och bearbetar samt memoreras kan vara svår att ändra på. Men 

idag har kommunikation gentemot elever utvecklats.  Detta kan vara pga. att vi idag lever 

i ett välutvecklat teknologiskt mediesamhälle där den traditionella synen på lärandet inte 

är lika. Olga Dysthe i Dialog, samspel och lärande förhåller sig till hur de olika 

möjligheterna till kunskap varierar betydligt beroende på hur elever tar till sig 

informationen och elevernas individuella förutsättningar samt behov.7  

                                                            
4 Dysthe Olga (2001), ”Dialog, samspel och lärande” 
5 Säljö. Roger (2000) ”Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv” 
6 Ibid. 2000 
7 Dysthe Olga 2001, ”Dialog, samspel och lärande” 
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I Lpo8 94 står det att pedagoger skall utgå från varje enskild individs behov, 

förutsättningar, erfarenheter och tänkande, vilket i sin tur ska stärka elevens vilja till att 

lära samt elevens tillit till sin egen förmåga.   

Förhåller man sig till detta så kan man som pedagog enklare utgå ett sociokulturellt 

perspektiv där lärandet sker genom samtal och samspel med eleverna.9 

 

 Behaviorismen och Konstruktivism/kognitivismen 

Olga Dysthe förhåller i Dialog, samspel och lärande, att behaviorismens syn på lärandet 

handlar om att iaktta elevernas yttre beteenden medan kognitivismen betonar lärande som 

elevens inre processer.10 

Elevers inre processer i den behavioristiska synen på kunskap är objektivitet och 

kvantifierings centrala begrepp med fokus på att upptäckten sker utanför individen. 

Behaviorismen har sin grund i objektiviteten. Lärandet sker genom att man stimulerar 

elever och ger respons då kunskapsbitarna ackumuleras. Inom behaviorismen är 

överförningen av kunskap begränsad. Begränsningen sker genom att varje mål undervisas 

tydligt och därefter har eleverna prov så att läraren kan se om kunskap har inhämtats hos 

eleverna.11 Genom behaviorismen överförs kunskapen från lärare till elev, där läraren 

bestämmer vad eleven ska lära sig. I ett sådant fall prioriteras memorering och inte en 

processorienterad pedagogik där man strävar efter att elever ska förstå. Konsekvenserna 

av den behavioristiska synen på lärandet är att eleverna riskerar gå ut skolan utan 

tillräckliga kunskaper. Eleverna kommer då att vara vana vid att söka fakta och göra 

beskrivningar istället för att arbeta med frågor där de uppmuntras att söka efter 

förklarningar12.  Imsen 13förklarar den konstruktivistiska kunskapssynen så att kunskap 

inte bara är något som finns, utan att det är ur människans strävan, steg för steg att försöka 

förstå och förklara världen som vi lever i, som kunskap skapas. 14  

                                                            
8 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo94) 
9 Säljö. Roger (2000) ”Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv” 
10 Dysthe Olga 2001, ”Dialog, samspel och lärande” 
11 Dysthe Olga 2001, ”Dialog, samspel och lärande” 
12 Ibid. 2001:35–39 
13 Gunn Imsen (Född: 11 juni 1946), Hon är Textbook författare och professor vid Pedagogiska institutet. 
14 Imsen, Gunn. (2000) Lärarens värld. Introduktion till allmän didaktik 
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Det finns två olika former av konstruktivismen, den kognitiva och den sociala. Den 

kognitiva synen på lärandet är i grund en inspirerad av filosofen Piaget. Enligt Piaget sker 

en inlärning hos elever i stor grad på en individuell plan i samspel med deras omgivning. I 

ett sådant lärande får elever själva hämta kunskaper genom stimulans av de olika miljöer 

och situationer de befinner sig i, och genom egna erfarenheter bilda sin egen kunskap.15 

Utvecklingen i ett kognitivt lärande sker genom egna erfarenheter och inte bara genom att 

vara mottagare som i behaviorismen inlärningsprocess. Kognitivismen har även en stark 

elevcentrering medan behaviorismen har en lärarcentrering i lärande process.  

I läroplan för det obligatoriska skolväsendet16 förhåller sig att läraren och undervisningen 

i skolan skall utgå från varje individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

 

 En Definition av ordet ”Läxa” 

Enligt Nationalencyklopedins ordbok innebär ordet läxa en avgränsad skoluppgift för 

hemarbete.17  

I Lpo 94 eller Lpf 94 förekommer inte ordet ”läxa”. Det nämns ingenstans att skolan är 

skyldig att dela ut läxor eller erbjuda elever hjälp med dem.18  

Man kan uppfatta två aspekter hos begreppet läxa. Ena delen handlar om läxor för att inhämta 

kunskap där inlärningsprocessen sker hemma och den andra delen handlar om läxan som ett 

redskap som ska ge eleverna möjlighet att träna på och själva ta ansvar för sina studier. 19 

Trots att ordet ”Läxa” inte förekommer i läroplanen för grundskolan 1994 så framhävs 

elevens eget ansvar för sina studier. Den stora fördelen med läxor anser Ingrid Westlund20 

vara att eleverna ges möjlighet att träna på att ta ansvar för sina studier.21 Då handlar läxor 

inte längre om kunskaps- inhämtning utan blir även redskap för att lära elever att planera och 

                                                            
15 Imsen, Gunn. (2000) Lärarens värld. Introduktion till allmän didaktik 
16 Lärarens handbok, Lpo 1994:10- 17  
17 Nationalencyklopedins ordbok 1996 
18 Styrdokument 1994, Lärarens handbok 
19 Westlund, Ingrid (2007:86) Läxan - en svårfångad företeelse. Forskning om lärares arbete i 
klassrummet 
20 Ingrid Westlund, Forskare vid Linköpings universitet. I grund och botten är hon Lågstadielärare och tagit 
doktorand i pedagogik. 
21 Westlund, Ingrid (2007:86) Läxan - en svårfångad företeelse. Forskning om lärares arbete i 
klassrummet 
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organisera sitt arbete. Detta förekommer i olika skolor som erbjuder läxhjälp till sina elever, 

för att få eleverna att själva planera och organisera sitt skolarbete i den schemalagda 

läxläsningen med hjälp av kompetenta lärare som stöd. 

I Sveriges första läroplan för grundskola, Lgr 62 nämns det att läxor ska ges till elever för att 

de ska få ytterligare kunskaper samt att det ska ses som en typ av arbetsfostran. I Lgr 69 

nämns det även att läxläsning bör vara självvald, och något som pedagoger bör erbjuda om de 

känner att behovet finns. I Lgr 80 står det att hemuppgifter för eleverna utgör en del av 

skolans arbetssätt.  

 I dagsläget får skolorna själva ansvara för användandet av läxor, eftersom det kan förekomma 

att en del skolor i Sverige har tagit bort användningen av läxor. I Westlund 22 förekommer inte 

någon statistik kring hur många skolor som erbjuder sina elever läxhjälp efter skoltid, men det 

finns en del skolor som erbjuder läxhjälp. Med andra ord varierar läxhjälpen beroende på 

skola.23 

 

 Läxhjälpen i skolpolitiken 

Inom skolpolitiken har det diskuterats kring frågan om svenska skolor ska vara tvungna att 

erbjuda läxhjälp som en resurs. De två blocken har skilda åsikter kring frågan om läxhjälp. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och miljöpartiet uppmanar den borgliga förvaltningen i en 

skrivelse till utbildningsnämnden i Stockholm att samtliga skolor i Stockholm ska erbjuda 

sina elever läxhjälp.24 

Enligt en skrivelse till utbildningsnämnden den 27 november 2008 handlade det både om att 

erbjuda lärarledd läxhjälp i skolan och att satsa på att utbilda föräldrar till att bli bättre 

läxhjälpare. Denna skrivelse fick avslag av utbildningsnämnden i Stockholm med 

motiveringen att många av Stockholms skolor redan erbjuder läxhjälp och att det är upp till 

respektive skolans rektor att ta ansvar för vilka resurser som ska ges.25 

                                                            
22Westlund, Ingrid (2007) Läxan - en svårfångad företeelse. Forskning om lärares arbete i 
klassrummet 
23 Ibid, 2007 
24 En skrivelse till utbildningsnämnden den 27 november 2008 
25 Ibid. 2008 
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Den borgliga alliansen anser att skolor gärna kan erbjuda läxhjälp, men att det är upp till varje 

enskild skola att besluta om resursen ska finnas. Socialdemokraterna vill se en lag på att alla 

Sveriges skolor ska erbjuda minst två timmars schemalagd läxhjälp i veckan.26 

Inom skolpolitiken vill den borgliga alliansen hellre diskutera frågan om att spendera pengar 

på utökning av undervisningstiden i svenska skolor. Förmodligen kan en resurs som läxhjälp 

inte vara ett behov för elever i svenska skolor när de kan få all hjälp de behöver under 

skoltiden.27 

  Tidigare forskning  
En hel del forskning kring läxornas existens har gjorts både i Sverige och runt om i världen. 

