
Allt   fler   studenter   engagerar   sig   i   läxhjälp  
  
Det   blir   mer   och   mer   vanligt   att   studenter   på   universitet-   och   högskolor   åtar   sig   uppdrag   som  
läxhjälp   åt   elever   i   grund-   och   gymnasieskolan.   Läxhjälpsföretaget    Allakando    menar   att   det  
finns   klara   fördelar   att   ha   privatlärare   som   redan   har   läst   kurserna   de   ska   undervisa   i.   
  

Läxhjälp   –   en   klar   fördel   med   en   lärare   som   redan   läst   ämnet  
Det   är   många   studenter   som   vill   engagera   sig   i   något   givande   och   betydelsefullt,   parallellt  
med   att   de   läser   heltid   på   universitet   och   högskolor.   Även   om   studierna   tar   mycket   tid   –   så  
ligger   det   i   högskolestudiernas   natur   att   man   har   stor   frihet   att   lägga   upp   sin   tid   och   att   man  
ofta   har   möjlighet   till   åtaganden   vid   sidan   om   plugget.   Ett   sådant   åtagande   kan   vara   läxhjälp.  
Allakando   som   är   ett   av   Sveriges   största   företag   som   arbetar   med   läxhjälp   har   i   många   år  
bedrivit   studiehjälp   med   lärare   som   själva   studerar.   Den   kanske   främsta   fördelen   med   det   är  
att   läraren   då   själv   har   läst   den   kurs   som   han   eller   hon   ska   undervisa   i,   inom   ramen   för   sitt  
uppdrag   med   läxhjälp.   Läraren   har   då   möjlighet   att   värdera   vilka   undervisningstekniker   som  
är   viktiga,   exakt   vad   det   är   i   kursen   eller   ämnet   som   man   borde   fokusera   på   och   hur   man   på  
bästa   sätt   ska   ta   sig   an   kurslitteraturen   eller   böckerna   i   ämnet.   Många   familjer   ser   detta   som  
otroligt   viktigt,   då   de   själva   inte   har   samma   möjlighet   att   hjälpa   sina   barn   då   de   kanske   själva  
inte   läst   den   aktuella   kursen   på   många   år   eller   inte   har   läst   den   alls.    Här    kan   du   finna   mer  
information   om   Allakando   mattehjälp.  
  

Privatlärare   inom   läxhjälp   kan   hjälpa   en   elev   att   nå   sina   kunskapsmål  
Den   som   engagerar   sig   inom   läxhjälp   får   en   unik   möjlighet   att   hjälpa   andra   elever   att   lyckas   i  
sina   studier   och   i   förlängningen   lyckas   i   livet.   Alla   kan   mer   än   de   tror   –   det   handlar   bara   om  
att   ge   eleverna   rätt   verktyg   att   ta   sig   an   sina   studier   och   uppmuntra   eleverna   att   våga   ta   för  
sig   i   sina   studier.   Allakandos   undervisning   handlar   lika   mycket   om   studieteknik   och  
motivation.   Den   som   engagerar   sig   i   läxhjälp   får   möjlighet   att   ge   eleven   en   rejäl   skjuts   i   sin  
kunskapsresa   –   läraren   får   möjlighet   att   bidra   till   att   en   elev   lyckas   i   livet.   Som   lärare   är   det  
en   mycket   upplyftande   känsla,   särskilt   med   vetskapen   om   att   en   fullgjord   grundskole-   och  
gymnasieutbildning   ofta   är   mycket   viktiga   för   att   man   ska   kunna   göra   sig   gällande   på  
arbetsmarknaden   och   vara   en   aktiv   samhällsmedborgare.   En   annan   aktör   som   erbjuder  
mattehjälp   och   söker   mattelärare   är   Smartstudies,   klicka   på   denna    länk    för   att   få   mer   info   om  
dem.  
  

Hjälp   till   med   läxhjälp   –   dryga   ut   ditt   studiemedel  
Vid   sidan   av   att   du   som   hjälper   till   med   läxhjälp   får   förmånen   att   hjälpa   en   elev   att   nå   sina  
mål,   så   kompenseras   du   naturligtvis   för   uppdraget   som   gör   att   du   kan   dryga   ut   ditt   CSN   och  
göra   fler   roliga   saker   under   din   studietid.   
  

Lärare   behövs   även   för   högskoleprovet  
Det   är   inte   bara   för   privatundervisning   i   yngre   år   som   det   behövs   lärare   –   det   finns   även   ett  
behov   av   lärare   inför   högskoleprovet.   På   denna   sida   finns   info   om   Allakandos    kurs    inför  
högskoleprovet.   

https://www.allakando.se/laxhjalp/
https://www.allakando.se/mattehjalp/online/
https://smartstudies.se/laxhjalp/
https://www.allakando.se/hogskoleprovet/

