Succes med online lektiehjælp i folkeskolen skal nu afprøves på gymnasier
1.400 gymnasieelever på fire gymnasier deltager det næste halve år i et pilotprojekt med online
lektiehjælp i fagene matematik, fysik og kemi. Eleverne kan hjemmefra via internettet koble sig
op til Lektier Online, hvor frivillige lektiehjælpere sidder klar til at hjælpe med lektierne. Online
lektiehjælp har været en stor succes i folkeskolen, og det vil man nu overføre til
gymnasieniveau, hvor man håber at både elevernes faglige forståelse og motivationen
til skolelivet kan øges.
Projektet Lektier Online, som Statsbiblioteket sammen med en række ministerier og
Kulturstyrelsen står bag, er en stor succes i folkeskolen. Her er 95 procent af eleverne
glade for ordningen. Projektet har blandt andet vundet Digitaliseringsprisen og Frivillighedsprisen i
2012.
”Der er kæmpe muligheder i online lektiehjælp. Det giver ikke mindst unge, som af den ene eller
anden grund har det svært med lektierne en mulighed for at få den ekstra hjælp, de har behov
for. Hvis pilotprojektet på gymnasierne bliver en succes, åbner det op for, at vi med online
lektiehjælp kan hjælpe de unge igennem hele vejen fra folkeskolen til endt gymnasial uddannelse.
Det vil være et kæmpe skridt i forhold til at nå Folketingets fastsatte mål om at 95 procent af
en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse,” siger områdedirektør Flemming Munch
fra Statsbiblioteket i Aarhus.
Pilotforsøget starter i dag mandag den 21. januar 2013, hvor eleverne på Tornbjerg Gymnasium og
Nordfyns Gymnasium som de første får mulighed for at bruge lektiehjælpsordningen. Den 28.
januar åbnes op for yderligere 2 gymnasier i Århus-området, når eleverne på Viby Gymnasium
og Egaa Gymnasium får samme tilbud. På gymnasierne er der stor opbakning til projektet, og
rektor Carsten Claussen fra Tornbjerg Gymnasium er spændt på resultatet:
"Det er et projekt med store perspektiver for eleverne. Det faglige niveau hæves væsentligt, når
eleverne går fra folkeskole til gymnasieniveau og gennem de tre gymnasieår. Hertil kommer, at vi
ingen forventninger kan have om, at eleverne får lektiehjælp fra forældre, familie og venner. Hvis
online lektiehjælp kan være med til at give eleverne den lektiehjælp uden for skolens åbningstid,
de har brug for ud over undervisningen og lektiecafeen i skoletiden, kan det have en rigtig god
effekt både på elevernes faglige forståelse og samtidig øge motivationen og lysten til skolelivet,
simpelthen fordi eleverne trives bedre, når de føler sig oven på med lektierne," siger Carsten
Claussen.
I alt er der godt 1.400 elever på de 4 gymnasier, som får tilbuddet om lektiehjælp via nettet. Der er
rekrutteret og oplært ca. 50 frivillige lektiehjælpere til pilotforsøget. De er studerende fra
Aarhus Universitet og sidder parat til at hjælpe gymnasieeleverne i et call-center på
Statsbiblioteket i Århus. De frivillige lektiehjælpere sidder sammen med lektiehjælperne
til folkeskoleprojektet. Ca. 10 lektiehjælpere har erfaring fra folkeskoleprojektet, og vil gerne
prøve kræfter med lektiehjælp på et højere fagligt niveau. De øvrige lektiehjælpere er nye og får
dermed debut som lektiehjælpere.
Det er KMD, der leverer det anvendte IT system.

Pilotforsøget er finansieret af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) og
Statsbiblioteket i Aarhus. Det er Statsbiblioteket, der er ansvarlig for pilotforsøget i samarbejde
med en projektgruppe af gymnasielærere fra de 4 gymnasier.
Læs mere om Lektier Online på www.lektier-online.dk
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