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Abstrakt 

___________________________________________________________________________ 

Madeleine Myrbäck, Maria Stensson Wallin 

Titel: Läxhjälp på fritidshemmet 

Engelsk titel: Help with homework at after-school-program - experiences and intentions of 

some teachers in afterschool-programs. 

Antal sidor: 41 

___________________________________________________________________________ 

Studiens syfte var att undersöka några fritidspedagogers erfarenheter och intentioner kring 

läxhjälp i allmänhet och läxhjälp på fritidshemmet i synnerhet. Denna undersökning 

genomfördes i ett pedagogperspektiv. Frågeställningarna var: Vilka erfarenheter och inten-

tioner kring läxhjälp på fritidshemmet redovisar några fritidspedagoger? I vilken utsträckning, 

om någon, och i vilka avseenden kan fritidspedagogernas erfarenheter och intentioner 

relateras till elevernas lärande? Förekommer samråd mellan skolan och fritidshemmet och, i 

så fall, i vilken utsträckning handlar samrådet om läxor? I studien användes semistrukturerade 

intervjuer inom den hermeneutiska traditionen. De resultat som undersökningen funnit är att 

det finns ett stort intresse främst från vårdnadshavare för möjligheten att få läxhjälp på 

fritidshemmen. De intervjuade fritidspedagogerna ansåg även att elevernas kunskaps-

utveckling är det som är viktigast. De påpekade också, att läxhjälpen är något som vård-

nadshavarna bör ansvara för i hemmet. Studien berörde också hur fritidspedagogerna ser på 

att organisationer och företag erbjuder läxhjälp ibland mot betalning. Detta är något som de 

intervjuade fritidspedagogerna ställde sig mycket skeptiska till, framför allt i de fall som det 

handlar om att vårdnadshavarna betalar för tjänsten privat. 

 

Nyckelord: Fritids, Fritidshem, Fritidshemmet, Lärande, Läxa, Läxhjälp, Läxläsning, Läxor 

___________________________________________________________________________ 

 



Innehåll 

1. Inledning       1 

1.1 Syfte och frågeställningar      2 

2. Tidigare forskning om läxor och fritidshemmets uppgift    3 

2.1 Läxor och läxhjälp       3 

2.2 Fritidshemmets uppgifter och dess relation till skolan    4 

3. Teoretiska utgångspunkter: Lärande      6 

3.1 Lärande på fritidshemmet      6 

3.2 Lärandeteorier       8 

4. Metod        9 

4.1 Forskningstradition      9 

4.2 Kvalitativmetod     10 

4.3 Urval     11 

4.4 Procedur     12 

4.5 Forskningsetiska överväganden    12 

4.6 Forskningens tillförlitlighet    13 

5. Resultat      14 

5.1 Intervjusvar     14 

5.2 Våra övergripande frågeställningar: Sammanfattande svar  19 

6. Analys      22 

6.1 Sammanfattning utifrån våra frågeställningar   26 

7. Diskussion     29 

7.1 Metoddiskussion     33 

8. Avslutning     36 

Referenser      39 

Bilagor 

Bilaga A – Missivbrev 1 

Bilaga B – Missivbrev 2 

Bilaga C - Intervjuguide 

  

 

 



 

1 

1. Inledning 

I detta arbete kommer vi att fokusera på läxhjälp i fritidshemmets verksamhet samt tankar 

kring om det är där läxhjälpen bör ske eller var den ska höra hemma. Vi har valt detta då det i 

verksamheten finns elever som är på fritidshemmet från att det öppnar vid exempelvis ca 

06:45 tills att det stänger ca 17:30. Under dessa timmar befinner sig även eleven i skolan. 

Under tiden som eleven är i skolan, kan klasslärarna ge eleverna läxor att ta med sig för att 

göra på sin fria tid. 

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011), kan man läsa att 

fritidshemmet ska berika och främja elevernas utveckling och lärande. Innan vi började med 

detta arbete blev läxhjälp och läxläsning väldigt aktuellt i media. Diskussionen gäller just nu 

om läxhjälp ska vara avdragsgillt inom ramen för rutavdraget samt om det är föreningar och 

organisationer som ska stå för läxhjälpen på fritidsgårdar och fritidshem. Med läxhjälp avser 

vi det stöd som en mer erfaren och mer utbildad person bidrar med för elevens skull när denne 

gör sina läxor. Med läxläsning syftar vi till den aktivitet som eleverna själva gör med sina 

läxor. 

 

Detta arbete kommer att belysa sex fritidspedagogers erfarenheter av och intentioner till 

läxhjälp under tiden fritidshemmet är öppet. Illeris (2005) menar att begreppet erfarenhet 

sträcker sig över de fyra dimensionerna i lärande; den kognitiva, den psykodynamiska, den 

sociala och den samhälliga sidan av lärande. Erfarenheter kan förklaras med något som har ett 

väsentligt innehållsligt och kunskapsmässiga element. Med detta menar Illeris att erfarenhet 

är när en individ tillägnar sig eller förstår att något är betydelsefullt för denna individ. 

 

Alexandersson (1994) menar, att intention svarar mot att en handling har en speciell avsikt 

och att det finns en medvetenhet om vilket som är målet med handlingen. Den som utför 

handlingen kan försöka syfta till något med den. 

 

Vi har valt att intervjua sex fritidspedagoger som arbetar på olika fritidshem i två kommuner i 

södra Sverige. Vi kommer att intervjua tre fritidspedagoger som arbetar i olika skolor i en 

större stad och tre som arbetar i olika skolor som är placerade i mindre städer och orter. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att ge ett kunskapsbidrag till förståelsen av fritidshemmets möjligheter och 

hinder för att kunna erbjuda och stödja elever i deras läxläsning. Studien genomförs i ett 

pedagogperspektiv och övergripande frågeställningar är: 

 

 Vilka erfarenheter och intentioner kring läxhjälp på fritidshemmet redovisar några 

fritidspedagoger? 

 

 I vilken utsträckning om någon, och i vilka avseenden kan fritidspedagogernas 

erfarenhet och deras intentioner relateras till elevernas lärande? 

 

 Förekommer samråd mellan skolan och fritidshemmet och i så fall, i vilken 

utsträckning handlar samrådet om läxor? 
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2. Tidigare forskning om läxor och fritidshemmets uppgift 

I detta avsnitt kommer vi att beröra tidigare forskning som i olika avseenden gränsar till vårt 

ämne. Eftersom det inte finns så mycket forskning om ”läxhjälp på fritidshem” så har vi 

framför allt inriktat oss på dessa två begreppen läxhjälp och fritidshem var för sig. 

2.1 Läxor och läxhjälp 

Trautwein m.fl. (2009) menar att läxor har en stor betydelse för både elever, föräldrar och 

lärare. Trots det så är det en relativt liten mängd forskning inom området och den som finns är 

av blandad kvalitet. Pantanowitz, Lidor, Nemet och Eliakim (2011) menar dock att eleverna 

med hjälp av läxor utvecklar bland annat möjligheten att klara av egna studier, självdisciplin 

och att kunna hantera sin tid. Wilson och Rhodes (2011) menar att lärare har börjat upp-

märksamma att fler och fler elever av olika anledningar inte gör sina läxor. Författarna menar 

att anledningarna är att eleverna inte förstår varför läxorna är värdefulla samt att de inte vet 

hur de ska ta del av informationen kring läxan. van Voorhis (2011) ser läxor som en uppgift 

för eleverna och som är given av läraren. Författaren menar att om läxor ska vara en tillgång 

för eleverna så är det förvirrande när det pågår debatter ifall läxor är väsentliga. 

 

Huang & Cho (2009) redovisar framgångsrika så kallade ”afterschoolprogam” (USA:s 

motsvarighet till fritidshem) där läxhjälp har givits. Det har inneburit att eleverna erbjuds tid, 

en plats och pedagogiskt stöd för att göra sina läxor under tiden för verksamheten, men för-

utom det så har även pedagogerna lärt ut framgångsrika studietekniker samt använt sig av 

motivation och positiva och vårdande miljöer. Huang & Cho skriver också att “fritids-

hemmen” har använt sig av belöningssystem för att uppmuntra eleverna till att göra klart sina 

läxor. En annan viktig sak som gjorde att dessa läxhjälpsprogram var lyckade var att 

kommunikationen mellan personalen på fritidshemmet och läraren i skolan var bra. 

 

Fisher, Lapp & Frey (2011) skriver om hur lärare ger läxa med tron att det kommer att bli en 

upprepning av lektionen fast i hemmamiljö. Författarna menar dock att läraren oftast ger läxa 

på det som eleverna, trots genomgång i skolan, inte förstår och oftast är det de som har förstått 

genomgången som gör läxan. Fisher, Lapp & Frey menar att läxan bör vara ett verktyg för att 

få elevernas kunskap att bli bredare och djupare. 
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Dumont m.fl. (2012) lyfter fram, att det finns forskning på hur föräldrainvolveringen i 

läxläsning fungerar men att resultaten har varit blandade. Vissa undersökningar visar på att 

eleverna har god nytta av att föräldrarna hjälper till med läxorna, medan andra visar att det 

inte alls har någon påverkan och ytterligare andra visar på att det har negativ påverkan på hur 

eleverna presterar i skolan. Dumont m.fl. menar att dessa blandade resultat antagligen beror 

på att de olika forskningarna har undersökt sambandet mellan hur mycket tid föräldrarna och 

eleverna lägger på läxläsning och läxhjälp och inte på hur de går till väga. De studier som 

istället har riktat in sig på att undersöka kvaliteten på läxhjälpen istället för kvantiteten av 

involveringen från föräldrar har gett ett mer konsekvent mönster. Detta mönster innebär att 

när föräldrarna hjälper till med läxorna på ett stödjande och välstrukturerat sätt så verkar det 

ge en positiv påverkan för utbildningen. När det istället blir till negativ påverkan kan det bero 

på att föräldrarna själva har svårt för ämnet, att eleven finner hjälpen förvirrande och oför-

enligt med förväntningarna från skolan, vilket åtminstone delvis stämmer överens med det 

förhållningssätt som Huang & Cho (2009) presenterar som positivt för läxhjälp på “after-

school-programs”. 

 

2.2 Fritidshemmets uppgifter och dess relation till skolan 

Vid forskning om integrerad verksamhet följer vanligtvis fritidspedagogerna och fritids-

hemmet bara med på köpet eller så osynliggörs de helt och hållet, skriver Calander (1999). 

Överhuvudtaget är fritidspedagogerna en yrkesgrupp som inte är särskilt beforskad, både i 

jämförelse med lärare och med förskollärare. Enligt Calander har intresset däremot ökat något 

de senaste åren. Även Haglund (2009) pekar på att fritidshem är en institution som inte berörs 

särskilt mycket i media eller i forskning, men att motsvarigheten i USA på senare år har väckt 

ett visst intresse för forskningen. I en studie av R. Svensson (1981) som Calander (1999) 

hänvisar till, diskuteras erfarenhet av samverkan mellan fritidshem och skola. Studien visar, 

att samverkan är ensidig och att det är personalen på fritidshemmet som driver samverkan och 

detta innebär då en “ensidig förstärkning av skolans resurser” och där igenom blev personalen 

på fritidshemmen en slags hjälplärare i skolan. Studien visar även att lärarna eftersträvar att få 

verksamhets funktioner och yrkesinnehåll samt ansvars- och arbetsområden att likna varandra. 

 

Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) skriver, att fritidshemmen sedan begynnelsen haft 

funktionen att komplettera och stötta skolan och hemmet när det gäller elevernas lärande och 

utveckling. Författarna tar även upp att fritidshemmen har hamnat i ett vakuum mellan dess 
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funktioner kring didaktiska metoder, individuella kunskapsmål och den kognitiva förmågan 

hos eleverna. Med detta menar Saar, Löfdahl och Hjalmarsson att fritidshemmets funktion har 

blivit mindre tydlig. Enligt de Allmänna råden Kvalitet i fritidshem (2007) utgår fritids-

hemmets uppdrag, som det ser ut nu, ifrån att verksamheten ska utformas så att den 

kompletterar skolan både tids- och innehållsmässigt. Personalen på fritidshemmet ska dess-

utom erbjuda eleverna “en meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid som är varierad 

och utgår från barnens behov och intressen “ (2007:22). Vidare ska personalen på fritids-

hemmet förena pedagogik och omsorg för att stödja eleverna i deras intellektuella, fysiska, 

emotionella och sociala utveckling. Det är dessutom personalens ansvar att skapa ett för-

troendefullt samarbete med elevernas vårdnadshavare när det gäller elevens individuella lä-

rande och utveckling och diskutera med vårdnadshavarna hur fritidshemmet ska gå tillväga så 

att eleven lär, trivs och utvecklas. När det gäller samarbete mellan skola, förskola, för-

skoleklass och fritidshem ska det skapas så bra möjligheter för varje elevs utveckling och 

lärande som möjligt. 