Socialantropologen Hansson har genomfört ett läxhjälpsprojekt på biblioteket i Alby, som 

ligger inom Botkyrka kommun. Projektet ”läxhjälp på bibliotek i Alby” har som sitt syfte att 

förbättra svenskan hos elever med annat modersmål än svenska. Hansson upplevde en del 

problematik under tiden projektet utfördes. Läxläsningen som skedde i biblioteket i Alby 

förvandlades till annat efter en tid. Personalen övergick från att fokusera på läxor till att spela 

spel, prata och göra annat med eleverna. Detta var orsaken till att elever besökte 

verksamheten. Efter att verksamheten återgick till att främst fokusera sig på läxläsningen 

minskade antalet elever som kom dit. Hansson anser att antalet elever minskade på grund av 

att personal och elever tidigare skapade en fritidsatmosfär under läxläsningen.28 

Ytterligare studier har gjorts som undersökt och analyserat hur läxhjälpen sker utanför skolan.  

Jan Jonssons studie visar hur elevernas föräldrar, kompisar eller syskon fungerar som 

”extralärare”. I och med detta kan det finnas en risk för vissa elever att halka efter då inte alla 

har samma tillgång till sådan resurs.29 

Sara Högdin har forskat kring hur etnicitet och utbildningsbakgrund inom gruppen som 

hjälper till med läxorna påverkar framgången av läxläsningen och skolgången i allmänhet hos 

                                                            
26 En skrivelse till utbildningsnämnden den 27 november 2008 
27 Helte, Stefan (2009b). . Läxor delar de politiska blocken. Lärarnas tidning, nr. 9 
28 Hansson, Michael (1998). Läxhjälp på biblioteket i Alby . Kompisledare i förening 
29 Jonsson, Jan O 2001 är en forskare som skrivit: Utbildning som resurs under skoltiden och för framtiden: 
Uppväxtfamilj och skolgång. I SOU 2001:55. Barn och ungdomars välfärd: Antologi från 
Kommittén Välfärdsbokslut. 
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eleverna. Högdins slutsats kring detta är att föräldrarnas etnicitet och utbildningsgrad är en 

viktig faktor i samband med att läsa läxor med barn.30  

Psykologen Cosden har forskat kring läxhjälpen och lyft fram både positiva och negativa 

aspekter av huruvida läxhjälpen gynnar inlärningen eller om den bara är en onödig resurs. 

Cosden har även utrett problemen kring vilka elever som bör erbjudas läxhjälp och om 

läxhjälpen bör vara obligatorisk eller frivilig. Det positiva effekter Cosden ser av läxhjälpen 

är att användningen av läxor som görs hemma hos eleven ska bidra till läxläsningen inte 

nödvändigtvis enbart i skolan. Detta kopplar han även till att elever tar då eget ansvar för sina 

studier. Den negativa förklaringen handlar om hur elever riskerar missa andra fritidsaktiviteter 

för att läsa läxor menar Cosden.31 

 Metod och Material 
I detta kapitel redogörs för uppsatsens metod, förberedelser och intervjuernas samt 

deltagandet i observationens utformning och utförande. Utöver detta presenteras skolorna 

som deltagit i studien och de utvalda informanterna. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som 

gäller studiens relevans och giltighet samt en kortare metod som reflektionsdel. 

Metod 

I denna studie används en kvalitativ forskningsansats där semistrukturerade intervjuer samt 

deltagande observationer ska leda till svar på studiens frågeställningar. Den kvalitativa 

metoden härstammar ur humanvetenskapen och den vetenskapsteoretiska inriktningen 

fenomenologin och hermeneutiken.32  Där främsta utgångspunkten för fenomenologier är hur 

människor konkret upplever sin livsvärld, dvs. den värld hon eller han lever i. 

Hermeneutikens intresse ligger dessutom i hur en mening kan tolkas, förstås ur texter och ur 

språket samt även i en vidare mening33. 

                                                            
30 Högdin Sara, 2005 utbildning på olika vilkor- om kön och etnisk bakgrund i grundskola. Stockholm Universitet. 
31 Cosden, Merith, Morrison, Gale, Albanese, Ann Leslie & Macias, Sandra (2001). . When 
Homework is not Home Work: After-School Programs for Homework Assistance... I 
Educational Psychologist (s.211-221), Vol. 36, Nr 3 
32 Stukat, 2005:32 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, Studentlitteratur AB 
33 Kvale & Brinkmann (2009:28), ”Den kvalitativa forskningsintervjun” 
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           En kvalitativ inställning innebär att man lägger fokus på de kulturella, vardagliga och situerade 

aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande och att är uppfatta personer – i kontrast till 

”teknifierande” sätt att studera, människolivet.34 

Denna metod har valts för att passa ett mindre urval individer, men ändå ge en helhetsbild 

kring läxor och läxhjälp i två olika skolor.   

Att utföra en kvalitativ undersökning innebär att man får empirisk kunskap om 

informanternas tankar och erfarenhet av ämnet i fråga35. 

En kvalitativ studie blir lämpligast då man möter intervjupersonernas ”ansikte mot ansikte”, 

vilket minimerar bortfallen. 36  Genom att möta informanterna, ansikte mot ansikte får man 

möjlighet att ställa följdfrågor om något extra intressant eller be om ett förtydligande om det 

är något man inte förstår. Därför valde jag att möta informanterna och intervjua dem 

personligen, ansikte mot ansikte. 

Det finns oftast positiva och negativa aspekter med olika forsknings metoder37. Larsen skriver 

om att i en kvalitativ studie då forskaren väljer att t.ex. använda sig av intervjuer finns 

möjlighet till att informanten svarar på det hon/han tror att intervjuaren vill höra. Den 

kvalitativa forskningsmetoden genom observationer har också en negativ aspekt då 

människan vet att den blir observerad och genom detta påverkar hennes/hans beteende i en 

viss riktning38. 

Etiska överväganden 

När det gäller forskning har vetenskapsrådet fyra grundläggande krav för individskydd. 

Informationskravet, vilket innebär att de som berörs av studien ska informeras om studiens 

syfte, att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att när som helst avbryta intervjun. 

Samtyckeskravet innebär att alla deltagande i undersökningen själva bestämmer över sin 

medverkan och att de har rätten att avbryta sin medverkan utan att senare utsättas för 

påtryckning. Konfidentialitetskravet innebär hänsyn till deltagarnas anonymitet tas om man 

                                                            
34 Kvale & Brinkmann, 2009:28”Den kvalitativa forskningsintervjun” 
35 Ibid. 2009:17 
36 Larsen, Ann Kristin (2009) Metod helt enkelt, en introduktion till samhällsvetenskaplig metod 
37 Ibid. 2009:21–28 
38 Ibid. 2009:28 
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inte kommit överens om något annat. Det fjärde kravet är nyttjandekravet som innebär att det 

insamlade materialet endast får användas i forskningen39. 

