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Matematikläraren Jonas Allén undervisar Lina Abou Hamzé i matematik på sommarskolan i
Fyrisskolan i Uppsala. I bakgrunden Abdi Ali.

Svalt intresse för läxhjälp via nätet
Under hela 2008 pågår ett projekt Uppsala kommun med läxhjälp i
matematik via nätet. Några hundra Uppsalaelever har använt sig av
tjänsten hittills, men på kommunens sommarskola är intresset svalt bland
matematikeleverna.
I klassrummet på Fyrisskolan sitter 14 elever i olika
tonårsåldrar och räknar. De går i kommunens
sommarskola för att läsa upp sina mattebetyg. De
flesta av dem vill ha godkänt för att komma in på
önskad linje i gymnasiet.
Att delta i sommarskolan är frivilligt, men
eleverna får lägga en hundralapp i deposition innan
kursen. Har de deltagit minst 80 procent av
undervisningstiden får de tillbaka pengarna.
Stämningen i klassen är blandad och flera verkar
tycka att det är lite si och så med deras frivillighet.
- Man har i alla fall något att göra, tycker Aras
Hussein.
- Men man missar sommaren utanför, suckar Lina
Abou Hamzé.
Några av dem kan se fördelarna också.
- Det är mycket lugnare bland eleverna här än i
vanliga skolan, säger Linus Brolin.
Ali Moghaddan ska byta gymnasieprogram till
hösten och behöver få grunderna i matematik.
- Jag läste elprogrammet och fattade ingenting. Nu
ska jag läsa omvårdnad i stället, säger han.

FAKTA
Uppsala kommuns läxcoach
Projektet utförs av kontoret
för barn, ungdom och
arbetsmarknad i Uppsala
kommun i samarbete med
Microsoft i Kista. Syftet är att
initiera försök med
läxläsningshjälp på nätet.
Vardagskvällar mellan 16 och
22 kan skolelever från åk 4 till
och med gymnasiet chatta för
att få hjälp med matteläxor av
coacher via msn.@Normal
(Web): Läxcoacherna har
rekryterats från studenter på
Uppsala universitets
civilingenjörs- och
lärarprogram och
Katedralskolans IB studenter.
De arbetar på ideell basis.
Personal på Microsoft deltar i
diskussionerna kring projektet,
bistår med teknisk support
och rådgivning kring
säkerhetsfrågor.
Mer information finns på
www.lxcoach.uppsala.se

Kursen pågår i tre veckor och avslutas med ett
prov. Samma dag får eleverna veta om de godkänts eller inte. Tidigare år har
ungefär 60 procent klarat att läsa upp sina betyg. Läraren, Jonas Allén, tycker att
det ligger en verklig utmaning i att lära eleverna hela högstadiets matematik
under de 25 undervisningstimmar han har tillsammans med dem.
Just denna dag har de besök av Hannah Lundström som berättar om
kommunens läxcoachprojekt via nätet. Ingen i klassen har använt sig av detta
hittills, trots att de har datorer hemma. Tillsammans med Microsoft i Kista håller
Uppsala kommun på att utveckla möjligheterna för skolelever att få
läxläsningshjälp via internet och plattformen msn.
- Det var en elev här på Fyrisskolan som gav förslaget om läxhjälp via nätet,
berättar Hannah Lundström.

Hon är projektledare och har själv tagit uppehåll från studierna i teknisk fysik
vid Universitetet i Uppsala. Fyrtio Uppsalastudenter, som annars pluggar till lärare
eller civilingenjör, ställer upp ideellt på sin fritid för att svara på mattefrågor. Både
eleverna och coacherna kan sitta hemma hos sig och frågor och svar kan gå
snabbt.
- Några hundra elever har använt sig av tjänsten hittills och de flesta eleverna är
positiva. Lärarna har faktiskt märkt att eleverna lärt sig sina kurser fortare på
detta sätt, berättar Hannah Lundström.
- Jag tänker i alla fall prova med läxcoachen, säger Lina Abou Ham när vi lämnar
klassrummet och hon ser lite gladare ut.
SUSANNE SIGROTH-LAMBE
Skulle du kunna tänka dig att plugga på sommaren?
Ja

Nej

Om jag hade verkligt risiga betyg
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