 

Söderlund (2000) beskriver hur fritidshemmet tidigare kallades ”eftermiddagshem” och vad 

verksamheten då fokuserade på. Tanken med fritidshemmet var att eleverna skulle kunna 

skapa på sin fria tid. Eleverna fick möjligheter att aktivera sig inom rörelse, drama, 

modellering och andra skapande aktiviteter men att detta fick ske utan det tvång som finns i 

skolans miljö. Söderlund påpekar att det på “eftermiddagshemmen” även fanns avsatt tid för 

att göra läxorna från skolan, men att i dagens fritidshem så har detta försvunnit på de flesta 

ställen då man prioriterar andra aktiviteter. 

 

Avslutningsvis kan man säga att det vi i denna föreliggande studie vill undersöka är på vilket 

sätt erfarenheterna och intentionerna hos de fritidspedagoger vi har intervjuat kommer att 

kunna knytas an till den forskning som här har redovisats. Vi vill även undersöka i vilken 

utsträckning dessa erfarenheter och intentioner kan sättas i relation till elevernas lärande. 

Slutligen vill vi försöka se hur sambandet mellan skola, fritidshem och vårdnadshavarna 

fungerar samt vilken roll fritidspedagoger har i samarbetet, vilket är något som både de 

Allmänna råden Kvalitet i fritidshem (2007) och Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) 

 poängterar som fritidspedagogernas ansvar. Vi vill även se på vilka sätt detta samarbete eller 

samråd kan ske och i vilken mån det handlar om läxor. 
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3. Teoretiska utgångpunkter: Lärande 

I detta avsnitt kommer vi att behandla och diskutera olika teorier och begrepp med fokus på 

lärande – det vill säga teorier och begrepp som vi anser berör och gränsar till det ämne som vi 

arbetar med. 

3.1 Lärande på fritidshemmet 

Jensen (2011) behandlar det informella lärandet i fritidshemmet och vad det lärandet innebär. 

Författaren beskriver att genom att ge uppmärksamhet till lärandet så tydliggörs det lärande 

som sker och hur eleverna lär sig. Jensen menar, att lärandets innehåll kan vara detsamma 

medan formen på lärandet skiljer sig, både från de olika tillfällena men även vid ett tillfälle då 

eleverna kan behöva se och lära sig det i olika former. 

 

Det viktigaste med det informella lärandet är att det sker på och utgår från den lärande 

individen, menar Jensen, just för att det informella lärandet sker utan regler. Det som skiljer 

det formella lärandet från det informella är att det informella lärandet i större utsträckning 

sker på individidens fria tid och att det inte alltid finns ett syfte med att lära ut något, menar 

Jensen. 

 

Fritidshemmets pedagogik skiljer sig från det övriga lärandet i skolan. Johansson (2011) 

menar att lärande är ett omfattande begrepp kring hur vi orienterar oss i samhället och i den 

närliggande miljön där vi befinner oss. Johansson menar också att det informella lärandet som 

sker i fritidshemmets verksamhet kräver att en viktig del i pedagogens didaktiska kompetens 

blir att kunna tolka det som händer och använda det för att skapa samband och utveckla 

färdigheter hos eleverna. Johansson skriver vidare att lärandet i fritidshemmets verksamhet är 

socialt. Med detta menar han att det handlar i stor utsträckning om regler för samvaron samt 

hur man ska uppföra sig mot varandra. Han menar att lärandet sker genom personens 

erfarenheter samt genom pedagogens roll, där pedagogens reflektioner över de erfarenheter 

eleverna gör och möts av är väsentliga. Han menar även att det pågående samtalet med både 

andra elever och med pedagoger bidrar till lärandet, både lärande om sociala normer och 

värderingar men även lärande för att stödja kunskapsutvecklingen. Johansson skriver vidare 

om hur lärandet pendlar mellan det informella och det formella lärandet som är mer flexibelt i 

fritidshemmets verksamhet än i skolans verksamhet, eftersom fritidshemmets verksamhet är 

mer öppen i sin struktur. En viktig aspekt för lärandet är att det ska eller bör ske på individens 
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nivå, menar Johansson, och att uppfattningen som individen har kring kunskapen är värd att ta 

till sig för att lärandet och utvecklingen ska ske. Genom att kunna samtala med andra 

utvecklar eleverna sin förmåga att arbeta i grupp. Författaren menar, att det är i dessa 

situationer som de äldre eleverna lär de yngre och detta bidrar till utvecklingen kring 

förmågan att kunna förstå hur omvärlden är konstruerad. Även om samlärande är viktigt 

mellan eleverna är det viktigt att pedagogen kan styra samlärandet ifrån håll ifall det tar en 

oväntad vändning. Johansson påpekar att återkommande aktiviteter och rutiner i 

fritidshemmets verksamhet kan bli ett stöd så att eleverna kan tillägna sig kunskapen kring 

kommunikation, ömsesidighet och gemenskap mellan varandra. 

 

Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson (2011) diskuterar också hur lärandet ser ut och fungerar i 

de fria miljöer som fritidshemmets verksamhet består av. Författarna menar, att det rykte och 

den status som fritidshemmets verksamhet har varken kommer från eleverna som är inskrivna 

eller pedagogerna som arbetar där, utan från de andra lärarna på skolan som inte förstår vilken 

yrkeskunskap som fritidspedagogerna behöver ha. Hansen (2000) skriver att fritidshemmets 

verksamhet är en icke-pedagogisk verksamhet. Med detta menar författaren att verksamheten 

inte är lika styrd som skolan. Samtidigt som fritidshemmet kämpar med att hävda sig som en 

pedagogisk verksamhet måste pedagogerna hitta sin roll, utan att bli för mycket påverkad av 

lärare på skolan. Bristen på regler i fritidshemmets verksamhet är både en styrka och en 

svaghet, anser Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson (2011). De skriver vidare att styrkan 

ligger i att eleverna får lära sig att ta egna initiativ och utveckla den förmågan medan 

svagheten blir att verksamheten inte får den höga värdering som de borde ha eftersom 

lärandet är mer osynligt för andra. 

 

Hansen (2000) är inne på ett liknande spår och skriver att i dagens skola är det inte ovanligt 

med integrerade arbetslag samt att eleverna som är sex-nio år leds av ett arbetslag som består 

av tre yrkesgrupper; grundskolelärare, förskollärare och fritidspedagoger. Fritidspedagogens 

ställning kan i vissa fall vara mer problematisk i förhållande till de andra yrkeskategorierna. 

De svårigheter som Hansen skriver om består i att försöka utstaka ett eget kompetensområde i 

förhållande till de två andra och dessutom att definiera yrkets pedagogiska arbetsuppgifter i 

skolan. Hansen skriver att det inte är alla fritidspedagoger som hittar eller tilldelas sin plats i 

arbetslaget trots att deras kompetenser kan ses som ett viktigt komplement till de kompetenser 

som redan finns i skolan. Det är också påtagligt att det i många fall kan vara svårt att frigöra 

sig från den bilden över hur en verksamhet i skolmiljön utformas, menar Hansen. 
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Rohlin (2011) menar, att fri tid och fritid betyder olika saker. Fri tid är något som inte är 

planerad eller har någon struktur medan fritid är ett koncept för olika aktiviteter eller 

verksamheter som finns i skolan men som inte används medan eleverna sitter i “skolbänken”. 

Författaren skriver vidare att under 1990-talet så skedde en skolifiering av fritidshemmet, 

vilket sågs som ett hot mot de elever som var inskrivna där. Rohlin fortsätter med att man då 

såg detta som ett sätt att få fritidshemmet att mer likna skolan. 

 

3.2 Lärande och dess förutsättningar  

Säljö (2000) beskriver hur tänkande, handlingar och kommunikation utgår från de olika 

kontexter som de finns i. Att förstå hur man bör agera i vissa situationer samt kopplingen 

mellan sammanhang och handling är kärnan i det sociokulturella perspektivet. Vidare 

fortsätter Säljö med att diskutera det sociokulturella perspektivet och menar att kontexten inte 

påverkar oss utan våra handlingar och att vår förståelse redan finns i kontexten. Författaren 

menar att kontexten inte fanns först och sedan följdes av våra handlingar utan att våra 

handlingar och förståelse skapas tillsammans, de ingår i och återskapar kontexten.  

 

Illeris (2007) menar att varje enskild människa har olika förutsättningar för lärande, dessa 

olika förutsättningar är invävda i varandra och bildar ett gigantiskt komplext mönster. 

Individens biologiska, kulturella, etniska och sociala karaktärer är en del av dessa 

förutsättningar, dessa är grunden i varje individs personliga och sociala karaktär. De 

individuella och personliga förutsättningarna utvecklar individens olika dispositioner för olika 

former av lärande genom ett komplicerat samspel mellan arv och miljö. Illeris påpekar att det 

finns ett samband mellan det sociala arvet och vilka framgångar en individ kan få i den 

akademiska världen trots att det gjorts satsningar för att motverka detta. Generellt sett har 

detta en stor genomslagskraft i statistik, men behöver inte gälla för varje enskild elev.  

 

Avslutningsvis vill vi förtydliga att det är med dessa teoretiska utgångspunkter tillsammans 

med föregående kapitel som ligger till grund för våra kommande diskussioner och analyser 

kring vår empiri. Vi kommer även att analysera och diskutera dessa svar och den teoretiska 

bakgrunden i förhållande till våra övergripande frågeställningar. 
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4. Metod 

I detta kapitel kommer vi att beröra vår metod med denna studie. Detta kommer vi att göra 

genom att utgå från forskningstradition, kvalitativ metod, vårt urval samt hur vi har gått till 

väga. Dessutom berör vi även forskningsetiska överväganden och forskningens tillförlitlighet.  

 

4.1 Forskningstradition 

 Det finns olika vetenskapliga förhållningssätt, men det förhållningssätt som vi anslöt oss till i 

denna studie är den hermeneutiska forskningstraditionen. Hermeneutik är numera en veten-

skaplig riktning där man tolkar, studerar och försöker förstå den mänskliga existensens 

grundbetingelser och betyder ungefär tolkningslära, menar Patel & Davidsson (2011). 

Hermeneutiken har fått stå för kvalitativa tolknings- och förståelsessystem och en forskarroll 

som är “subjektiv”, öppen och engagerad. Hermeneutiken har utvecklats från att under 1600-

1700-talet vara en metod för att tolka bibeltexter till att därefter utvecklas under 1800-talet till 

att bli en mer allmän metodologi för humanvetenskapen. Under 1900-talet utvecklades herme-

neutiken vidare mot att bli en existentiell filosofi där man försöker att tolka och förstå den 

mänskliga existensen genom språket, skriver Patel & Davidsson. 

 

Hermeneutikerna är inte intresserade av att förklara företeelser utan menar istället att det går 

att förstå vår egen livssituation och andra människor genom att tolka hur existens kommer till 

uttryck i det skrivna och talade språket, men även i människors livsyttringar och handlingar. 

En hermeneutiker anser även att de intentioner och avsikter som människor har som yttras i 

språk och handlingar går att tolka och förstå innebörden av, vilket passar för vår studie. 

 

En hermeneutisk forskare utgår från sig egen förförståelse när denne närmar sig sitt 

forskningsobjekt. Forskarens egna tankar, känslor, förförståelse och kunskap ses inte som ett 

hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet utan det ses som en tillgång och herme-

neutikern försöker se en helhet i forskningsproblemet. Därför är vår bakgrund som blivande 

fritidspedagoger i utbildning med tillhörande praktikperioder en tillgång för denna studie. 