Kvale & Brinkmann 40beskriver hur viktigt det är för forskare att tänka igenom olika 

konsekvenser som undersökningar kan innebära för olika parter samt att man som forskare 

ansvarar för att skydda skolorna och identiteterna som medverkar i undersökningen. De skall 

inte kunna urskiljas i undersökningen.41 Innan jag fick tillstånd att besöka skolorna, skickade 

jag en presentation av mig och studiens syfte till skolans rektorer genom e-post. Därefter fick 

även intervjupersonerna en liknande presentation både skriftligt och muntligt. Jag informerade 

intervjupersonerna att deras medverkan var frivillig och att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan.  Jag informerade även alla som medverkat i undersökningen kommer att vara 

anonyma och all materialinsamling endast skall användas till denna studie. 

I undersökningen har jag också intervjuat och observerat barn, därför har information och ett 

skriftligt samtycke skickats hem till barnens föräldrar. Tillsammans med läraren såg jag till att 

alla barn fick med sig det skriftliga underlaget för samtycke hem. 

Relevans och giltighet 

I denna studie har jag använt mig av kvalitativa metoder där intervjuer har varit det 

grundläggande materialet och samtidigt har deltagande observationer fått komplettera 

materialet. Jag har uppnått en godtaglig bredd genom att ha intervjuat två rektorer, två lärare 

samt elever i två klasser kring resursen läxhjälp och läxor i allmänhet.  

Genom validitet, det vill säga hur väl det insamlade materialet överstämmer med 

undersökningens frågeställning. Då intervjuerna gett möjligheten till följdfrågor så har 

undersökningens flexibilitet ökat och kan därmed bidra till ökad validitet42. 

I en kvalitativ undersökning är reliabiliteten relativ låg eftersom det insamlande materialet 

utsätts för tolkningar. 43 Jag har försökt att öka studiens reliabilitet genom att göra noggranna 

metodbeskrivningar samt varit omsorgsfull vid materialhanteringen 44. 

                                                            
39 Stukat, 2005:131–132 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, Studentlitteratur AB 
40 Steinar Kvale är en professor i pedagogisk psykologi och föreståndare för Center för kvalitativ 
metodutveckling vid Aarhus universitet och Brinkmann är biträdande professor i psykologi vid Aarhus 
universitet. Dessa två har skrivit och forskat kring ”den kvalitativa forsknings intervju”. 
41Kvale & Brinkmann (2009), ”Den kvalitativa forskningsintervjun” 
42 Larsen, Ann Kristin (2009:81) Metod helt enkelt, en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 
43 Ibid. (2009) 
44 Ibid.  
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 Urval och Undersökningsgrupper  

Studien jämför två olika skolor, en med schemalagd läxhjälp och en utan schemalagd 

läxhjälp. Jag har valt att undersöka rektorers, lärares och elevernas uppfattning av läxhjälp 

som resurs för att undersöka betydelsen av synen på resursen i de två skolorna. Lärarna som 

intervjuades var utbildade som låg och mellanstadielärare, den ena läraren var nyexaminerad 

och den andra har arbetat ungefär tio år som lärare. Åldern på informanterna (exklusive 

eleverna) låg mellan 25- 50 år. 

Eleverna som ingår i studien går i årskurs två. I en av skolorna hade de tjugo elever och på 

grund av tidsbrist valde jag att intervjua eleverna i gruppvis. Valet av gruppintervju gav 

möjligheten att intervjua flera personer och samtidigt få flera åsikter kring en fråga. Larsen 

beskriver hur det blivit allt mer vanligt att använda gruppintervjuer som metodik. Under 

gruppintervjuer kan det vara lättare för människor att prata när de ingår i en grupp. Samtidigt 

kan även deras svar och tankar kring en fråga komplettera varandras, när de lyssnar på 

varandra.45. Med gruppintervju kan det även komma fram intressanta saker när informanterna 

är oeniga eller då konflikter även kommer till ytan skriver Larsen46. 

Intervju 

Strukturerade forsknings intervjuer är konsten att lyssna och fråga. Jag har använt mig av en 

strukturerad intervjuguide som jag skrivit i förhand. De frågor som jag skrivit i olika 

intervjuguider var riktade till respektive skola. Jag hade fyra olika intervjuguider, en till 

läxhjälpslärare, en till elever med läxhjälpsundervisning och ytterligare två till skola 2 som 

inte har någon organiserad läxhjälpsundervisning. Rektorerna hade samma intervjuguide som 

lärarna 47. Syftet med intervjuguiden och de förbestämda frågorna var att jag vid den senare 

analysen skulle ha ett jämförbart material med svar som var relevant för min undersökning48.  

De frågor som ställdes under intervjun gav informanterna möjlighet att motivera sina svar och 

tala fritt runt frågor som behandlade deras syn på läxor, resursen läxhjälp och 

läxhjälpsundervisningen. Under intervjun ställde jag även uppföljningsfrågor för att få mer 

                                                            
45 Larsen, Ann Kristin (2009:85) Metod helt enkelt, en introduktion till samhällsvetenskaplig metod. 
46 Ann Kristin Larsen arbetar som lektor på högskolan i Oslo och har även forskat kring vetenskapligt arbete 
som undervisning. Hon är författaren till boken ”metod helt enkelt” som går igenom det vetenskapliga 
arbetssättets grundförutsättningar. 
47 Se bilaga 1-4  
48 Stukat, 2005:39 Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, Studentlitteratur AB 
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konkreta svar av intervjupersonerna. Uppföljningsfrågor kan ske genom direkt ifrågasätta av 

det som just har sagts49 

Under intervjuernas gång antecknade jag för att sedan kunna gå tillbaka till tidigare delar som 

nämndes under intervjun. Anledningen till denna metod var att kunna få mer strukturerade 

intervjuer som sedan ska kunna bearbetas och jämföras sinsemellan.  

 Intervju med rektorer 

Innan intervjun med rektorerna hade jag tidigare tagit kontakt med dem via telefon och 

bestämt en träff i skolan. Intervjuerna med rektorerna skedde på förmiddag i rektorernas 

kontor. Intervjun med rektorerna varade i ungefär 45- 60 minuter. 

 Intervju med lärare 

Under ett lärarmöte informerade rektorerna lärarna och frågade vilka som var intresserade av 

att bli intervjuade och även få besök av en lärarstudent som ska intervjua barnen angående 

läxhjälp. Två av respektive skolas lärare hörde av sig och gav mig chansen till att besöka 

skolan samt intervjua de personligen kring resursen läxhjälp. Lärarna intervjuades under deras 

planeringstid dvs. efter skoltid . Intervjuerna med lärarna varade ungefär 30-45 minuter. 

Intervju med elever 

Eftersom det var cirka tjugo elever i varje klass som jag besökte valde jag att intervjua 

eleverna i gruppvis, med ca 4-5 elever. Intervjuerna med eleverna varade ungefär 30 minuter. 

De ägde rum i ett grupprum nära klassrummet. Detta val var för att eleverna skulle känna 

trygghet. 

 Deltagande observation 

I och med att jag besökte skolan så använde jag mig av deltagande observationer. Jag 

observerade skolans miljö och andra situationer som skedde under lektionstid. Jag deltog på 

en läxhjälpsundervisning för att få en bild av hur det fungerar vardagligt. Jag deltog aktivt 2 

dagar i respektive klass. Kvale & Brinkmann framför deltagande observationer är ett bra 

komplement till intervjuerna.50  

                                                            
49 Kvale & Brinkmann 2009:150, ”Den kvalitativa forskningsintervjun” 
50 Kvale & Brinkmann (2009), ”Den kvalitativa forskningsintervjun” 
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Resultatredovisning   

I detta kapitel presenteras resultatet från undersökningen som är relaterade till arbetets syfte 

och frågeställning. Rektorers, lärares och elevernas syn på resursen läxhjälp och läxor i 

allmänhet lyfts även fram i kapitlet. 

