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NÖDINGE. Strax före 
klockan tre på fredags-
morgonen fick Bohus 
räddningstjänstförbund 
larm om en garagebrand på 
Gulklövergatan i Nödinge. 
Det var en fullt utvecklad 
brand som mötte persona-
len från stationerna Nol 
och Surte. Ett flertal bilar 
som stod parkerade i gara-
gelängan totalförstördes i 
branden, men ingen person 
skadades. 

Platsen har spärrats av 
platsen för teknisk under-
sökning och inlett en för-
undersökning om misstänkt 
mordbrand. 

JONAS ANDERSSON

Det var en fullt utvecklad brand som mötte personalen från Bohus räddningstjänstför-
bund.

Flera bilar totalförstördes i den brand som inträffade i 
en garagelänga på Gulklövergatan i Nödinge tidigt på 
fredagsmorgonen.

Garagelänga i lågor

HAJ PÅ MAGPLASK?
ELLER HAR DU NÅGON ANNAN DOLD TALANG?

De

VEM HAR ALES
Häftigaste bil?
Skönaste inrednings-eller 
klädstil?
Mest unika sommarjobb?
Galnaste sommarplaner?

KÄNNER DU NÅGON MED
En annorlunda livsstil?
Udda hobby?
Ovanligt boende?
Spännande idéer?

Alekuriren behöver Din hjälp med 
att fylla årets sommarnummer 

med spännande artiklar.

5 bästa tipsen 
belönas med en 

trisslott!

TIPSA REDAKTIONEN REDAN IDAG! 
johanna@alekuriren.se

0707-71 29 45

Utbildningen i skolan 
ska vara lika för 
alla, alla ska alltså 

ha samma förutsättningar. 
Det fi nns de personer som 
har det lätt att få gjort 
skolarbete samtidigt som 
någon annan sitter hemma 
och kämpar medan mamma 
eller pappa står bredvid 
och klagar. Det kan bli så 
orättvist beroende på vilka 
förutsättningar man har, 
det fi nns även personer 
som lever med exempelvis 
ett handikapp, svårigheter 
hemma eller någon annan 
störande faktor då blir det 
omöjligt att alla ska kunna 
få samma förutsättningar i 
utbildningen. Därför tycker 
jag att läxorna ska tas bort!

Om läxorna tas bort 
kommer ungdomar må 
mycket bättre, idag lever 
många av hård stress eller 
i någon depression, detta 
beror ofta på att skolan och 
läxorna tar upp alldeles för 
stor del av tiden som ryms 
på ett dygn. En ungdom ska 
kunna ta sig tid och umgås 
med familj, vänner och 
utföra sin hobby på fritiden. 
Och inte behöva vakna sedan 
gå och lägga sig med skolan 
snurrande i huvudet och 
kanske till och med drömma 
om skolan, vem vet? Eller så 
sitter man uppe och läser på 

en läxa tills nästa dag, vilket 
är vanligt bland studerande 
elever idag. Att behöva tänka 
för mycket på skolan gör 
att man tappar intresset och 
orken för det helt och hållet.

En annan anledning till 
att läxor borde tas bort är 
att betygen skulle höjas. 
Att ha ett datum för ett test 
har väl aldrig ökat någons 
kunskap? Om man istället 
skulle bli bedömd på det 
som syns i skolan skulle det 
bli mer rättvist för alla. För 
en dyslektiker är det inte så 
fruktansvärt lätt att skriva en 
uppsats och samtidigt inte ha 
en familj som bryr sig. Det 
hade inte varit skam att öka 
skoltiden en timma per dag 
för att slippa hemuppgifter 
och ett dåligt välbefinnande!

En tredje anledning är att 
läxorna inte ger någon kun-
skap. Det är oftast många 
läxor samtidigt, om inte hela 
tiden och då sitter man där 
1-2 dagar innan prov och 
pluggar till det. Informatio-
nen lägger sig då bara i när-
minnet och försvinner efter 
provet, eftersom då är det 
äntligen över. Det vore alltså 
bättre att jobba med allt 
arbete i skolan och faktiskt 
lära sig något eftersom det 
är det skolan är till för.

Det finns de personer 
som tycker att läxor är bra 

för barnen eftersom de då 
lära sig att ta eget ansvar 
och föräldrarna får en insikt 
i vad barnen gör i skolan. 
Men det är anser jag är fel! 
För istället blir det då för-
äldrarna som får ta ansvar 
så att barnen gör sina läxor, 
när det ändå finns en skola 
till detta. Som lösning på 
att föräldern ska få en större 
inblick i skolan passar det 
bättre med fler utvecklings-
samtal, då får föräldern 
insikt i barnets skolgång 
samt en större inblick i 
skolan och en kanske mer 
välbehövlig relation till 
lärare och skola.

Det gjordes även en 
undersökning för några 
år sedan efter att Vänster-
partiet föreslog att läxorna 
skulle avskaffas och forskare 
har kommit fram att läxor 
inte behövs. När det ändå 
finns en forskning om detta 
så förstår jag inte varför vi 
ungdomar inte skulle kunna 
få slappna av och må brätte. 
Skolverket säger även att 
rektorer och lärare om läxor 
på vardera skolor, och alla 
skolor har all rätt att slopa 
läxorna. Så varför plågas vi 
med läxor?

Lovisa Torstensson
HU2

Dingle naturbruksgymnasium

Inga läxor!
– Forskare menar att de inte behövs!


