
 

 

 

 

 

Foto: Håkan Flanck 

 

 

 

 

 

 



Med Röda Korsets verksamhet Läxhjälp avses stöd till barn och vuxna att komma vidare med 

sina studier. Verksamheten är ett komplement till samhällets organiserade undervisning och 

sker i Röda Korsets lokaler, på skolor eller på annan plats. Verksamheten är öppen för alla 

som vill delta och den är gratis.  

Syftet med Läxhjälpen är att ge stöd i läxläsning där deltagarna utvecklas såväl skriftligt som 

muntligt utifrån sina individuella behov. Många barn och ungdomar har behov att få stöd 

med att göra sina läxor. Kanske det är många syskon som vill ha uppmärksamhet hemma, 

föräldrar som inte riktigt behärskar svenska språket, föräldrar som inte har tid att hjälpa sina 

barn eller att en tycker det är skönt att göra sina läxor med stöd av en annan utomstående 

person. 

Röda Korset bidrar till att mildra effekterna av det samhällsproblem där människor inte 

klarar av sina studier och därmed förlorar chansen till personlig utveckling och att kunna 

bidra till det gemensamma samhället enligt sina egna ambitioner. Samhället erbjuder i dag 

inte den typ av stöd som behövs för att alla elever - i en lugn miljö och med stöd av 

motiverade vuxna - ska kunna komma vidare i sina studier. Vi är medmänniskor och har ett 

psykosocialt förhållningssätt. 

 

Vårt förhållningssätt och grunden för Röda Korsets verksamhet läxhjälp handlar om att 

arbeta med egenmakt, inkludering och delaktighet och att ha ett skyddsperspektiv.  

Emotionell närvaro och professionell distans.  

 

Praktiska tips och råd inför start av verksamhet 

Undersök behov av läxhjälpsverksamhet i din kommun 

Rådfråga gärna om behov finns och i vilken omfattning läxhjälp efterfrågas i din kommun 

innan uppstart: Skolan, elevråd, föräldraförening, föreningar på orten, deltagare i Svenska 

för invandrare (SFI), skolpersonal, bibliotekarie, fältassistenter, boende för migranter, 

migrationsverket, socialtjänst med mera. 

Vi har nytt material för kretsar att kunna göra en behovsundersökning. Den hittas på rednet.  

Hur får vi deltagare?  

På allmänna platser kan en använda sig av affischer, foldrar eller annonsera i en lokaltidning. 
En kan också sprida budskapet via sociala medier.  

• Annonser, affischer m.m. kan vara lite breda och svårt att rikta. Men de ger en 

grundsynlighet. Tänk på att det kan vara bra att informera på olika språk 

• Anslagstavla på bibliotek 

• Anslagstavla i skola/föreningslokaler 

• Er kommunhemsida för Röda Korset 

• Sociala medier 



• Hemsidor: kommunens, skolans, bibliotekets 

• Tidningskalendarium 

• Be att få skicka ut skriftlig info med barnen 

• Att aktivt möta människor ansikte mot ansikte är en mer riktad form av 

kommunikation och ger förtroende. 

• Be att få presentera er för eleverna om de har någon större samling 

• Presentera er på föräldramöte 

• Besök fritidsgårdar/fritidshem 

 

När ni är på gång:  

• Tänk IDÉ;  

- Inkludera deltagare i planeringen och kretsen 

- Låt alla vara delaktiga i verksamheten, fixa frukt, fika, plocka fram, plocka bort etc 

- Ta inte över, utan se allas kapacitet och potential, dvs skapa egenmakt 

• När, hur och var ska verksamheten bedrivas?  

• Gör upp om ett system för att läxhjälpen alltid är bemannad. Tryck på vikten av 

kontinuitet 

• Lägg schema 

• Gör en telefon-/maillista 

• Bestäm hur en gör när en har förhinder 

• Använd en bok att skriva in antal besökare/frivilliga 

• Använd en pärm med allmän info till de frivilliga (utbildningar, träffar…) 

• Handla in t.ex. blyertspennor, kulspetspennor, pennvässare, 

papper/anteckningsblock, några miniräknare, linjaler och lägg detta tillsammans med 

pärmen och boken (ovan nämnda) som förvaras i en ”låda” så att alla frivilliga 

kommer åt 

• Införskaffa något mellanmål såsom exempelvis frukt 

• Vi fotar inte barn och lägger upp bilder på sociala medier. Vi ber om tillåtelse att 

publicera bilder på vuxna.  

 

Det är viktigt att alla deltagare, frivilliga som besökare vet vart de ska vända sig om 

något inträffar. Det är också viktigt att ni har kunskap om skyddsfrågor och 

psykosocialt stöd. Det kan t.ex handla om att alla frivilliga ses en stund efter varje 

pass, där möjlighet ges att lyfta något som känns svårt. 

För detta uppdrag som läxhjälpare ska de frivilliga begära utdrag ur Polisens 

belastningsregister och visa upp för frivilligledaren. Detta gäller i verksamheter som 

vänder sig till barn och unga. Det handlar om att skydda barnen.  

Var också noga med att alla frivilliga går våra e-kurser: Rödakorskunskap, 

Uppförandekoden och Att vara frivillig. Det är lämpligt att ha inloggning till Röda Korsets 

intranät rednet.  



 

Länkar och litteraturtips 

• Öva på Sveriges geografi 

http://lantmateriet.se/ 

• Här hittar de en massa länkar inom alla ämnen. (En kan på den sidan välja ”Upp till 

12 år” för att hitta program för mellanstadie-, lågstadie- och förskolan) 

http://www.lankskafferiet.org/         

• Multiplikationstabellen 

https://www.multiplikationstabellen.se/  

• Lexikon för svenska synonymer (hitta andra ord som betyder samma sak) 

http://www.synonymer.se/  

• Slå upp ord på engelska, tyska, franska eller spanska 

http://www.norstedtsord.se/  

• Öva på glosor 

http://glosor.eu/  
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