 Skola 1 med schemalagd läxhjälp 

När skolan grundades fanns det ingen resurs som kallades läxhjälp. Några år därefter 

uppmanades rektorn av lärare i skolan att införa läxhjälp. Rektorn stöttade förslaget och 

började så småningom med läxhjälp som resurs. Läxhjälpen är i dagsläget schemalagd för 

lärare samt elever på denna skola. Alla lärare i skolan har en gång i veckan 

läxhjälpsundervisning, där elever sitter och läser sina läxor. Läxhjälpsundervisningen är 

ungefär mellan 60 – 80 minuter lång, det beror väldigt mycket på hur många elever som 

befinner sig där. Läxhjälpsundervisningen är inte obligatorisk för eleverna, men lärare 

uppmuntrar eleverna att komma till läxhjälpen för att utnyttja resursen och dessutom få 

kvalificerad hjälp.  

Klassen jag besökte har läxhjälpsundervisning under onsdagseftermiddagar mellan två och 

tre. Läraren sitter tillsammans med eleverna i deras hemklassrum, för att eleverna ska känna 

trivsel och bekvämlighet.   

 I skola 1 uppskattade jag antalet elever som satt kvar en onsdagseftermiddag för att få 

läxhjälp. Läxhjälpen tas på fullt allvar i skola 1. Det är endast läxläsning som pågår under 

läxhjälpsundervisningen, inga fritidsaktiviteter. Klassrutiner följs utmärkt då eleverna räcker 

upp handen när de behöver hjälp, annars är de tysta och läser sin läxa. 

Rektorns syn på läxhjälp i skola 1 

Vad är syftet med organiserad läxhjälpsundervisning? 

– Det främsta syftet med organiserad läxhjälpsundervisning, är att ge alla elever möjlighet att uppnå målen för 

sin årskurs. 

Enligt rektorn i skola 1 har de organiserat en kvalificerad läxhjälpsundervisning för alla elever 

i alla årskurser. Skolan uppmuntrar och ger alla elever möjlighet till ett extra stöd som de 
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förmodligen inte kan få från annat håll. Det har varit ett behov som först och främst uttryckts 

av skolans lärare och sedan kompletterats med elevernas samtycke. 

 Enligt rektorns uppfattning används läxhjälpsundervisningarna flitigt av både lärare och 

elever. Motivationen till en välutvecklad läxhjälpundervisning finns hos både lärare och 

elever. Varje termin utvärderar de läxhjälpsundervisningen och detta sker genom 

kommunikation mellan skolledningen, lärare och elever. 

 Lärarens syn på läxhjälp i skola 1 

Vad för inställning har ni till läxhjälpen som finns i skolan? 

- Jag anser att det är en väldigt givande och relevant resurs för skolans elever. Jag är väldigt positiv 

inställd till läxhjälpen, eftersom det bidrar med ytterligare hjälp och kvalificerad undervisning för 

eleverna. 

Enligt citatet ovan visar hur positiv inställd läraren i skola 1 är till läxhjälpundervisningen. 

Enligt läraren i skola 1 är läxhjälpsundervisningen givande och relevant för elever, där de får 

ytterligare chans till hjälp med en kvalificerad undervisning. 

Läraren i skola 1 beskriver även i intervjun att det finns ett samspel med föräldrar för att 

uppmuntra eleverna till läxhjälpen. Enligt läraren i skola 1 anser vissa föräldrar att 

schemalagd läxhjälp är en bra resurs, då föräldrarna får mer tid att umgås med sina barn på 

andra sätt än att läsa läxor tillsammans.51  

Läraren är imponerad att ha lyckats med att friviligt få flera av eleverna till läxläsningen, 

vilket i sin tur gör att läraren kan se varje individs kunskap på ett djupare sätt. Enligt läraren i 

skola 1 anses det även vara en process där de både upptäcker de starka sidorna såväl som 

svagheterna hos elever i vissa ämnen. Därigenom förklarar läraren att man upptäcker saker 

och ting som kan utvecklas hos eleven.52 

Ytterligare frågor ställdes under intervjun kring läxor i allmänhet. 

Vad anser ni om läxor? Anser ni att läxor är en viktig del av skolan? 

- Jag anser att läxor definitiv är en viktig del av skolan. Läxor anser jag ger elever möjlighet att fördjupa sig och ta 

eget ansvar. 

                                                            
51 Information given av läraren i skola 1, 8 oktober 2009 
52 Information given under intervju med lärare i skola 1 
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Läraren i skola 1 fördjupar sitt svar med att relatera läxor som en process, där elever lär sig ta 

eget ansvar. Genom ansvar menar läraren att eleverna får bestämma individuellt kring deras 

läxläsning, dvs. komma till schemalagda läxhjälpsundervisning eller sitta hemma och göra 

läxor tillsammans med sina föräldrar. Läraren i skola 1 avslutar sin mening med att det är upp 

till var och en att bestämma hur de vill läsa sina läxor.  

- Jag som lärare uppmuntrar elever till att komma på läxhjälpsundervisningen, men det upp till var och 

en. Det är inget tvång för eleverna att komma. 

 

 Elevernas syn på läxhjälp i skola 1 

Tjugo elever i en klass deltog i undersökningen. Här visas resultatet av vad eleverna i skola 1 

som går i årskurs två anser om sin schemalagda läxhjälpsundervisning. 

Det första frågan som ställdes var: 

Vad anser du om den schemalagda läxhjälpsundervisningen som finns i din klass? 

Tabell 1: Läxhjälp bra eller dålig? 

Bra 15 elever 

Dålig  2 elever 

Ibland bra 2 elever 

Ibland dålig 1 elever 

                             Totalt: 20 elever 

 

Tabellen ovan visar hur eleverna i skola 1 anser om schemalagd läxhjälp dvs. om det är en bra 

resurs för dem eller inte. Majoriteten av eleverna ansåg att det är en fördel att ha läxhjälp som 

schemalagd undervisning.   

Här följer elevernas argument kring schemalagd läxhjälp i skola 1. 

- Läxor är en viktig del i skolan. 

- Man lär sig av läxor 
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- Läxhjälp är bra eftersom det finns en lärare som kan hjälpa oss med dem. 

- Bra att ha läxhjälp, eftersom man läser klart de i skolan. När man läst klart sina läxor kan man åka hem 
och spela dataspel eller göra något annat roligt. 

- Bra! Eftersom jag lär mig bäst i skolan. 

- Det är det bästa skolan kommit med, eftersom man tar läxorna på allvar då. 

- Det är motiverande, nästan alla i klassen sitter och läser läxor, då är jag inte ensam om det. 

- Det är en bättre miljö och stämning att läsa läxor i skolan än att jag sitter ensam hemma och gör det. 

- Jag tycker att läxhjälpsundervisningen är bra för att varken mamma eller pappa har tid att hjälpa mig. 

 

 Detta är några synpunkter på mina frågor kring elevernas schemalagda 

läxhjälpsundervisning.Majoriteten av eleverna har en positiv inställning till denna resurs som 

skolan tillsammans med lärare organiserat.  

Elever som ansåg att schemalagd läxhjälpundervisning är både bra och dåligt, kände inte att 

de var i behov av att sitta och läsa läxor i skolan. De ansåg att de var tillräckligt duktiga att 

göra det på egen hand. Dessa elever ansåg även att deras läxor är lätta och därför skulle det 

vara lättare att läsa dem hemma på egen hand. Dessa resonemang utifrån intervjuer visar hur 

elever befinner sig på olika kunskapsnivå. Vissa ser läxhjälp som bra för att de lär sig något 

och vissa anser läxhjälp dålig, eftersom läxor ska man läsa utan hjälp av någon. 

De elever i skola 1 som anser att läxhjälp inte är något för dem, har väldigt bra självkänsla 

inför sin kunskap och kapacitet. Dessa elever resonerar även under intervjuerna kring att läxor 

är bra att ha för att man så tidigt som möjligt kan börja ta ansvar över sina egna skolarbeten. 

- Jag tycker läxor är bra att få eftersom jag måste själv ta ansvar över mina egna läxor senare när jag blir 

stor .53 

 Läxhjälp som åtgärd 

Skola 1 som har schemalagd läxhjälpsundervisning använder läxhjälpen som en åtgärd för att 

hjälpa elever att uppnå målen. Som lärare hjälper de eleverna som behöver extra stöd i ett 

visst ämne eller behöver förstärkas inom det. Lärare i skola 1 anser att det är en fördel med 

schemalagd läxhjälpsundervisning. De hinner sitta med eleverna som behöver extra stöd och 

hjälpa dem att uppnå målen. Allt detta uppmärksammades genom observationer i skola 1. 