Forskaren pendlar mellan del och helhet och ställer dessa i relation till varandra för att där 

igenom nå fram till en så fullständig förståelse som möjligt. Forskaren använder även sin egen 

förförståelse som ett verktyg för tolkningen. För att den hermeneutiska forskaren ska lyckas 
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med detta krävs det ofta att denne kan använda sig av sin medkänsla eller empati i förståelsen 

av objektet. Avsikten i hermeneutisk forskning är sällan att nå fram till en teori genom 

heltäckande lagar utan det poängterar snarare det unika i varje olik tolkning och det kan vara 

berikande att presentera många olika tolkningar även om forskaren är fri att argumentera för 

den tolkning som uppfattas som den bästa. 

 

4.2 Kvalitativ metod 

Patel & Davidson (2011) diskuterar kvantitativa och kvalitativa metoder. Förenklat går det att 

säga att dessa begrepp anvisar hur man väljer att generera, bearbeta och analysera den 

information som samlas in i en undersökning. I vår studie valde vi att använda oss av 

intervjuer vilket är ett exempel på kvalitativmetod. 

 

När forskaren vill få insikt i människors uppfattningar och erfarenheter utgör sannolikt 

intervjuer en lämpligare metod än frågeställning i enkätform, menar Denscombe (2009). 

Eftersom vi ville försöka få reda på vilka erfarenheter och intentioner de utvalda fritids-

pedagogerna har när det gäller läxhjälp och hur detta kunde relateras till elevernas lärande 

passade det vår frågeställning och vårt syfte att använda oss av intervjuer. 

 

Att forskningsintervjuer är ett specifikt professionellt samtal som har en tydlig 

maktasymmetri mellan intervjuobjektet och forskaren är något som Kvale & Brinkman (2009) 

skriver. Denna maktasymmetri kan påverka den som blir intervjuad till att mer eller mindre 

försöka svara på ett sådant sätt som den tror att forskaren vill höra. Författarna uttrycker 

vidare att poängen inte är att eliminera maktförhållandena i intervjuerna utan att forskaren 

behöver vara medveten om att de finns. Vi var under vår undersökning medvetna om det här 

berörda förhållandet. 

 

Denscombe (2009) lyfter även olika typer av intervjuer vid forskning. Den första formen är 

strukturerade intervjuer, vilket innebär att forskaren har en stark kontroll kring utformningen 

av frågorna och svaren. Den strukturerade intervjun har större likheter med frågeformu-

lärsmetoder än andra typer av intervjuer. I de semistrukturerade intervjuerna har den som 

intervjuar en färdig guide med frågor och ämnen som ska behandlas, men intervjuaren är 

emellertid inställd på att vara flexibel kring ordningen. Vi valde den semistrukturerade 

intervjun då vi ville komma åt varje intervjupersons erfarenheter, intentioner och för detta 
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bedömde vi att intervjun måste tillåta utvikningar, klargöranden och fördjupningar från inter-

vjupersonens sida. 

 

4.3 Urval  

Denscombe (2009) skriver om hur forskare inte har möjlighet att samla in empiri från alla 

berörda i en undersökning och menar därför att man måste göra ett urval ur dessa till sin 

undersökning. Däremot kan man inte vara säker på att resultatet man får in i undersökningen 

speglar den bild som resten av populationen bildar. Denscombe nämner två olika urvals-

metoder; sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval avser att forskaren 

har valt ut ett antal personer som speglar hela populationens åsikt och icke-sannolikhetsurval 

avser att de som är utvalda inte speglar populationen i sin helhet. Vi valde den sistnämnda 

urvalsprincipen då vi ville komma åt erfarenheter, intentioner hos ett begränsat antal 

pedagoger och hur dessa förhåller sig till och uppfattar läxors betydelser vad gäller elevers 

lärande och utveckling. 

 

I vårt fall förde vi en diskussion och valde tillsammans att det var rimligt att göra tre 

intervjuer var, alltså behövde vi sammanlagt sex stycken intervjuobjekt. Vi valde tre stycken 

fritidspedagoger som arbetar på fritidshem i en större stad och tre stycken fritidspedagoger 

som arbetar på fritidshem i mindre samhällen. Vi valde dessa eftersom att vi, utifrån det 

sociokulturella perspektivet och kontexters påverkan tror att de kontextuella förhållandena 

som finns på de olika fritidshemmen kan variera beroende på vart fritidshemmet ligger. Vi 

tror att det sannolikt kommer att finnas skillnader mellan dessa fritidshem då kontexten och 

de sociala aspekterna kan variera stort mellan större stad och mindre samhällen. I våra 

intervjuer mötte vi fem kvinnor och en man. Detta var något vi inte tog med i vårt urval utan 

detta var slumpmässigt. 
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4.4 Procedur   

Att vi ville undersöka läxhjälp på fritidshem konstaterade vi redan när vi vid tidigare tillfällen 

varit ute i verksamheten. När vi sedan skulle planera vår undersökning fick vi sätta oss ner 

och diskutera vad det var vi ville undersöka och därefter försöka formulera en eller flera 

frågeställningar. Detta blev då de första stegen i forskningsprocessen, det vill säga identi-

fiering av problemområdet. 

 

Innan vi tog kontakt med de vi ville skulle delta i vår undersökning gjorde vi en testintervju 

för att undersöka de frågor vi valt att ha med i vår intervju (se bilaga c), detta för att se om 

våra frågor var relevanta för de mer övergripande frågeställningarna för studien. För att 

komma i kontakt med de pedagoger vi valde, skickade vi ut missivbrev via e-mail till samtliga 

(se bilagorna a och b). Där vi önskade kontakt, berättade om studien och undrade ifall de 

tillfrågade var villiga att ställa upp på en intervju kring läxhjälp på fritidshemmet samt gav 

förslag på datum för intervju. 

 

Vi valde att spela in intervjuerna då vi ansåg att vi inte skulle hinna anteckna allt som skulle 

beröras i respektive intervju. Vi informerade våra intervjupersoner om detta när vi möttes 

innan intervjun började samt berättade också att den som genomförde intervjun var den enda 

som skulle höra inspelningen. 

 

Det första vi gjorde efter vi hade gjort våra intervjuer och vi hade transkriberat dem var att 

skriva ut varje nedskriven intervju så att vi kunde ta del av dem alla samtidigt. Därefter gick 

vi igenom de svaren vi har fått in genom intervjuerna fråga för fråga för att genom detta 

försöka sortera och tydliggöra olika kategoriseringar utifrån våra empiriska data. För att 

lättare få en överblick över de olika svaren på frågorna i de olika intervjuerna valde vi att 

lägga ut alla de transkriberade intervjuerna på ett bord, för att studera varje fråga var för sig. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden  

År 2002 gav Vetenskapsrådet ut en rapport kring forskningsetiska principer. I denna kan man 

läsa om de principer, regler och rekommendationer rådet ger kring forskning. Vetenskapsrådet 

menar att forskning är viktigt för både samhället och varje enskild individ, de har också 

formulerat ett forskningskrav som syftar till att om det finns kunskaper som kan utvecklas och 
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fördjupas samt metoder som kan förbättras är det en skyldighet att bedriva forskningen. De 

skriver vidare om att det finns ett individkrav där man värnar om de individer som ställer upp 

i forskningen. Vid empirisökandet ska inte dessa bli utsatta för kränkning, psykisk eller fysisk 

skada under eller efter forskningen. Detta krav har vi uppfyllt genom att informera de vi har 

intervjuat att det är frivilligt och att de kommer att vara anonyma i studien.  

 

Dessa två krav är absoluta och kan inte förändras men de måste vägas mot varandra. Vid varje 

vetenskaplig undersökning ska den ledande forskaren väga de förväntade kunskapstillskotten 

mot de risker individerna i undersökningen kan ställas inför. Ämnet för vår studie är inte så 

kontroversiellt så att de intervjuade pedagogerna inte borde behöva känna några 

överhängande risker. Vetenskapsrådet menar att forskningskravet väger tungt och att det vore 

oetiskt att inte gå vidare med en undersökning som kan förbättra livsvillkor. 

 

Individkravet kan konkretiseras i fyra olika huvudkrav menar Vetenskapsrådet (2002). Dessa 

fyra är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och i 

vår undersökning har vi tagit i beaktande samtliga krav. Informationskravet syftar till att 

forskaren ska informera de berörda av den aktuella forskningens syfte vilket också gjordes. 

Samtyckeskravet syftar till att deltagarna själva ska ha rätten att bestämma över sin 

medverkan och kunna avbryta samarbetet när de vill. Rådet skriver vidare att kon-

fidentialitetskravet syftar till att de uppgifter som tas fram i undersökningen ska förvaras så att 

inte obehöriga kan ta del av dem. Nyttjandekravet pekar på att de data som samlas in enbart 

ska användas för forskningens ändamål och inget annat. 

 

4.6 Forskningens tillförlitlighet 

Denscombe (2009) skriver om hur man ska kunna visa på att en forskning är tillförlitlig och 

har validitet. För att kunna visa på tillförlitligheten i forskningen så finns det tre påståenden 

som ska redogöras för inom den kvalitativa forskningen. Denscombe menar att dessa är: 

forskningens mål och grundläggande premisser, hur forskningen genomfördes och slutligen: 

resonemangen bakom de beslut som fattades. Författaren påpekar att det sista är det viktigaste 

i den kontexten och menar att det är enbart på detta sätt som man kan ta ställning till om en 

annan forskare hade kommit fram till samma resultat om den hade genomfört samma studie. 

Vi menar, att vi i olika avsnitt i vår studie redogjort för de tre ovanstående premisserna vad 

gäller tillförlitlighet. 
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5. Resultat 

Under denna rubrik kommer vi att presentera det empiriska material som har samlats in 

genom våra intervjuer. Vi kommer att presentera både frågorna i intervjuerna och de svar vi 

har fått samt koppla dessa till våra frågeställningar. Inledningsvis redogörs för hur vi gått till 

väga för att sammanställa det empiriska material som vi har samlat ihop samt hur vi har 

sorterat och kategoriserat de svar och tankar vi har fått berättade för oss. Detta har gjorts 

utifrån de frågeställningar som finns formulerade i intervjuguiden. 

 

5.1 Intervjusvar  

Den första frågan som ställdes var Erbjuder ni läxhjälp på ert fritidshem idag? och det 

intervjuerna visar, är att de flesta av fritidspedagogerna inte erbjuder läxhjälp i dagsläget. De 

fritidspedagoger som har svarat nej på denna fråga, menar att de inte har möjlighet att sitta ner 

med eleverna och hjälpa till och ge stöd till eleverna vid läxläsning. Dessa fritidspedagoger 

menar på att de endast kan erbjuda eleverna en lugn miljö där de kan sitta ensamma för att 

göra sina läxor, och att de inte kan sitta ner med eleverna och hjälpa dem hela tiden som 

eleverna läser sina läxor.  

 

Det som vi kan se här är att pedagogerna tolkar ordet läxhjälp på olika sätt. Detta ser man 

tydligt när man tittar på de intervjuade fritidspedagoger som säger att de erbjuder läxhjälp. De 

intervjuade fritidspedagoger som svarade att de erbjöd läxhjälp, menar att de erbjuder sina 

elever en lugn och enskild plats att göra dessa läxor på. De påpekar även att de i dagens läge 

inte har möjlighet att sitta bredvid eleverna i dessa rum då de behöver finnas i resterande del 

av gruppen. Men att de går förbi så ofta de kan för att kunna hjälpa till om eleverna behöver 

det. De säger även att om klassläraren är kvar efter skolans slut så kan de sitta i klassrummet 

tillsammans med läraren och då få hjälp där. De fritidspedagoger som anser att läxhjälp finns 

utrycker sig till exempel så här:  

     

Då erbjuder vi ett lugnt ställe där de kan gå undan och göra 

läxorna. Ett tomt klassrum eller något. Vi pedagoger på 

fritidshemmet, men det skiftar ibland... hjälper dem. 