                                                            
53 Citerat av en elev i skola 1, 7-9 oktober 2009 
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Skola 2 utan organiserad läxhjälp 

Skola 2 saknar läxhjälp och är en nyligen startad skola. Skolan har klasser från förskoleklass 

till årskurs tre. Det är en ganska liten skola. Skolledningen och skolans lärare ser inte en 

resurs som schemalagd läxhjälp nu ett behov för eleverna som går i skolan.54 

 

 Rektorns syn på läxhjälp i skola 2 

Utifrån presentationen av mig själv och studiens syfte intervjuades rektorn i skola 2 kring 

resursen läxhjälp. 

Varför tror ni skolan inte har organiserad läxhjälp?  

- Vi är en nystartad skola och har ägnat vår tid och finansiella resurser på annat i verksamheten. 

Detta kan vara anledningen, och dessutom har inget sådant förslag kommit fram ännu. 

Rektorns resonemang kring organiserad läxhjälp var väldigt konkret och logiskt. Det är en 

nystartad skola som endast har fyra årskurser. Utifrån skolans ekonomi spenderar skolan 

hellre finansiella resurser på att utöka klasser och antalet lärare istället på en resurs som 

läxhjälp. Rektorn i skola 2 ansåg inte att behovet finns för elever och lärare i skolan för att 

just ha schemalagd läxhjälpsundervisning. Rektorn i denna skola arbetar mer för att utöka 

personal och årskurser i skolan. Detta anses mer relevant och viktigt för att även kunna ha 

kvar skolan . En resurs som läxhjälp kan eventuellt förekomma, men i dagsläge anser rektorn 

inte att det är något viktigt för skolan. Inga sådana förslag har ännu kommit från lärare eller 

elever i skolan.  

På vilket sätt följer ni upp elever som inte hänger med, eller vid andra situationer? Elever med 

särskilda stöd? T ex ett barn som inte klarar av stora grupper?  

- Det är lärarens uppgift att under sin studiehandledning förhålla sig till de speciella behov som varje 

enskild elev kan ha. 

Enligt rektorns förklaring till hur de följer upp de elever som behöver ”extra hjälp”, är det 

lärarens uppgift att under sin studiehandledning förhålla sig till de speciella behov som varje 

enskild elev kan ha. Rektorn har god kontakt med sin personal och elever i skolan. Pga. att 

skolan är liten och ny har rektorn den möjligheten att hålla en närmare kontakt med både 

                                                            
54 Information är given av rektorn i skola 2, 12 oktober 2009 
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lärare och elever. Detta bidrar sin tur till att det finns goda utsikter för att utveckla och skapa 

en god framgång för skolan.55 

Lärarens syn på läxhjälp i skola 2 

Frågan kring hur man följer upp elever som inte hänger med, eller vid andra särskilda 

situationer så svarade läraren i skola 2:  

- Det finns andra sätt att följa upp sina elever på. Jag som pedagog försöker så mycket som möjligt 

individanpassa undervisningen genom att ha en studiehandledning varje tisdag mellan ett till två (en 

gång i veckan) med mina elever. 

Detta bidrar till att läraren försöker utnyttja tiden för att ge särskilda elever mer tid utöver 

schemat för att stärka deras självförtroende och vägar till att uppnå målen. Syftet med 

studiehandledning är att individanpassa undervisningen för elever, dock är det ingen 

läxläsningsundervisning. Det är mer en undervisning där lärare arbetar med eleverna så att 

eleven kan fokusera på saker de tidigare inte hunnit göra klart eller en repetition kring något 

ämne som eleven har svårigheter med.  

Om ni skulle få välja skulle ”läxhjälp” vara en resurs som ni anser vara relevant för din skola? 

- Jag anser att läxhjälp är en väldigt relevant resurs att ha, speciellt om man som lärare känner att behovet 

finns bland eleverna. Läxhjälp kan vara en resurs som en skola kan erbjuda eleverna, men dock anser 

jag att det är för tidigt och att skolan är fortfarande för liten . Vi behöver utöka våra klasser för att vi 

skall känna ett behov för schemalagd läxhjälpsundervisning”.56 

Inom denna fråga hade både rektorn och läraren i skola 2 så gott som likadana svar. 

 Frågan om läxor i allmänhet svarade läraren i skola 2: 

- Jag anser att läxor är en viktig del i skolan. Läxa är en viktig del pga. att det är ett sätt för elever att lära 

sig ett tidsperspektiv och att ta ansvar och dessutom kan läxor även komplettera och bekräfta den 

dagliga kunskapen.57 

 

 

                                                            
55 Diskussion med rektorn i skola 2, 12 oktober 2009 
56 Citerat av lärare i skola 2, 15 oktober 2009 
57 Citerat av lärare i skola 2, 15 oktober 2009 
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  Elevernas syn på läxhjälp i skola 2 

Eftersom elever i skola 2 inte har någon schemalagd läxhjälpsundervisning intervjuades de 

kring läxor i allmänhet och om de känner något behov av läxhjälp. 

Vad anser ni om läxor? 

Tabell 2: är läxor bra eller dåliga? 

Bra 12 elever 

Dåliga 2 elever 

Ibland bra 4 elever 

Ibland dåliga 2 elever 

                             Totalt: 20 elever 

 

Enligt tabellen ovan anser majoriteten av eleverna i skola 2 att läxor är bra att ha i skolan.  

- Läxor är bra, har man inga läxor lär man sig inget.58 

Detta resonemang var från en elev. Elevens tankar kring detta har sin förklaring i 

kunskapsinhämtning. Eleven kopplar läxor till kunskap och inlärningsprocess. 

Tabell 2 visar att vissa elever anser att det både är bra med läxor och dåliga. Motiveringen 

kring dessa resonemang hängde bland annat ihop med vad det var för läxor man fick.  

-  

- Vissa läxor är inte roliga och vissa är roliga, därför anser jag att det beror på vad det är för läxa.59 

Elevernas inställning för läxor varierar beroende på deras intressen.  

- När en läxa är svår, då är det en dålig läxa. 

                                                            
58 Citerat av en elev i skola 2, 14 oktober 2009 
59 En elev från skola 2 
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Detta var ett av de resonemang från eleverna som ansåg att läxor är dåliga.  

Eleverna kring frågan om läxor i allmänhet kan anses vara intressant. Vissa elever tycker om 

att räkna matematik och därför är det bra med matematik läxa och vissa tycker inte om att läsa 

därför är det ingen bra med läsläxa. Studiens visar att deras resonemang handlar om deras 

intresse och vad de önskar att ha för läxor.  

 

Här följer några av elevernas argument kring läxhjälpundervisning: 

Anser ni att läxhjälp är något som skulle vara bra att ha i er skola? 

– Nej! Mamma hjälper mig med läxor, jag tycker inte att vi behöver läxhjälp i skolan. 

– Nej! Jag lär mig bäst ensam. 

– Ja! Eftersom lärare kan finnas vid hand och hjälpa med läxläsningen. 

– Ja! Läxhjälp kan vara bra att ha i skolan, då föräldrarna inte kan hjälpa med läxläsningen. 

 

Detta är några utvalda resonemang kring elevernas inställning till läxhjälp. Eleverna anser att 

läxhjälp kan vara en bra resurs, men dock är det inget de har behov av. Studiens intervjuer 

visar att flera av eleverna att de inte behövde hjälp med läxläsningen, de kan räkna, skriva och 

läsa själva, därför anser eleverna att läxhjälp inte behöver finnas i deras skola. Eleverna talade 

även om att läraren hjälper dem med läxan när de inte förstår den och när den är svår. 
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Jämförelse  
Likheter och olikheter mellan skola 1 och skola 2 

Det finns flera likheter mellan eleverna i skola 1 och skola 2 kring deras inställning till läxor i 

allmänhet. Majoriteten av eleverna i skola 1 och skola 2 ansåg att läxor är viktiga att ha i 

skolan. Det är en viktig del, som kan hjälpa dem att lära sig och utvecklas inom ett visst ämne 

eller område. Det finns ytterligare likheter kring inställningen till läxhjälpsundervisning. 

Eleverna från respektive skola hade liknande åsikter kring läxhjälp. Majoriteten av rektorerna, 

lärare och elever hade en positiv inställning kring läxhjälp som resurs.  

- Jag anser att läxhjälp är en väldigt relevant resurs att ha, speciellt om man som lärare känner att 

behovet finns bland eleverna. Läxhjälp kan vara en resurs som en skola kan erbjuda eleverna, men 

dock anser jag att det är för tidigt och att skolan är fortfarande för liten.60. 

- Jag anser att det är en väldigt givande och relevant resurs för skolans elever. Jag är väldigt positiv 

inställd till läxhjälpen, eftersom det bidrar med ytterligare hjälp och kvalificerad undervisning för 

eleverna.61 

Dessa är två olika citat som visar hur lärare i respektive skola hade så gott som liknande 

argument kring inställning till resursen läxhjälp. 

Skillnaderna finner man i lärarens förhållningsätt till läxhjälp. I skola 1 är läraren schemalagd, 

och sitter kvar i klassrummet en onsdags eftermiddag för att ha läxhjälpundervisning.  

Lärare i skola 2 använder sin studiehandlednings tid till att följa upp elever med särskilda 

behov. Läraren utnyttjar den ”extra tiden” för att utöka kunskaperna hos elever och hjälpa att 

uppnå målen. Lärarna har samma ambitioner, men förhåller sig på olika sätt beroende på den 

begränsade tiden. Det är så de ser kunskap och ger individuelltstöd till sina elever. 

Lärare i respektive skola hade liknande resonemang kring läxor i allmänhet. Lärarna i 

respektive skola ansåg att, genom läxor lär sig eleverna tidsperspektiv och dessutom att ta 

ansvar över sina skolarbeten.  Dessa resonemang var båda skolorna överens om. Detta kan 

                                                            
60 Citat av läraren i skola 2 
61 Citat av läraren i skola 1 
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man koppla till Lpo 94 som säger att lärare ska ge elever möjlighet att ta ansvar över sina 

studier.62   

  Analys  

Studien inleddes med konstaterandet att belysa olika organisationer som har öppnats för att 

organisera läxhjälp efter skoltid. Enligt My Academy och VRE education vill de ge alla elever 

en chans till extra hjälp. My Academy och VRE Education är företag vars tjänster kostar en 

hel del att anlita. My Academy är ett företag som erbjuder läxhjälp inom stockholmsområdet. 

Ett 45-minuters pass kan kosta 310-330 kronor och ett 90-minuters pass 660-780 kronor.63 

 Lindgren kritiserar denna form av läxhjälp, eftersom denna affärsmässiga läxhjälp leder till 

en segregering för de elever vars föräldrar inte har ekonomiska förutsättningar att anlita privat 

läxhjälp. Lindgren anser att skolan bör erbjuda läxhjälp, som är kostnadsfri för samtliga 

elever.64 Även i Jonsson studie utbildning som resurs under skoltiden och för framtiden: 

Uppväxtfamilj och skolgång anser att en affärsmässig läxhjälp kan leda till segregering då det 

kan finnas föräldrar som inte har råd med att anlita privat läxhjälp samt tid för att hjälpa till 

med läxläsningen hemma.65  En del elever som intervjuades i denna studie sa under intervjun 

att de tycker att läxhjälpsundervisningen är bra för att föräldrarna inte alltid har tid att hjälpa 

dem. I denna studie nämndes tidigare att Jonsson har studerat en liknande fråga där han 

framhållit att det finns de elever som inte har den ”extralärare” hemma som kan hjälpa dem 

och att då leder till att det finns en risk för att sådana elever halkar efter i skolan i och med att 

de inte får den möjligheten.  Då är frågan vad framtids konsekvenser blir för elever i samma 

situation, vars föräldrar eller skola inte kan erbjuda läxhjälp?  

Utifrån studiens intervju med rektorn i skola 1, framgicks det att kostnaderna för läxhjälp som 

resurs definitivt är höga. Skolledningen i skolan har organiserat läxhjälp på grund av att 

behovet i skolan finns, därför betalar man en extra timme för alla lärare i skolan för att ge en 

                                                            
62 Lärarens handbok: Lpo 1994 
63 My Academy, http://myacademy.se, 1 October 2009 
64 Lindgren, Karin (2009) ”företag säljer avdragsgill läxhjälp” skolvärlden, nr 5 
65 Jonsson, Jan O (2001). . Utbildning som resurs under skoltiden och för framtiden: 
Uppväxtfamilj och skolgång. I SOU 2001:55. Barn och ungdomars välfärd: Antologi från 
Kommittén Välfärdsbokslut 
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kvalificerad läxhjälpsundervisning en gång i veckan. Det är höga kostnader för skolan men 

om läxhjälpsundervisning gynnar eleverna anser skolans rektor att det är värt de pengarna. 

Som tidigare nämns i denna studie så förändras vårt samhälle ständigt. Säljö beskriver hur 

människor ur ett sociokulturellt perspektiv använder sig av den kunskap och det verktyg som 

omvärlden erbjuder.66 Studien visar att elever i skola 1 använder sig av resursen för att 

utvinna kunskap av läxan. Läxhjälpen blir i detta sammanhang verktyget som skolan erbjuder 

eleverna att använda sig av för att utvecklas och ta till sig kunskap på ett ”relevant” sätt. 

I studien framgår det att genom kommunikation hänvisar Lärare i skola 1 eleverna till 

läxhjälpsundervisningen. Lärare samtalar och uppmuntrar eleverna till 

läxhjälpsundervisningen. Detta går även att koppla till det sociokulturella perspektivet, där 

lärandet sker genom deltagande, relationer och ett samspel med andra människor.67  

Denna studie visar även att kommunikationen och relationerna mellan lärare och elever i 

skola 2 är bra. Detta kan bero på att skolan är nystartad och är en liten skola med få elever. De 

har skapat en miljö som får alla elever och lärare att känna sig trygga och trivas i skolan. För 

att elever ska lära sig något måste de känna trivsel och trygghet i skolan. 

Genom intervjuerna och de deltagande observationerna visar studien att lärare i skola 1 

utformat en god kommunikation och ett bra samspel med sina elever. Lärare från skola 1 

uppmuntrar sina elever till läxhjälpsundervisningen, genom att knyta an till dess utveckling.  

- Det är bra att ni kommer till läxhjälpen, så jag kan hjälpa er och dessutom lär ni er mycket av det stöd ni 

kan få av mig. 

Läraren uppmuntrar eleverna till att komma på läxhjälpsundervisning för att hjälpa dem och 

ge det stöd de behöver för att det ska gynna deras individuella inlärning. Alla elever är olika 

och har olika behov och därför är schemalagd läxhjälpsundervisning bra att ha för att 

individanpassa elevernas behov. Läroplanen förhåller att elever tar till sig informationen på ett 

annat sätt när de har ett förtroende för läraren. De tar till sig på olika sätt beroende på deras 

individuella förutsättningar och behov, därför är det viktigt för en lärare att ständigt vara 

medveten och utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande. I Lpo 94 står det att detta i sin tur stärker elevens vilja till att lära och tillit till sin 

                                                            
66 Säljö. Roger (2000) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv 
67 Säljö. Roger (2000) Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv 
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egen förmåga. Med andra ord kan man säga att trivsel och trygghet för eleverna utökar 

möjligheterna till kunskap hos dem. 

Imsen förklarar med utgångspunkt från den konstruktivistiska kunskapssynen hur kunskap 

hos elever steg för steg skapas genom att de förstår och förklarar världen68. Detta går att 

relatera till denna studie då lärare i allmänhet har en viktig roll i elevers inlärningsprocess, då 

det är läraren som lär ut och samtidigt bygger upp kunskap hos eleven som sedan utvecklas 

vidare steg för steg. 