 

Vi är även intresserade av om någon av de intervjuade fritidspedagogerna någon gång under 

sin verksamma tid fram till idag, varit med om att en eller flera elever har frågat om läxhjälp 
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under tiden som eleverna spenderar i deras fritidshems verksamhet. Intervjuer visar på att de 

flesta har haft någon eller flera elever som bett om hjälp med läxan på fritidshemmet. Vi kan 

även se genom de svar vi har fått in att de fritidspedagoger som inte erbjuder läxhjälp på sina 

fritidshem även haft elever som bett om detta. Vilket pekar på hur fritidspedagogerna alltid 

utgår ifrån att eleven ska vara i centrum. Detta kan man se i samtliga svar från de intervjuade 

fritidspedagogerna, de försöker alltid arbeta för att eleven ska må bra och utvecklas. Detta är 

något som man tydligt kan se i följande svar:  

 

Ja, det har jag gjort, och då har jag ju givetvis hjälpt precis som 

man hjälper andra barn i andra sammanhang, men man kan ju 

inte sitta utan då har man gått därifrån sedan.  

 

I en av intervjuerna så sammanfattar en av fritidspedagogerna det så här om läxhjälp: Så vi 

hjälper till om det behövs om lärare och föräldrar är med på det denna pedagog säger sig ändå 

inte erbjuda läxhjälp på sitt fritidshem. På ett av fritidshemmen får de som gör sina läxor där 

ett klistermärke när de gjort färdigt sin läxa, vilket har gjort att även de yngre eleverna som 

egentligen inte har några läxor också vill göra läxor. 

 

Som nämnts ovan så är det flera av de intervjuade fritidspedagogerna som har mött elever 

som frågat om läxhjälp eller uttryckt att de ska eller vill göra läxor på fritidshemmet. Men den 

enda fritidspedagog som inte mött detta påpekar att denne endast har arbetat med elever i F-

klass eller med elever i årskurserna 1-3. Fritidspedagogen menar då att i dessa årskurser är 

läxorna så pass enkla att föräldrarna har en möjlighet att hjälpa till, och att föräldrarna har 

lättare att “hänga” med till de närliggande årskurserna då dessa inte heller är så invecklade 

som de läxor som eleverna framöver kommer att få från de högre årskurserna.  

 

På följande fråga: Hur ser samarbetet mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna kring 

elevernas individuella utveckling, lärande samt trivsel ut? Visar intervjusvaren att några av de 

intervjuade fritidspedagogerna lyfter att de har eller brukade ha utvecklingssamtal på 

fritidshemmet, så att de kan få en djupare kontakt med vårdnadshavaren om vad som sker på 

fritidshemmet. De menade att det är där de lyfter de saker som är viktiga för elevens sociala 

utveckling samt individens utveckling.  
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Den intervjuade fritidspedagogen som tidigare har haft utvecklingssamtal menar att 

pedagogerna på dennes fritidshem nu saknar den möjligheten. De har ibland varit med i de 

utvecklingssamtal som klassläraren har men känner att de vill ha egna och brukar då lägga 

sina utvecklingssamtal i anslutning till klasslärarens, för att underlätta för vårdnadshavarna så 

mycket som möjligt.  

 

Alla intervjuade fritidspedagoger menar på att de har en tamburkontakt med vårdnadshavarna, 

där de samtalar om eleverna och vad som händer på fritidshemmet. Med tamburkontakt 

menas den kontakt som sker i tamburen eller kapprummet där eleverna hänger av sig sina 

ytterkläder, och det är alltså där som eleverna i regel hämtas och lämnas. Några 

fritidspedagoger berättar även att om det har hänt en större incident på fritidshemmet så bokar 

de in ett möte med vårdnadshavarna så snart som möjligt för att ta itu med händelsen samt 

tillsammans arbeta mot en förändring. En fritidspedagog tycker att de har ett gott samarbete:  

 

Vi har ett gott samarbete med våra föräldrar och ja, jag tycker 

ofta att de talar om vad barnen säger hemma, det är väl det 

samarbetet vi har.  

 

Nästa fråga gäller hur fritidshemmet och dess personal går tillväga ifall det kommer en 

vårdnadshavare som uttrycker en önskan om att eleven gör sina läxor på fritidshemmet innan 

eleven blir hämtad. Det var då ingen av de sex fritidspedagoger som har intervjuats som 

skulle neka till att låta eleven sitta och göra sina läxor på fritidshemmet, oavsett om de säger 

sig erbjuda läxhjälp eller inte. Några av de intervjuade fritidspedagogerna säger också att om 

någon vårdnadshavare tar upp frågan om läxhjälp på fritidshemmet så får de ta upp till 

diskussion om det och se ifall det ska planeras för någon organiserad läxhjälp. En 

fritidspedagog svarade att denne har mött vårdnadshavare som bett att deras barn ska få göra 

läxan på fritidshemmet innan de hämtas, fritidspedagogen påpekar även att det i så fall kan 

handla om de elever som är länge på fritids och vårdnadshavarna då vet att de inte kommer att 

ha tid till läxläsning hemma på kvällen. Fritidspedagogen menar att det inte sker så ofta men 

att det har förekommit. På ett av fritidshemmen som en av våra intervjuade pedagoger arbetar 

på så tar de eventuell läxläsning efter mellanmålet just för att det är de elever som är där länge 

som har störst behov av läxhjälp i fritidshemmets regi, eller som fritidspedagogen uttrycker 

det: Är man inte så länge så...blir det ju inte läxor då. 
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Vissa fritidspedagoger uttrycker i intervjuerna att det beror på vad det är för syfte med läxan 

om det är okej att göra läxan på fritidshemmet eller inte. Syftet med läxan diskuterar de med 

klassläraren för att få reda på om det är okej att eleverna gör läxan på fritidshemmet eller om 

det är den typen av läxa som klassläraren anser ska eller bör göras hemma. Till exempel säger 

en av de intervjuade så här:  

 

Är det ren färdighetsträning, att dom ska öva på att räkna tal och 

då kan dom göra det här hos oss, men ibland har dom läxa... inte 

för att färdighetsträna.  

 

På frågan vems ansvar det är kring läxhjälp gav de flesta av de tillfrågade fritidspedagogerna 

uttryck för att det är föräldrarna som bär det yttersta ansvaret för elevens läxor och att de blir 

gjorda. Även de fritidspedagoger som arbetar på fritidshem som erbjuder läxhjälp, menar att 

det i så fall är upp till föräldrarna att förmedla till fritidspedagogerna att de vill att deras barn 

gör läxorna på fritids. En av de fritidspedagoger som jobbar på ett fritidshem som erbjuder 

läxhjälp säger så här: Vi har lagt det mycket på föräldrarna om de önskar att de ska göra 

läxorna här. Flera av fritidspedagogerna diskuterar dock att det är svårt att veta vems ansvar 

det är, men nämner ändå att det är föräldrarnas ansvar.  En av de intervjuade 

fritidspedagogerna, som inte erbjuder läxhjälp och anser att det är vårdnadshavarnas ansvar 

men bylser att: Även om man ska samarbeta hem och skola och fritids. Samma person uppger 

också att även om föräldrarna ber dem att hjälpa till med läxan så gör de det på fritids, men 

fritidspedagogen ber föräldrarna att kolla igenom läxan hemma sen. Flera av de intervjuade 

fritidspedagogerna som menar att ett av läxornas syfte kan vara att vårdnadshavarna ska få en 

insikt i vad som sker i skolan och i sina barns vardag. 

 

Det som är mest representerat bland svaren på frågan i vilken mån fritidshemmets och skolans 

verksamheter är sammankopplade är att fritidspedagogerna är med och jobbar med eleverna 

under skoltid. De har då ett eller flera lektionspass i veckan där de på ett mer praktiskt sätt 

arbetar med det ämne eller område de behandlar i klassrummet. Det verkar dock som att det 

mest är vid tillexempel temaarbeten och liknande som samplanering sker. En av de 

intervjuade fritidspedagogerna beskriver det de gör så här: fast vi försöker göra det med 

lekfullare former. 

 



 

18 

I de fall där de intervjuade fritidspedagogerna inte arbetar på detta sätt och inte heller direkt 

har någon koppling till vad eleverna jobbar med i skolan, så uttrycker fritidspedagogerna en 

önskan om att det skulle finnas ett samarbete mellan fritidshemmet och skolan. De 

fritidspedagoger som har någon form av samarbete idag uttrycker däremot att de är nöjda med 

hur samarbetet fungerar. I svaren kommer det även upp att det är problematiskt att arbeta med 

någonting på fritids som knyter an till det som eleverna arbetar med i klassrummet. Det som 

pedagogerna bland annat menar är problematiskt är att inte alla elever är inskrivna på 

fritidshemmet. Dessutom befinner sig inte alla eleverna på fritidshemmet varje dag eftersom 

tiden som eleven spenderar på fritidshemmet varierar beroende på barnets schema, vilket 

utgår från föräldrarnas sysselsättningsgrad och arbetstider. Alla elever har inte ens alltid 

någon plats på fritidshemmet, exempelvis om någon av vårdnadshavarna är arbetslös. 

Dessutom menar de fritidspedagoger som har deltagit i undersökningen att det är elevernas 

fria tid på fritidshemmet och att det då kan vara passande att de gör något helt annat, så att de 

får möjlighet att koppla av och kunna återhämta sig från dagen. 

 

Svaren på frågan vad de intervjuade fritidspedagogerna anser om att andra organisationer 

och personer erbjuder att ta på sig ansvaret för läxhjälp är väldigt blandade och spridda. Och 

de flesta ser både fördelar och nackdelar med att andra erbjuder sig att ta på sig ansvaret för 

läxhjälpen, i vissa fall kan det handla om att föräldrar betalar någon för det. Undersökningen 

visar på en gemensam åsikt bland fritidspedagogerna, nämligen att de ser positivt 

kring läxhjälpen när den sker på skolan och därmed att alla elever har möjlighet att ta del av 

den. Undersökningen visar på att detta gäller oavsett om det är lärare från skolan, studenter 

från lärarutbildningen eller olika organisationer som till exempel Röda korset som kommer dit 

och håller i det. Oavsett om läxhjälpen sker på skolan eller i hemmet är det flera som 

uttrycker att det kan vara bra om det gynnar eleverna och deras utveckling, ett av 

intervjuobjekten uttrycker det så här:  

 

Jag vet faktiskt inte vad jag ska tycka. Får man ingen annan hjälp 

så kan det väl vara bra… för elevernas utveckling. Sen kan jag ju 

se att det är ett tillfälle för föräldrarna och barn att vara 

tillsammans också.  

 

Däremot visar svaren att de intervjuade är mer negativa till att föräldrar köper in läxhjälp som 

en privat tjänst. De intervjuade lyfter framför allt fram tre argument kring detta:  
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Det första argumentet är att föräldrarna inte får den insyn som skolan vill i elevens dagliga 

arbete och missar tillfällen att vara tillsammans med sina barn. Vilket går i linje med att de 

flesta av intervjuobjekten tidigare i intervjuerna har påtalat vikten av att föräldrarna tar ansvar 

för elevernas läxor.  

 

Det andra argumentet som redovisas för att det inte är så positivt att föräldrar köper in 

läxhjälp är att det då blir en klassfråga. Att det kanske inte är de föräldrar som behöver 

tjänsten till sina barn som har råd att köpa den även om det kommer att gå att göra rut-avdrag 

för det. Därmed kommer inte alla elever att få ta del av det.  

 

Det tredje argumentet som intervjuobjekten gav uttryck för är att man inte kan veta ifall de 

som hyrs in har någon adekvat utbildning för ändamålet och hur lämpligt det i så fall är. Dock 

menar en av de intervjuade fritidspedagogerna att man inte vet vad föräldrarna har för 

utbildning heller och att:  

 

De kan ju lika gärna åka hem till farmor eller mormor eller farfar 

eller morfar. Jag menar du vet ju inte, dom är ju inte heller så 

kompetenta, dom gör ju som dom har gjort. Så har det ju alltid 

varit. Man kan ju inte förvänta sig att barnen alltid ska ha 

pedagogiska personer runt omkring sig som verkligen vet att ja, nu 

ska du ställa den siffran där och den där, och alltså, eller skriva 

den bokstaven så. 

 

5.2 Våra övergripande frågeställningar: Sammanfattande svar 

I detta stycke kommer vi att visa på och förtydliga att de svar vi har fått genom våra intervjuer 

kan relateras till våra övergripande frågeställningar. Vilket alltså är de som vi ställde oss i 

början av detta arbete och som vi sedan har försökt ta reda på svaren till.  