Läxhjälpsundervisningen är till för att elever ska gå på läxhjälp och lära sig förstå sina läxor. 

När eleverna förstår sina läxor inhämtar de kunskap. Enligt lärare i denna studie är 

läxläsningen som har organiserats i skolan till för att utveckla eleverna steg för steg. Har en 

elev svårigheter inom ett visst område finns det lilla ”extra” utöver vanliga undervisningar: en 

kvalificerad läxhjälp. 

Lärare i denna studie förhåller läxläsningen till att steg för steg arbeta med läxor och 

uppmärksamma sig till elevens individuella behov. Enligt Piaget omfattar en kognitiv syn på 

lärandet en inlärning hos elever som sker i stor grad på en individuell plan i samspel med sin 

omgivning. Detta kan man koppla till läxhjälpsundervisningen som finns i skola 1 då de har 

organiserat läxhjälpsundervisningar för att gynna bland annat elevernas individuella lärande. 

Genom studiens deltagande observationer visar läxhjälpsundervisningen att den var givande 

och dessutom gav det eleverna en möjlighet att individuellt sitta med sina läxor och läsa de. 

Behövde de hjälp fanns läraren till hands.  Detta kan kopplas till Piagets syn, där elever 

inhämtar kunskap individuellt i samspel med dess omgivning. Den kvalificerande läxhjälpen 

som erbjuds i skolan kan även relateras till Piagets syn till hur elever inhämtar kunskap.  

Genom deltagande observationer i både skolorna visar att både rektorer såsom lärare arbetar 

ständigt för att elevcentrera sina undervisningar. De utnyttjar all extra tid som de har för att 

finnas för alla elever, både som grupp och som individuellt. Inom det kognitiva lärandet sker 

utvecklingen genom egna erfarenheter och inte bara genom att elever ska vara mottagare som 

i behaviorismens inlärningsprocess. Kognitivismen är elevcentrerad, där man sätter eleven i 

centrum 69, vilket i studien visar att detta sker i både skolorna.   

                                                            
68 Imsen, Gunn. (2000) Lärarens värld. Introduktion till allmän didaktik 
69 Dysthe, O. (2001). Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori. Dialog, samspel och lärande 



 

30 
 

Som tidigare nämnt förkommer inte ordet ”läxa” i läroplanen för grundskolan 1994. Under 

genomförandet av denna studie framgår det hur både lärare och elever i båda skolorna anser 

att läxor är en viktig del i skolans arbete. Lärare i båda skolorna använde sig av läxor för att 

ge eleverna möjlighet att träna på att ta ansvar för sina studier. Detta kan även relateras till 

Westlunds resonemang kring hur läxor i detta fall inte bara handlar om att inhämta kunskap 

utan även som en redskap för att lära elever att planera och organisera sitt arbete. 

- Jag ger mina elever läxor för att de ska lära sig tidsperspektiv och ta eget ansvar över sina studier.70 

Lärare i denna studie anser att läxor är en viktig del i skolans arbete då det leder till att 

eleverna tar ansvar för deras studier. Detta kan även relateras till Sveriges första läroplan för 

grundskola71, som säger att läxor ges för att elever ska få ytterligare kunskaper och samt ses 

som en typ av arbetsfostran. 

Jonsson nämner att läxhjälpen ser olika ut från skola till skola.72. Som tidigare nämnt är det 

upp till varje enskild skola att ansvara för hur de vill använda sig av läxor, hur de vill lägga 

upp de och hur de ska gå tillväga. Vissa skolor erbjuder läxhjälp under skoltid, efter skoltid 

eller ingen läxhjälp alls. Det finns ingen lag inom skolpolitiken att läxhjälp måste erbjudas i 

alla svenska skolor. Den borliga alliansen inom skolpolitiken anser att skolor gärna kan 

erbjuda läxhjälp, men det är upp till varje enskild skola att besluta om resursen ”läxhjälp” är 

relevant att ha i skolan.73 

T.ex. skola 1 kände att behovet hos eleverna fanns och det var en av anledningarna till att de 

organiserade en resurs som schemalagd läxhjälpsundervisning. Anledningen till att de har 

schemalagd läxhjälpsundervisning i skola 1 beror på att den tidigare efterskoltids 

läxhjälpsundervisning har inte fungerat i och med att eleverna ägnade sig åt annat än 

läxläsning.  En annan anledning är att idag finns det elever med olika etniciteter och 

bakgrunder. Dessa har föräldrar med olika utbildningsbakgrund och etniciteter som i sin tur 

kan påverka läxläsningen tillsammans med deras barn. Det kan dels handla om olika 

utlärningsmetoder samt inlärningsprocesser då skolorna i deras hemländer hade andra 

metoder att lära ut samt där kunskapsinhämtningen såg olika ut samt att språket har en väldigt 

stor betydelse för förståelse kring texter och annat skolrelaterat område.  
                                                            
70 Citat från intervjun med lärare i skola 2  
71 Lgr 62 
72 Jonsson, Jan O (2001). . Utbildning som resurs under skoltiden och för framtiden: 
Uppväxtfamilj och skolgång. I SOU 2001:55. Barn och ungdomars välfärd: Antologi från 
Kommittén Välfärdsbokslut 
73 En skivelse av som skrevs till utbildningsnämnden den 27 november 2008 
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Högdin har tidigare forskat kring hur etnicitet och utbildningsbakgrunden på gruppen som 

hjälper med läxorna påverkar framgången av läxläsningen och skolgången i allmänhet hos 

eleverna. Högdins slutsats kring detta är att föräldrarnas etnicitet och utbildningsgrad är en 

viktig faktor för att läsa läxor med barn.74  Slutsats 
Syftet med denna studie har varit att undersöka och jämföra läxhjälpen i två olika skolor samt 

undersöka hur lärare och elever förhåller sig till läxor och läxhjälpsundervisning. I detta 

kapitel redovisar slutsatser kring vad studien visar. 

Skola med läxhjälpundervisning 

Studien visar att läxhjälpsundervisning i skola 1 används på ett relevant sätt i förhållande till 

verksamheten. Läraren i skola 1 utnyttjar läxhjälpsundervisning för att ge det individuella 

stödet till elever som har svårigheter eller till elever med andra särskilda behov. De ägnar den 

tiden åt de elever som behöver det, vilket i sin tur bidrar till att läraren får en ytterligare 

möjlighet till att stödja elevernas individuella behov. Eleverna anser att 

läxhjälpsundervisningen är en tillgång då läraren finns till hands. Läraren kan hjälpa till och 

ge det stöd eleverna förtjänar och behöver. Läxhjälpsundervisningen i skolan blir även en 

tillgång för elevernas föräldrar då de får möjlighet att umgås med sina barn under andra 

tillfällen än läxläsningen. Detta leder till att majoriteten i skolan anser att 

läxhjälpsundervisningen är en tillgång för dem. 

 

Skola utan läxhjälpundervisning 

Lärare och elever i skola 2 är få då det är en nystartad skola med endast fyra årskurser. 

Läraren i skolan försöker att förhålla sig till alla elever och även individanpassa sin 

undervisning. Som tidigare nämns utnyttjar läraren i skolan sin studiehandledning för elever 

som behöver det särskilda stödet. Dock handlar det inte om läxläsning i sig utan läraren sitter 

och repeterar med de elever som behöver stödet och utvecklar kunskap hos dessa individuellt. 

Man strävar efter att utveckla elever genom att stötta dem till en framgång. 

 
                                                            
74 Högdin, 2005 utbildning på olika vilkor- om kön och etnisk bakgrund i grundskola. Stockholms Universitet. 
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Diskussion 

Genom observationer och de intervjuerna som varit studiens forskningsmetod blir jag relativt 

imponerad över hur bra det fungerar under läxhjälpsundervisningen. Självklart ser inte varje 

läxhjälpsundervisning ut på samma sätt, men som i helhet fungerar det bra. Utifrån studiens 

resultat visar att elever i skola 1 känner att schemalagd läxhjälpsundervisningen är en 

användbar resurs. Lärare och elever i skola 1 anser att resursen tjänar mer som en utveckling 

för lärandet både ur lärare- och ur elev perspektiv.  