 

De fritidspedagoger som har intervjuats redovisar att de har en hel del erfarenhet kring 

läxhjälp och läxhjälp på fritidshemmet. Flera av dem som var med i studien har varit i 

situationer där antingen elever, vårdnadshavare eller lärare har efterfrågat läxhjälp under tiden 

för fritidshemmets verksamhet. Vissa av de intervjuade fritidspedagogerna har funderat över 
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vilket syfte eller intention läxan har, medan andra har uttryckt en fundering över om läxan ska 

göras med vårdnadshavarna eller på fritids:  

 

...det är ju ändå barnens fritid det gäller här på fritids samtidigt 

tycker jag att man kanske kan vända lite grand på det och säga att 

gör man läxorna här så kan de ju få fritid tillsammans med 

föräldrarna hemma... 

 

Andra pedagoger framför dock att de inte har så mycket erfarenhet av det eftersom de framför 

allt jobbar med de yngre barnen. Och en av pedagogerna uttrycker att det framförallt de äldre 

barnen som märker att dem har behov av att göra det och syftar alltså på att göra läxorna på 

fritidshemmet. 

 

De intervjuade fritidspedagogerna redogör tydligt att det som är viktigast är att eleverna får en 

god utveckling men också att det är den kunskap som de ska få med sig som är det viktiga. 

Vilket kan visa på att fritidspedagogernas erfarenheter och intentioner kan relateras till 

elevernas lärande kring både kunskapsförmågan och den sociala förmågan. Dessa åsikter 

kommer framförallt fram i svaren på frågan om de organisationer och andra personer som 

erbjuder läxhjälp. En av våra intervjuade fritidspedagoger säger så här om det: 

 

Då är det väl superlyckat om man kan få en person som faktiskt 

kommer hem på eftermiddagen och hjälpa dig att få den 

kunskapen istället... det viktigaste måste ju ändå vara att eleverna 

får in kunskapen tids nog. Det viktigaste är nog inte att man kan 

sitta still i bänken tror jag. Utan det är nog liksom hur man att 

dom får in det dom behöver.  

 

Dock är det så att en av fritidspedagogerna som vi har intervjuat anser att lärandet inte berörs 

på fritidshemmet. Eller som pedagogen själv uttrycker det: lärandet tar väl inte vi på fritids 

SÅ mycket utan vi ser mer till … den sociala biten.  

När det gäller samråd mellan fritidshemmet och skolan så visar undersökningen på att det i 

vissa fall finns ett samråd mellan skolan och fritidshemmet genom klasslärarna och 

fritidspedagogerna. Samt att på några av de aktuella skolorna, så är fritidspedagogerna med 
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och arbetar med eleverna under skoltid. De intervjuade fritidspedagogerna påpekar även att de 

ibland har gemensamma planeringar kring dessa tillfällen tillsammans med klasslärarna. 

Ytterligare några av fritidspedagogerna samråder med lärarna för att se vad för slags läxor 

eleverna har och exempelvis säger en av de intervjuade fritidspedagogerna att: vi försöker 

hålla oss uppdaterade med vad dem gör i matematiken för att kunna vara behjälpliga vid 

läxhjälp på fritidshemmet. När det gäller gemensamma förhållningssätt till att erbjuda 

läxhjälp så verkar det enligt de svaren vi fått in i undersökningen som att det är något som inte 

har diskuterats så mycket i arbetslagen. Bland annat uttrycker en av de intervjuade 

pedagogerna sig så här om de har några gemensamma riktlinjer: nä, det har vi nog inte 

eftersom det inte har varit uppe så mycket.  



 

22 

6. Analys 

I detta stycke kommer vi att diskutera och resonera kring det empiriska materialet vi har 

samlat in genom våra genomförda intervjuer. För att göra detta kommer vi att koppla empi-

riska data till de teorier och den forskning som blivit presenterad i tidigare avsnitt samt 

avslutningsvis kommer vi även att knyta an våra data till våra frågeställningar. 

 

Som man kan se ovan så har de flesta av våra intervjuade fritidspedagoger inte erbjudit 

läxhjälp på fritidshemmet då de bland annat anser att detta är elevernas fria tid att spendera på 

det sätt de vill samt att det är föräldrarnas ansvar att deras barn gör sina läxor, vilket stämmer 

överens med att Söderlund (2000) påpekar att avsatt tid för läxläsning har försvunnit från 

dagens fritidshem. Kan dessa svar spegla de tankar och åsikter lärare har kring att låta eleven 

sträva efter att utvecklas och ta ansvar över sina egna handlingar och de konsekvenser detta 

ger? Som det går att läsa i vårt forskningsavsnitt så lyfter Wilson & Rhodes (2011) att 

eleverna inte alltid förstår varför läxan är värdefull men de påpekar även att genom att ge 

eleverna läxa så utvecklas elevernas självdisciplin samt deras tidshanteringsförmåga.  

 

Det vi kan se med hjälp av de olika forskningsartiklar vi har nämnt ovan är att för-

hållningssättet till läxhjälpen skiljer sig från den ståndpunkt de har i USA och den ståndpunkt 

som vi har här i Sverige. Huang & Cho (2009) påpekar om hur det har erbjudits läxhjälp som 

har innefattat tid, plats samt pedagogiskt stöd i deras “after-school programs”. Det vi kan se i 

våra intervjusvar är att våra intervjuade fritidspedagoger värnar om elevernas fria tid samt 

deras möjlighet till att vara på en plats där de har möjlighet att koppla av och återhämta sig 

från skoldagen. Möjlighet till tid och en lugn plats att göra sin läxa på verkar finnas på i 

princip alla fritidshem som blir representerade i vår studie. Dock anser de flesta av de 

intervjuade fritidspedagogerna att de inte har möjlighet att ge något pedagogiskt stöd till 

eleverna i deras läxläsning. En annan sak som Huang och Cho påtalar är att de “fritidshem” de 

har presenterat har använt sig av belöningssystem för att uppmuntra eleverna till att göra klart 

sina läxor, vilket kan stödja att det kan vara bra att man får ett klistermärke när man har gjort 

sin läxa. 

 

Samtidigt kan man tolka att de intervjuade fritidspedagogerna även stöttar sina elever i deras 

kunskapsutveckling och därför menar att de kan erbjuda en lugn miljö för eleverna om de 
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skulle vilja göra sina läxor på fritidshemmet. Som nämnts ovan så påpekar även Fisher, Lapp 

& Frey (2011) att läxor är ett verktyg för eleverna så att de kan fördjupa och bredda sin 

kunskap.  

 

I vårt forskningsavsnitt kan man även läsa om vad Dumont m.fl. (2012) lyfter gällande den 

påverkan som föräldrarna har på läxorna och hur eleverna behandlar läxorna. Dumont m.fl. 

menar att föräldrarna kan både ha en positiv och en negativ påverkan på eleverna och deras 

läxor. Vi kan från svaren se att de flesta intervjuade fritidspedagoger menar att klasslärarna 

ger eleverna läxor för att deras föräldrar ska kunna ta del av vad som sker i skolan, vilket en 

fritidspedagog påpekar att det står skrivet i Lgr11. Det som står i Lgr11 vi kan tänka oss 

pedagogen syftar på är följande:  

 

Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål 

utbildningen har , vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter 

och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. (Lgr11) 

 

Dock nämner inte de intervjuade fritidspedagogerna ifall föräldrarna har en positiv eller 

negativ påverkan på elevernas utveckling och utbildning.  

 

Det går också att läsa om forskning kring fritidshemmet och dess verksamhet i vårt 

forskningsavsnitt och det vi kan se i våra intervjuer är att dessa fritidspedagoger värderar sin 

verksamhet och strävar efter att utveckla den, för att kunna möta varje elev samt ge eleven de 

bästa möjligheterna för att utvecklas. Vi har nämnt ovan att fritidshemmet och dess pedagoger 

osynliggörs i den forskning som sker på verksamhetsfältet och att de inte figurerar i media i 

särskilt stor utsträckning här i Sverige. Men det vi har sett både i intervjuerna och nu med att 

utbildningen förändras samt med diskussionen kring läxhjälp så ökar det utrymme som 

fritidshemmen har i debatter och diskussioner i media.  

 

Som Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) påpekar är fritidshemmets uppgift att stötta och 

komplettera skolan och hemmet, både i fostran och lärande. Som man kan läsa här ovan så ser 

man att varje intervjuad fritidspedagog arbetar nära skolan och vid vissa tillfällen är med i 

arbetet i skolan. Som författarna lyfter är det viktigt att fritidspedagogerna förenar både 

pedagogiken och omsorgen så att de kan stötta eleverna i både deras intellektuella och deras 

fysiska utveckling.  
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När det gäller samarbetet mellan fritidshemmet och hemmet så sker det mesta av utbytet av 

information mellan vårdnadshavare och fritidspedagoger med så kallad “tamburkontakt”, 

alltså vid lämning och hämtning. Det förekommer även utvecklingssamtal bland några av 

fritidshemmen som är representerade i vår undersökning. På några av fritidshemmen har 

utvecklingssamtalen försvunnit och detta uttrycker fritidspedagogerna att de önskar att ha 

igen. Generellt sett verkar de intervjuade fritidspedagogerna vara nöjda över hur samverkan 

och samarbetet fungerar både med skolan och hemmet. 

 

Jensen (2011) anser att det informella lärandet i större utsträckning sker på individens fritid. 

Flera av de fritidspedagoger som vi har intervjuat har menat att eleverna behöver avkoppling 

på fritidshemmet eftersom det är elevernas fria tid. De har dock inte berört på vilket sätt de 

kan stärka eller styra det informella lärandet, som Jensen diskuterar för att hjälpa eleverna att 

utveckla de kunskaper som läxorna är tänkta att förstärka. I flera av våra intervjuer har det 

framkommit att fritidspedagogerna ofta menar att det är elevernas utveckling kring både 

kunskap och mer generellt som är av intresse.  

 

Eftersom vissa av de intervjuade fritidspedagogerna dessutom diskuterar läxornas syfte kunde 

det vara intressant att diskutera hur det informella lärandet “tas om hand” på fritidshemmen, 

därmed inte bara när fritidspedagogerna är inne och jobbar i klasser under tiden som eleverna 

befinner sig i skolan utan även det lärande som sker på fritidshemmet, genom de aktiviteter 

som genomförs tillsammans med pedagogerna i verksamheten. Även Johansson (2011) berör 

att det ligger i fritidspedagogens didaktiska kompetens att kunna tolka de händelser och 

situationer som hela tiden sker på fritidshemmet och använda det för att skapa samband och 

utveckla elevernas färdigheter.  

 

Johansson (2011) menar att fritidshemmets pedagogik skiljer sig från lärandet i skolan och i 

vår studie har flera fritidspedagoger svarat att de har ett samarbete med skolan. 

 Fritidspedagogerna menar att de ibland har vissa lektioner där eleverna få arbeta på ett mer 

praktiskt sätt med det de arbetar med i klassrummet, vilket skulle kunna vara ett exempel på 

hur skolan kan använda och dra nytta av fritidshemmets pedagogik och kompetens. Det gäller 

dock att vara observant så att det inte bara innebär en ensidig förstärkning av skolans resurser 

som Calander (1999) diskuterar. Även Hansen (2000) diskuterar vikten av att fritids-

pedagogerna definierar sitt yrkes pedagogiska uppgifter i skolan.  
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En förklaring till varför några av de intervjuade fritidspedagogerna inte erbjuder läxhjälp på 

sina respektive fritidshem kan vara det som Hansen (2000) beskriver, nämligen att 

fritidshemmets verksamhet inte är lika styrd som skolan. Dessutom menar Hansen att 

fritidshemmet och dess pedagoger måste hitta sin plats i skolan utan att bli för påverkad av 

lärarna på skolan. Saar, Löfdahl och Hjalmarsson (2012) menar även de att fritidshemmets 

funktion har blivit mindre tydlig. 

 

I våra intervjuer har det framkommit att flera fritidspedagoger har mötts av att eleverna tar 

egna initiativ till att göra läxor under den tid de befinner sig på fritidshemmet. Att eleverna lär 

sig ta egna initiativ är något som Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson (2011) menar är en av 

styrkorna med att det inte finns lika mycket regler på fritidshemmet som i skolan. Många av 

de intervjuade fritidspedagogerna menar att det även är viktigt att eleverna får möjlighet att 

utveckla sina förmågor att till exempel ta ansvar, utveckla sin kreativa förmåga samt att förstå 

att avkoppling är viktigt för att kunna hålla fokus under skoldagen.  

 

Något som vi inte har fått helt klarlagt i vår empiri är det som Rohlin (2011) tar upp, nämligen 

skillnaden mellan fri tid och fritid. Vår studie pekar på att de fritidspedagoger som vi har 

intervjuat inte nödvändigtvis ser dess två olika betydelser. Dock är det någon av de 

intervjuade som berör att det kan finnas två fria tider, en som de har på fritidshemmet och en 

tillsammans med föräldrarna. Att läxhjälpen passar bättre på den fria tid som eleverna har 

med föräldrarna är det flera av våra intervjuade fritidspedagoger som menar samt att 

läxläsningen kan vara ett sätt för föräldrarna och eleverna att få något att samlas kring och 

göra tillsammans men även ett sätt för klassläraren att få vårdnadshavarna involverade i vad 

som sker i skolan och i deras barns verklighet. 

 

Illeris (2007) beskriver att alla har olika förutsättningar för lärande och att dessa för-

utsättningar styrs av olika saker, vilka vi har diskuterat i teoriavsnittet. En annan sak som 

Säljö (2000) menar påverkar lärandet är att detta påverkas utifrån de olika kontexter som de 

lärande ingår i. Flertalet av våra intervjupersoner har svarat att de inte har tillräckligt med 

resurser, det vill säga tid och personal, för att hjälpa eller stötta de elever som vill göra 

läxorna på fritidshemmet men att de i de allra flesta fall har möjlighet att erbjuda en lugn 

miljö om någon elev vill eller behöver göra läxor under den tid som eleven befinner sig på 

fritidshemmet. Kanske känner fritidspedagogerna att de inte har möjlighet att stötta och hjälpa 
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eleverna utifrån var de befinner sig samt att det är svårt att bemöta eleverna på ett sådant sätt 

som pedagogerna upplever att de behöver utifrån de förutsättningar som varje elev har i just 

den kontext som råder där och då, och samtidigt ha ansvar för hela resterande del av gruppen. 

Johansson (2011) påstår att lärandet på fritidshemmet är socialt vilket också påverkar 

kontexten. Även lärandet påverkas av kontexten och Säljö (2000) argumenterar även för detta. 

 

6.1 Sammanfattning utifrån våra frågeställningar 

I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta både vad forskningen och teorin pekar på samt hur 

vi tillsammans med teorin och forskningen har tolkat de svar vi har fått i intervjun mot de 

övergripande frågeställningar vi har utgått från i detta arbete.  

 

I vår första övergripande frågeställning kan vi genom våra intervjuer se att de intervjuade 

fritidspedagogerna har olika uppfattningar, erfarenheter och intentioner kring läxhjälp. De 

flesta av de intervjuade fritidspedagogerna har mött elever eller vårdnadshavare som har bett 

om läxhjälp på fritidshemmet och har då haft möjlighet att erbjuda tid och ett lugnt rum för 

detta. Även de pedagoger som inte erbjuder eller inte har mött elever som bett om läxhjälp är 

öppna för att stötta sina elever om de skulle be om hjälp med sina läxor.  

 

Många av de intervjuade fritidspedagogerna menar att elevernas klasslärare ger läxa för att 

föräldrarna ska få en inblick i skolan och vad som lärs ut där och menar att fritidspedagogerna 

kan hjälpa eleverna med färdighetsträning och högläsning men att ansvaret bör eller ska ligga 

hos föräldrarna. Det står i Lgr11 att fritidspedagogen ska erbjuda sina elever en meningsfull 

och inspirerande tillvaro, och då krävs det att pedagogen kan stimulera hela gruppen med 

olika aktiviteter ibland på samma gång. Johansson (2011) menar att lärandet som sker, sker 

genom pedagogens erfarenheter.  

 

När det kommer till vår andra övergripande frågeställning som rör eventuella kopplingar 

mellan lärande och fritidspedagogernas erfarenheter och intentioner, så menar de intervjuade 

fritidspedagogerna att det är elevernas kunskapsutveckling som är det viktigaste. Men inga av 

de fritidspedagoger som har deltagit i vår studie verkar ha funderat över huruvida denna 

utveckling främjas eller inte, beroende på om de erbjuds läxhjälp i fritidshemmens regi eller 

inte. Åtminstone kan vi inte se att det har framkommit i denna undersökning. Det har heller 
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inte direkt kommit fram några åsikter om varför ansvaret för läxhjälp bör ligga hos 

vårdnadshavarna och vilka fördelar och nackdelar detta kan ha för eleven, detta är något som 

Dumont m.fl. (2012) diskuterar.  

 

Om lärandet är beroende av kontexten som Säljö (2000) beskriver så kan det vara av vikt att 

fundera över den andra frågeställningen. Särskilt eftersom Illeris (2007) beskriver ett samband 

mellan det sociala arvet och de eventuella framgångar som en individ kan få under sin 

utbildningstid och senare i livet. Som Saar, Löfdahl & Hjalmarsson (2012) nämner så är det 

pedagogernas ansvar att skapa en miljö där lärandet och den individuella utvecklingen ska 

kunna utvecklas och formas. Eleverna ska även trivas och ha möjlighet att återhämta sig och 

koppla av.  

 

Angående den tredje och sista övergripande frågeställningen som vi har utgått ifrån ser vi att 

när man diskuterar om samråd och samarbete mellan fritidshem och skola så kan det vara av 

vikt att man har med sig de skillnader som finns mellan dessa båda verksamheter. Exempelvis 

skriver Hansen (2000) om att fritidshemmet är en icke-pedagogisk verksamhet och på så vis 

att det inte är lika styrt som skolan. Saar, Löfdahl & Hjalmarsson (2012) påpekar att 

fritidshemmets ena uppdrag är att komplettera både hemmet och skolan i sin verksamhet, 

detta kan vara svårt att hitta en bra balans mellan den ostrukturerade tiden och den mer 

strukturerade tiden på fritidshemmet. Att det är just fri tid som eleverna ska ha under den tid 

som de spenderar i fritidshemmets verksamhet är något som de flesta i våra intervjuer menar 

är viktigt och det är bara någon som har funderat över att eleverna även kan ha fri tid 

tillsammans med vårdnadshavarna.  

 

Vår undersökning visar på att de flesta av de vi har intervjuat är nöjda med hur samarbetet 

fungerar mellan skola och fritidshem. Att det finns en god kommunikation eller ett gott 

samarbete där i mellan är en av förutsättningarna som Huang & Cho (2009) lyfter fram för att 

läxläsning på fritidshem ska bli lyckat. 

 

Hansen (2000) menar att svårigheterna ligger i att försöka staka ut fritidspedagogernas 

kompetensområde i förhållande till de andra yrkeskategorierna i arbetslaget. Bara några av de 

intervjuade fritidspedagogerna har haft önskningar om att samverkandet skulle ske på något 

annat sätt än det som sker idag, och ger alltså inte uttryck för de problem som litteraturen tar 

upp. Hansen Orwehag & Mårdsjö Olsson (2011) påpekar också att det inte är eleverna eller 
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fritidspedagogerna som har gett fritidshemmets verksamhet dåligt rykte utan att det beror på 

att de andra lärarna på skolan inte förstår vilken yrkeskunskap och kompetens som krävs av 

fritidspedagogerna. Det samråd som är mest framträdande i våra intervjuer är upplagt som så 

att fritidspedagogen är inne och jobbar i klasser på ett mer praktiskt sätt med det som de 

arbetar med i skolan. Att samarbetet är uppbyggt på detta vis kan dock vara eller bli ett 

problem om man ser till hur Calander (1999) diskuterar risken med att det blir en ensidig 

samverkan. 
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7. Diskussion 

Genom den analys vi har gjort kommer vi nu att diskutera de resultat vi har nått fram till samt 

fördjupa oss kring de tankar vi har kring läxhjälp och fritidshemmet men vi kommer även att 

koppla våra övergripande frågeställningar mot vårt resultat och våra tankar kring resultatet.  

 

För att påminna om våra frågeställningar så handlar den första frågan om vilka erfarenheter 

och intentioner de intervjuade fritidspedagogerna har om läxhjälp på fritidshemmet. Som vi 

lyft i litteraturen så påverkar en individs sociala arv och den miljö som finns runt individen. 

Det är både individens beteende och inställning mot skolan samt hur bra individen lyckas i 

skolan som påverkas av dessa aspekter. Det som vi kan se som talar för att erbjuda läxhjälp på 

fritidshemmen är att det då finns en möjlighet för pedagogerna att stötta eleverna utöver det 

som vårdnadshavarna klarar eller bör göra. Denna påverkan skulle också kunna vara en 

anledning av flera som bidrar till att man som vårdnadshavare väljer att köpa in läxhjälp som 

tjänst. Att vårdnadshavare köper in denna tjänst är något som vår undersökning visar att 

fritidspedagogerna inte ser positivt på. Ett problem med att erbjuda läxhjälp på fritidshemmet 

är dock att inte alla elever befinner sig på fritidshemmet, eller över huvudtaget är inskrivna 

där. När det gällde att organisationer som exempelvis Rädda barnen eller att lärarstudenter 

kom till skolorna för att hålla i läxhjälp, som då alla elever fick möjlighet att ta del av, var 

våra intervjuobjekt däremot mer positivt inställda till. 

 

Det dilemma som kan uppkomma med att erbjuda läxhjälp på fritidshemmen är för att 

gränsen mellan skolan och fritidshemmet suddas ut och att verksamheten kan bli mer 

uppstyrd. Dock kan kanske läxhjälpen hjälpa upp fritidspedagogens yrkesstatus med är det 

värt att styra upp verksamheten för att höja statusen. En som bland andra diskuterar 

samverkan mellan skola och fritidshem och dess fällor är Calander (1999) som vi har tagit 

upp tidigare. 

 

Vår gemensamma åsikt i början av detta arbete var att vi inte riktigt visste vad vi tyckte att 

läxhjälpen ska finnas och vem som skulle vara ansvarig för den men något som vi var överens 

om var att vi inte var positivt inställda mot att man kan köpa tjänsten och sedan kunna få 

rutavdrag för detta, dels för att det kan vara dyrt, dels för att det kan vara och är personer som 

inte är utbildade som står för hjälpen. Vi funderade även kring vilka elever det kan vara som 
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behöver läxhjälp och om det i så fall är de som behöver läxhjälpen mest som har ekonomisk 

möjlighet att köpa den. Vi kan se i våra intervjuer att de flesta intervjuade fritidspedagogerna 

inte heller har en positiv inställning till detta då de anser att det ska vara föräldrarnas ansvar.  

 

En sak som flera av våra intervjuobjekt reagerade på var just att de som står för läxhjälpen 

inte är utbildade till lärare och därför saknar ämneskunskapen. En av våra intervjuade 

fritidspedagoger såg dock detta ur en annan vinkel och menade på att varken vårdnadshavare 

eller farmor, farfar, mormor och morfar heller är utbildade lärare och det är de som kanske 

hjälper till med läxan i hemmet. Det vi då funderar kring är just vad syftet är med läxan. Innan 

vi började detta arbete trodde vi båda två att läxans syfte var att eleverna skulle få träna och 

öva på kunskapen de lärt sig i klassrummet. Efter våra sex intervjuer har flera av de 

intervjuade fritidspedagogerna påpekat att de menar att syftet med vissa läxor är att 

vårdnadshavarna ska få en inblick i vad deras barn gör under skoltid. Att det är detta som är 

syftet med läxorna verkar fritidspedagogerna anse att elevernas klasslärare ger uttryck för. 

Om detta nu är syftet med läxan så kan det kvitta om det är farmor, farfar, morfar, mormor 

eller en person som vårdnadshavarna har anlitat för läxhjälp som gör läxan tillsammans med 

eleven istället för vårdnadshavarna. Oavsett vem av dessa som gör läxorna tillsammans med 

eleven så är ju ändå syftet att vårdnadshavarna ska ta del av vad som händer i skolan, vilket 

de inte gör om någon annan hjälper eleverna med läxan, därmed går syftet med läxan förlorat. 