Jag anser definitivt att det är upp till varje skola att avgöra om man vill ha en resurs som 

läxhjälp. Jag håller med rektorn i skola 2 i hans/hennes tidigare resonemang kring 

läxhjälpsundervisning med tanke på hur skolans situation ser ut, då skolan arbetar för att 

utöka personal och årskurser. Detta anses mer relevant och viktigt för att kunna ha kvar 

skolan . Dock nämndes det även att en resurs som läxhjälp eventuellt kan utföras, men i 

dagsläge anser rektorn inte att det är något viktigt för skolan och inga sådana förslag har ännu 

kommit från lärare eller elever i skolan. Detta visar att trots att de är nyetablerade som skola 

och att deras ekonomiska situation inte medger det är man principiellt positiv till en resurs 

som läxhjälp. 

Jag finner det imponerande att många elever kommer till läxhjälpsundervisningen. När man 

går i årskurs två anser jag utifrån observationer att man ser upp till sin lärare. När eleverna 

befinner sig i den åldern ser de läraren som en förebild. Detta är förklaringen till att många 

elever är motiverade till läxhjälpsundervisningen. Av intervjun med läraren i skola 1 

framgicks, att kommunikation och uppmuntring från läraren ledde till att eleverna kom till 

läxhjälpsundervisningen. Läraren i skola 1 uppmuntrar sina elever, genom att förklara att de 

kan utvecklas ifall de kommer och dessutom kan få det stöd som de behöver. Detta kan 

ytterligare vara en av anledningarna till att många elever i skola 1 går på 

läxhjälpsundervisningen. En annan orsak till att många elever är intresserade av att gå på 

läxhjälpsundervisningen kan vara att de inte har föräldrar som har tid att hjälpa dem och 

samtidigt inte behärskar språket tillräckligt. Olika orsaker kan finnas till varför eleverna går 

på läxhjälpsundervisning, men det allra viktigaste för denna studie är användningen av 

läxhjälpsundervisning dvs. att resursen används relevant. Elever går på läxhjälp och resursen 

används, alltså är denna resurs inte onödig. Genom denna studie upptäckte jag att de 

utnyttjade resursen flitigt. Jag anser personligen att läxhjälp är en resurs som är bra om man 
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kan utnyttja den. En annan fördel med schemalagd läxhjälpsundervisning är att då man 

använder läxhjälp som åtgärd. Läxhjälp som åtgärd bidrar till att läraren kan sitta med de 

elever som behöver individuellt stöd för att utveckla och leda eleven till att uppnå målen i 

olika ämnen. 

 Ska man ha en resurs som läxhjälp, bör man även utnyttja den för att visa goda resultat ur 

både lärarens och elevernas perspektiv. I detta fall utnyttjar sig skola 1 av resursen och jag är 

positivt inställd och imponerad av lärarna i skola 1 som har lyckats hålla kvar intresset hos 

eleverna. Jag anser att intresset för och uppmuntran till läxhjälpsundervisning ständigt måste 

utvecklas genom kommunikation så att resursen används relevant. 
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 Fortsatt forskning 
Jag har två olika förslag på fortsatt forskning. I denna undersökning valde jag att bortse från 

elevernas etnicitet och deras bakgrund. Genom att gå djupare in på elevernas bakgrunder och 

etnicitet kan genom fortsatt forskning kunna komma fram till varför elever känner behov av 

att få läxhjälp. Kan elevernas bakgrund eller etnicitet ha en inverkan på intresset för läxhjälp 

och vilka andra faktorer är av betydelse?  

 Det andra förslaget dök upp när jag intervjuade en elev som sa att man lär sig av läxor. En 

ytterligare intressant fortsatt forskning som man skulle kunna fördjupa sig i är, vad elever lär 

sig genom läxor. På vilket sätt gynnar läxan elevernas inlärningsprocess? 
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 Tabellförteckning:  
Tabell 1: För elever i skola 1/ är läxor bra eller dåliga? 

Tabell 2: För elever i skola 2/ är läxor bra eller dåliga? 
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE TILL ELEVER I SKOLA 1 

Organiserad/ schemaanlagd läxhjälp 

1. Vad tycker ni om läxor? 

 

2. Tycker ni att läxor är viktigt att ha? Motivera! 

 

3. Brukar ni gå på läxhjälp? Om ja, vad brukar du behöva mest hjälp på? Om nej, varför inte? 

 

4. Vad tycker ni om läxhjälpen som finns i skolan? Är det bra eller dålig att ha? Motivera! 

 

5. Hur mycket tid lägger ni på att läsa läxor i genomsnitt varje vecka? 

 

6. Hur brukar ni läsa läxor? Hjälper någon er eller går ni till läxhjälpen som finns i skolan? 

 

7. Om ni skulle få välja, skulle ni ha kvar läxhjälpen i skolan eller inte? Motivera! 

 

 

Frågor till elever som brukar gå på läxhjälpen: 

1. När ni är i läxhjälpen anser ni att ni får den hjälp ni behöver eller behöver man förbättra den 
på något sätt? 

 

Har du några övriga synpunkter, någonting att tillägga eller allmänt kring läxor och 
läxhjälpen? 
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Bilaga 2 

INTERVJUGUIDE TILL ELEVER I SKOLA 2 

Utan Organiserad/ schemaanlagd läxhjälp 

1. Vad tycker ni om läxor? 

 

2. Tycker ni att läxor är viktigt att ha? Motivera! 

 

3. Hur mycket tid lägger ni på att läsa läxor i genomsnitt varje vecka? 

 

4. Hur brukar ni läsa läxor? Hjälper någon er? 

 

5. Om ni hade läxhjälp i skolan skulle ni gå på läxhjälp? Motivera! 

 

6. Tror ni läxhjälp kan vara något bra eller dåligt att ha i skolan? Motivera! 

 

7. Om ni skulle få rösta i skolan, skulle ni vara för eller emot läxhjälpen? Motivera! 

 

 

Har ni några övriga synpunkter, någonting att tillägga eller allmänt kring läxor och läxhjälpen? 
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Bilaga 3 

INTERVJUGUIDE TILL REKTOR OCH LÄRARE I SKOLA 1                                                               

Organiserad/ schemaanlagd läxhjälp 

1. Vad anser ni om läxor? 

 

2. Anser ni att läxor är en viktig del av skolan? Motivera? 

 

3. Vad är syftet med organiserad läxhjälpsundervisning? 

 

4. Vad för inställning har ni till läxhjälpen som finns i skolan? Motivera? 

 

5. Utnyttjar eleverna läxhjälpen väl, eller är det där eleverna fördröjer sin tid på? Vad 
anser ni? 

 

6. Har ni någon aning om vilka elever som använder sig av läxhjälpen? Av vilket behov? 

 

7. Anser ni att organiserad/ schemaanlagd läxhjälp är en resurs som bör finnas i de flesta 
skolor i Sverige? 

 

Har ni några övriga synpunkter, någonting att tillägga eller allmänt kring läxor och 
läxhjälpen? 
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Bilaga 4 

INTERVJUGUIDE TILL REKTOR OCH LÄRARE I SKOLA 2                                                      

UTAN Organiserad/ schemaanlagd läxhjälp 

1. Vad anser ni om läxor? 

 

2. Anser ni att läxor är en viktig del av skolan? Motivera? 

 

3. Varför tror ni skolan inte har organiserad läxhjälp? 

 

4. På vilket sätt följer ni upp elever som inte hänger med, eller vid andra situationer? Elever med 
särskilda stöd? T.ex. ett barn som inte klarar av stora grupper?  

 

 

5. Vad för inställning har ni till läxhjälpen? Motivera? 

 

6. Om ni skulle få välja skulle ”läxhjälp” vara en resurs som anses vara relevant för din skola? 

 

7. Hur tror ni läxhjälpen skulle användas i den här skolan? Relevant eller icke relevant? 

 

Har du några övriga synpunkter, någonting att tillägga eller allmänt kring läxor och 
läxhjälp? 

 

 

 

 