Om däremot syftet med läxan är det som vi från början trodde att den är tänkt att utveckla 

kunskapen ännu mer så kan det vara av större vikt att den som hjälper till med läxan har 

utbildning eller på annat sätt är pedagogiskt lämplig.  

 

Dessa resonemang tycker vi dock väcker hos oss två frågor. Den första frågan är om det 

verkligen är ett relevant syfte att ha läxor som bara är till för att visa vårdnadshavarna vad 

eleverna sysslar med under skoltid. Den andra frågan är hur lämpliga vårdnadshavarna är för 

att ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kunskap genom läxhjälp och om det då inte blir 

mer passande att göra läxorna i skolan eller på fritidshemmet istället, om man nu ska ha några 

läxor alls. 

 

En av våra intervjuade fritidspedagoger menar att läxan i lågstadiet inte är så svår att förstå 

som vuxen och då kan man hänga med och har möjlighet att hjälpa sina barn. Även på 

mellanstadiet borde det gå att hjälpa sina barn menar fritidspedagogen och fortsätter med att 

uttrycka att när barnen börjar i högstadiet eller gymnasiet så kan det blir svårare att förstå de 
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invecklade och fördjupade läxorna och då kan tjänsten vara aktuell. Och menar att det därför 

är mer motiverat med inhyrd läxhjälp på högstadiet och gymnasiet än i de tidigare skolåren. 

 

Vår andra frågeställning syftar till om de erfarenheter och intentioner som fritidspedagogerna 

har kan relateras till elevernas lärande. Detta kan vara svårt att peka på då lärandet i skolan 

och lärandet på fritidshemmet skiljer sig åt. Men även de erfarenheter och intentioner som 

pedagogerna har är svåra att se då detta är något som finns inom dem. Detta var något som vi 

både trodde att vi skulle få se mer av i våra intervjuer än vad vi faktiskt gjorde. De 

erfarenheter och intentioner vi tog del av i våra intervjuer hjälpte oss att reflektera och 

analysera kring våra frågeställningar. Visst speglar verksamheten detta men det är svårt att 

peka på exakta tillfällen eller händelser som blir till erfarenheter. Lärandet i skolan är styrt av 

regler och mål som eleverna ska uppnå medan, som vi påpekat i arbetets litteraturdel, så är 

lärandet på fritidshemmet informellt och därför inte styrt av regler och mål på samma sätt som 

skolan. Lärandet i fritidshemmet sker genom lekar och aktiviteter ledda av pedagogerna, 

eleverna kanske inte ser lärandet på samma sätt som i skolan och ibland när det kan upplevas 

som svårt i klassrummet så kan det bli lättare att ta emot samma kunskap i en annan form och 

i ett annat forum, t.ex. i praktisk form på fritidshemmet.  

 

I och med att vi har arbetat med denna undersökning har vi uppmärksammats på att 

fritidshemmet tar en allt större plats i samhällsdebatten och vi har även hittat en del forskning 

om detta område ifrån de senaste åren. Om denna utveckling fortsätter så skulle det kunna 

leda till att bilden av fritidshemmets och statusen på fritidspedagoger förbättras, vilket skulle 

behövas i en tid där fritidshemmets rykte är något skamfilat och förutsättningarna för att 

fritidspedagogerna ska kunna göra ett så gott jobb som möjligt ständigt försvåras genom 

exempelvis ständigt ökad gruppstorlek.  

 

En intressant fråga vi valde att ha med i våra intervjuer var om fritidspedagogerna någon gång 

varit med om att en elev bett om läxhjälp eller uttryckt att den vill sitta och göra läxor på 

fritidshemmet. Denna fråga är ju indirekt kopplad till vår tredje frågeställning som är riktad 

mot samrådet mellan skola och fritidshem och i vilken mån det samrådet då handlar om läxor. 

Vi kan se i våra intervjuer att hälften av de intervjuade har hittills mött och möter fortfarande 

elever som ber om läxhjälp eller säger att de ska göra läxa på fritids men med följdfrågor fick 

vi reda på att två av de tre fritidspedagoger som först svarade nej på frågan faktiskt har mött 

elever som bett om hjälp, men som samtidigt påpekar att det var många år sedan det hände.  
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Något som vi insett under arbetets gång har varit att vi hade olika uppfattningar kring vad vi 

skulle mötas av i våra intervjuer. Den ena av oss hade förväntat sig att det i princip inte alls 

förekom att elever ville göra sina läxor på fritidshemmet medan den andra trodde att det 

skulle vara fler elever som hade frågat om hjälp på fritidshemmet än vad vår undersökning har 

visat. Många av de pedagoger som vi intervjuat har mött elever med denna utgångspunkt men 

vad vi kan tolka från svaren är det inte många. Vilket väcker följande frågor hos oss: Varför 

är det inte fler elever och vårdnadshavare som ber om hjälp med läxan på fritidshemmet? Kan 

det vara för att pedagogerna inte utstrålar att de är villiga att hjälpa eleverna eller att det inte 

är okej att göra skolarbete på fritidshemmet? Eller uppskattar eleverna sin fria tid och de 

aktiviteter som fritidspedagogerna erbjuder och därför inte prioriterar läxan eller ens skänker 

en tanke på att de kan göra den på fritidshemmet?  

 

När det gäller vår första frågeställning så visar våra intervjuer på, att det finns intresse från 

vårdnadshavare och elever att de ska få göra läxorna på fritidshemmet. En anledning till 

varför detta intresse är så stort skulle kunna vara att det i dagens samhälle kretsar mycket 

kring arbete och att vårdnadshavarna har långa arbetsdagar vilket gör att eleverna får ännu 

längre dagar på skola och fritidshem. Efter att eleverna lämnar fritidshemmet ska de iväg på 

eventuella aktiviteter som exempelvis fotbollsträning. Dessutom kanske även vårdnads-

havarna och eventuella syskon också har aktiviteter vilka ska hinnas med och sedan ska det 

finnas tid över till matlagning och även läxläsning.  

 

I vår andra frågeställning som behandlar elevernas lärande har vi sett att de intervjuade 

fritidspedagogerna anser att det är elevernas kunskapsutveckling som är det viktigaste, sam-

tidigt som de då anser att läxorna delvis är till för att vårdnadshavarna ska få insyn i vad 

eleverna sysslar med under den tid som de tillbringar i skolan. Dessa två ståndpunkter kan 

tyckas vara lite motsägelsefulla eftersom kunskapsutvecklingen borde vara det viktigaste även 

i syftet med läxorna. Dock är det viktigt att vårdnadshavarna tar ansvar och visar intresse för 

det eleverna gör i skolan, men detta kanske skulle kunna visas med hjälp av andra sätt. Vill 

man ändå arbeta med läxor på detta sätt kan det vara bra att vid föräldramöten förklara varför 

man har läxor så att även föräldrarna är medvetna om varför läxorna finns och inte bara ser 

dem som något som tar ifrån deras tid hemma med sina barn. Det kan också vara av vikt att 

påpeka att vi bara har intervjuat fritidspedagoger och att vi inte vet säkert ifall det som de 

presenterar som syftet med läxan är det samma som klassläraren som har gett läxan avser. 
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I den tredje och avslutande frågeställningen som berör samråd, har vi i vår undersökning 

kommit fram till att de allra flesta av våra intervjuade fritidspedagoger är nöjda med hur det 

fungerar idag. Det verkar dock inte beröra läxor så mycket. Det upplevs som att samrådet 

mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna berör läxor mer än vad samrådet mellan skolan 

och fritidshemmet gör. Vi hade nog förväntat oss att de mer hade problematiserat sin roll 

gentemot de andra yrkeskategorierna som finns representerade i skolans värld än vad som har 

kommit fram i vår undersökning. 

 

7.1 Metoddiskussion 

I denna del kommer vi att föra en diskussion kring den metod som vi har valt samt våra tankar 

kring den och varför vi valde den och inte någon annan metod. Vi kommer även att föra en 

dialog kring det som vi anser har varit bra och det som vi upplevt som dåligt med metoden 

och med hela arbetet och som vi i efterhand skulle velat ändra på och varför vi vill det.  

 

En av svårigheterna med att välja kvalitativ intervju som metod är att man måste lägga ner 

mycket möda på att få intervjufrågorna relevanta och få till dem så att man får svar på det 

man vill. Det gäller också att undvika att skriva frågorna så att de uppfattas som ledande, 

eftersom i och med maktasymmetrin det ändå finns risk att den som blir intervjuad försöker 

svara som den upplever att forskaren tycker, då forskaren har mer makt i detta tillfälle.  

 

Eftersom vi har valt att arbeta med intervjuer som metod så har vi samlat in empiri från färre 

informanter men däremot fått möjlighet att ställa följdfrågor och få en mer djupare förståelse 

för de åsikter de har. Hade vi istället valt att skicka ut enkäter hade vi kunnat få in information 

från flera men kanske inte kommit lika djupt i deras erfarenheter och intentioner som nu. Det 

är inte heller säkert att vi hade fått samma resultat om vi hade använt oss av enkäter istället. 

Vid intervjuer har man också möjlighet att förtydliga och förklara ifall det är något av 

intervjuobjekten som inte riktigt förstår vad frågan innebär samt vad intervjuobjektet menar 

om denne inte uttrycker sig tydligt. 

 

Vi har dessutom arbetat med en semistrukturerad intervjumodell där vi har haft med oss 

färdiga frågor att utgå från. Hade vi istället valt att använda oss av strukturerade intervjuer 

hade vi kanske inte kunnat få ihop lika många svar som om vi hade skickat ut enkät, men 
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samtidigt inte heller kommit ner lika mycket på djupet som vi gjort i våra intervjuer. Hade vi 

sedan istället utgått från en helt ostrukturerad intervjumodell så hade det försvårat 

kategoriseringen och sorteringen av vår empiriska data men samtidigt så hade vi kanske 

kunnat komma ännu djupare ner i de intervjuades åsikter, tankar, intentioner och erfarenheter. 

Det hade dock antagligen också varit ännu svårare att få reda på det som vi i första hand ville 

ha reda på.  

 

Eventuellt hade man kunnat använda sig av observationer i kombination med vår valda 

metod, eller så skulle man kunna gå vidare med det nu i efterhand för att se om de intervjuade 

fritidspedagogerna verkligen utgår och använder de intentioner ute i verksamheten som de ger 

uttryck för i våra intervjuer.  

 

En av de saker vi har upplevt som bra i detta arbete är att de som vi tagit kontakt med för att 

intervjua har varit väldigt tillmötesgående och vi har haft lätt att tillsammans bestämma tid för 

de intervjuer vi har gjort. Vi tog kontakt med våra intervjupersoner i ett tidigt skede just för 

att ha så många datum som möjligt fria för intervjuer då vi insåg att de flesta skolor nu börjar 

arbeta med att förberedda IUP och utvecklingssamtal. De vi har varit i kontakt med var 

positiva till vårt arbete och de frågor vi hade, alla vi har intervjuat har velat läsa vårt 

slutgiltiga arbete och är intresserade av att ta del av det vi har kommit fram till. Vi anser även 

att antalet intervjuobjekt har varit bra utifrån storleken på detta arbete samt att det har varit 

lagom med tid för att intervjua sex personer och sedan transkribera och sammanställa den 

empiri som vi samlat in.  

 

Vi anser också att vårt ämne för tillfället är särskilt intressant eftersom det diskuteras flitigt i 

media men även att ämnet diskuteras i andra forum t.ex. facket. Vi känner också att vi har ett 

väldigt stort intresse för vårt ämne, vilket vi ser som en fördel. Det vi har märkt under arbetets 

gång är att vi har blivit mer intresserade och att vi nu funderar på vad vi skulle kunna komma 

fram till om vi gjorde ytterligare forskning kring detta ämne för att se om vi hade kunnat få 

fram något mer tydligt resultat och även se om verksamheten är som pedagogerna beskriver 

den.  

 

För att vår undersökning skulle blivit ännu bättre så känner vi att det hade varit bra om vi 

hade gjort fler testintervjuer, dels ihop men även gjort en eller ett par testintervjuer var för sig. 

Då hade vi känt oss säkrare i den miljö som man skapar med en intervju samt de 
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maktförhållanden som finns. Vi hade kanske även haft en större möjlighet att arbeta igenom 

och utveckla vår intervjuguide ännu bättre och hade kunnat arbeta mer med följfrågorna för 

att kunna få intervjuobjektet att göra djupare reflektioner. Hade vi gjort det så hade vi kanske 

också kommit ännu närmre den empiri som vi var ute efter, eller kanske är det så att våra 

frågeställningar helt enkelt blev lite för breda i detta arbete, trots att vi har arbetat mycket med 

dem.  

 

Vi hade också gärna försökt få en bredare bild genom att få möjlighet att få in fler 

fritidspedagogers åsikter. Detta hade vi kanske kunnat få genom att antingen göra fler 

intervjuer eller genom att skapa en enkätundersökning. Det vi undrar nu är om vi hade 

intervjuat fler fritidspedagoger, hade vi fått in en empiri med en större variation? Det vill säga 

om vi hade kunnat använda oss i större mån av ett sannolikhetsurval.  I vissa fall känns det 

som att det också hade varit bra om vi hade haft mer tid till att läsa in oss på de olika 

forskningsmetoderna och därmed fått en större förståelse för de olika metodernas styrkor och 

svagheter. Detta har vi inte haft möjlighet till då vi endast haft tio veckor på oss att göra våra 

intervjuer och sedan sammanställa de och skriva arbetet. Det hade också varit intressant om vi 

hade haft större möjlighet att välja ut fritidspedagoger som hade mer skilda åsikter när det 

gäller läxhjälp på fritidshemmet istället för det mer slumpvisa urvalet vi nu hade. 
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8. Avslutning 

I denna avslutande del kommer vi att belysa de tankar vi nu har efter arbetet och de tankar vi 

har burit med oss under arbetet samt de tankar vi hade inför detta arbete.  

 

Vår undersökning har visat att läxläsning är någonting som förekommer på fritidshem, dock 

verkar det ovanligt med strukturerad läxhjälp. De intervjuade fritidspedagogerna redovisar 

dock lite olika synsätt på det hela. Något som hade varit intressant att studera vidare hade 

varit att ta reda på hur det ser ut i resten av skolans värld. Är till exempel arbetslagen överens? 

Tycker klasslärarna likadant som fritidspedagogerna? Hur ställer sig rektorer till läxhjälp på 

fritidshem och även huvudmännen bakom? Om alla fått ökade resurser, hade man velat lägga 

det på läxor? 

 

En synpunkt som har kommit upp i våra intervjuer är vad syftet med läxan är. Många har 

ansett att den åtminstone till viss del handlar om att ge vårdnadshavarna och eleverna något 

att göra tillsammans. Kanske skulle det kunna finnas andra saker eller uppgifter som hade 

kunnat vara roligare för dem att göra tillsammans och dessutom kan man tycka att syftet med 

läxorna borde vara att eleverna utvecklar sin kunskap mer. Det vi märkte när vi började 

sammanställa resultatet var att vi hade en annan uppfattning till vad läxan var till för. Vi hade 

båda en föreställning om att läxan var ett verktyg för att eleven skulle få en möjlighet att 

färdighetsträna hemma, i en annan miljö som kanske är mer avslappnad och mindre 

tävlingsinriktad. Eller möjligen att göra färdigt sådant som inte hunnits med i skolan. Vi blev 

därför fundersamma när de intervjuade fritidspedagogerna menade att läxan har ett annat 

syfte.  

 

Något som vi också ville att de verksamma fritidspedagogerna skulle kommentera var just de 

konsultföretag, föreningar och organisationer som erbjuder läxhjälp som tjänst, i vissa fall 

mot en kostnad. Vi kände själva att vi i början av arbetet inte riktigt visste vad vi ansåg om 

detta, då vi båda ansåg läxa som ett färdighetsträningsverktyg. När man söker på internet 

kommer det upp två större hemsidor som erbjuder denna tjänst. Dessa hemsidor använder sig 

av utbildade lärare och en av sidorna använder även utbildade ingenjörer när detta behövs. 

Däremot kan man hitta artiklar om hur Röda korset har gått in och erbjuder läxhjälp och dessa 

kan vara äldre pensionerade personer. De erbjuder dock inte sina tjänster mot betalning. Detta 

var något som vi har funderat mycket på hur vi ställer oss till. Det är också något som de 
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intervjuade pedagogerna reagerade på, att det då kan handla om outbildade personer som 

hjälper eleverna när det finns utbildad personal på skolor som har spenderat minst 3 år med att 

fördjupa sina kunskaper just för att lära ut på ett korrekt och lämpligt sätt till varje individ. En 

annan sak som man kan fundera över är vilka det är som köper tjänsten läxhjälp och varför. 

 

Vi kan ibland känna att statusen för fritidspedagoger inte är så hög, bland annat så har 

utbildningen till att bli fritidspedagog kortats med ett halv år och vi omfattas inte av lärar-

legitimationen i dagens läge. Med detta som bakgrund kan man fundera på vilket sätt läxhjälp 

på fritidshem passar in. Gör det så att statusen höjs eller blir det istället att man blir för 

mycket skola och därmed underminerar sin egen yrkeskompetens och bara blir som en slags 

hjälplärare som bland annat Calander (1999) diskuterar? Det som vi även funderar kring, är 

om fritidspedagogerna själva värderar sitt yrke och den kompetens de har på rätt nivå, eller 

om de faller in i den stereotypen att de enbart klipper och klistrar med barnen? En av våra 

intervjuade fritidspedagoger ger uttryck för att lärandet inte är något som de tar upp så mycket 

på fritids, vilket kan tyda på att pedagogen inte reflekterar över allt lärande som faktiskt tar 

form tack vare fritidshemmets verksamhet. Vilket skulle kunna handla om att man inte 

värderar sitt yrke så högt som man skulle kunna. 

 

En sak som vi blev lite förvånade över i vår studie är att det faktiskt är många elever som 

själva tar initiativet till att göra sina läxor på fritidshemmet. Kanske hade vi nog trott att de 

flesta eleverna tyckte att det var tråkigt att göra läxorna, och därför helst undvek det. En 

förklaring till att det faktiskt förekommer att de själva tar initiativet kan vara att de är så pass 

unga att de faktiskt inte har hunnit “tröttna” på skolan, vilket ofta kan hända när de blir äldre.  

 

I vår studie framkommer det att de allra flesta fritidshem har möjlighet att erbjuda tid och en 

lugn plats för att få göra sina läxor, men att det är värre med att hinna eller kunna ge 

pedagogiskt stöd. Dessa tre aspekter är något som Huang & Cho (2009) tar upp.  Kanske kan 

detta vara en förklaring till varför vissa fritidspedagoger anser sig erbjuda läxhjälp och att 

vissa inte tycker att de gör det även om de i princip har samma förhållningssätt. De som anser 

sig inte erbjuda läxhjälp är de som tycker att det krävs ett mer specifikt pedagogiskt stöd än 

vad de kan tillhandahålla istället för att vara nöjda med det som de faktiskt kan erbjuda. En 

annan aspekt som Huang & Cho tar upp är vikten av ett gott samarbete, vilket de flesta i våra 

intervjuer upplever att de har. Med samarbetet som grund kan man tillsammans arbeta med de 

kunskaper som tas upp i skolan men även de kunskaper som ska arbetas med på 
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fritidshemmet. Det är även viktigt att fritidshemmet jobbar med de mål som de strävar mot att 

uppnå. De mål är övergripande för hur man som människa ska agera och respektera andra 

människor och sig själv. Dessa mål är mål som man hela tiden måste arbeta med och visa 

eleverna vad som gäller. 

 

Flera av författarna som vi har presenterat berör att fritidshemmet och pedagogerna som 

jobbar där inte riktigt har funnit sin roll än och kan ha svårt att hävda sig. En förklaring till 

varför det är så kan kanske vara att de inte har lika lång yrkestradition som lärare och 

förskollärare har. Även något som kan spela in på detta, tror vi kan vara att fritidshemmet inte 

har egna lokaler utan befinner sig i och runt om klassrummen. I början av fritidshemmens 

verksamhet hade man egna lokaler men med tiden har fritidshemmet flyttats in och blivit mer 

knuten till skolan av olika anledningar. Jämförelsevis har de inte heller haft sitt uppdrag som 

det ser ut idag så länge. Kanske kan flera av dessa problem lösa sig under tidens gång, dock 

lär det i så fall krävas att rollerna och samarbetet hela tiden ges plats att diskuteras om och 

problematiseras, så väl bland pedagogerna i arbetslaget som i media och resten av samhället.  

 

En annan sak som vi ser både som en fördel och en nackdel är att det inte verkar finnas så 

mycket tidigare forskning kring detta ämne. Vi har hittat forskning om både läxhjälp och om 

fritidshemmet men inte så mycket som berör båda ämnena tillsammans. Detta ser vi som en 

fördel eftersom vår undersökning då fyller ett syfte och kanske kan ge något mer perspektiv i 

dessa diskussioner, eller lyfta ett intresse för att bedriva annan forskning kring detta. 

Nackdelen med det är att det inte är så lätt att hitta relevant teori som bakgrund eller en bra 

grund att göra avstamp ifrån. Det gör också att det blir svårare att verkligen komma fram till 

det som vi var ute efter. Ibland kan det vara skönt att någon annan redan har tittat på ämnet 

innan så att man har en stabilare grund att luta sig mot. I detta examensarbete har vi arbetat 

efter dessa förutsättningar. Vi anser dock att ämnet är så pass intressant att fördelarna har 

övervägt nackdelarna. 
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Bilagor 

Bilaga A – Missivbrev 1 

Hej.  

 

Mitt namn är Madeleine Myrbäck, jag går på lärarutbildningen med inriktning mot fritidshem 

och har precis börjat skriva examensarbete tillsammans med en kompis. Vårt examensarbete 

ska handla om läxhjälp på fritidshemmet, därför undrar jag om jag kan få komma och 

intervjua dig om detta, intervjun kommer att ta max 30 minuter. Jag kommer även att spela in 

intervjun endast för min skull då jag troligen inte kommer att hinna anteckna allt vi kommer 

att prata om. 

 

Om du har möjlighet att ställa upp någon gång under följande dagar skulle jag vara tacksam 

för detta.  

Torsdagen den 22/11 

Fredagen den 23/11 

Måndagen den 26/11 

Tisdagen den 27/11 

Onsdagen den 28/11  

 

Tacksam för snabbt svar.  

Med vänliga hälsningar Madeleine Myrbäck 

 



 

 

Bilaga B – Missivbrev 2 

 

Hej! 

 

Jag heter Maria Stensson Wallin och har precis börjat skriva på mitt examensarbete 

tillsammans med en annan tjej. Arbetet ska handla om läxhjälp på fritidshemmet och jag 

undrar om du har möjlighet att hjälpa oss med detta genom att ställa upp på en intervju. 

Intervjun kommer att ta ca en halvtimme och jag vill gärna spela in den. De datum som jag 

har på förslag är: torsdag den 22/11, fredag 23/11, onsdagen den 28//11, torsdagen 29/11 eller 

fredagen den 30/11. 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

 

Maria Stensson Wallin 

 



 

 

Bilaga C – Intervjuguide 

 

 Erbjuder ni läxhjälp på ert fritidshem idag? Varför/varför inte? 

                 

 Har du varit med om att någon elev har frågat om läxhjälp i fritidshemmets 

verksamhet? 

 

 Hur ser samarbetet mellan fritidshemmet och vårdnadshavarna kring elevernas 

individuella utveckling, lärande samt trivsel ut? 

 

 Hur går du/ni tillväga ifall någon vårdnadshavare önskar läxhjälp? 

 

 Vems bör ansvaret kring läxhjälp vara och i vilken miljö bör läxläsningen äga rum, i 

första hand? 

         

 I vilken mån är fritidshemmets verksamhet samman kopplad med det eleverna arbetar 

med i skolan? 

 

 Vad anser du om att konsultföretag/ föreningar/ organisationer tar på sig ansvaret för 

att erbjuda läxhjälp (mot betalning och skatteavdrag?) 


