Designit hjælper Lektier Online med at skabe fremtidens online
lektiehjælp
Udgivet 28.oktober 2014
PRESSEMEDDELELSE
Statsbiblioteket og Designit har indgået en partneraftale om det succesfulde Lektier Online
projekt. Der er store forventninger fra begge parter til samarbejdet.
- Når alt kommer til alt, så er en forudsætning for læring gennem Lektier Online jo, at de unge
logger ind på sitet. Derfor arbejder vi løbende med at sikre, at Lektier Online også i fremtiden er et
attraktivt tilbud til børn og unge. Det stiller naturligvis store krav til, at brugeroplevelsen er helt i
top, og at vi er med på beatet, fortæller Flemming Munch, der er områdedirektør på
Statsbiblioteket, og ansvarlig for Lektier Online.
- Med Designits status som et af verdens førerende firmaer inden for udvikling af innovative
digitale løsninger, er der store forventninger til samarbejdet fra Statsbibliotekets side. Vi glæder os
til at se, hvordan Designit kan bidrage til videreudviklingen af Lektier Online, og hvordan de kan
være med til at sikre en endnu bedre oplevelse for vores brugere, udtaler Flemming Munch, der
samtidigt understreger, at konceptets succes helt afgørende grundlæggende skyldes de næsten
500 frivillige og ”den gode sag”, hvor vi bl.a. giver den sociale arv og ulighed baghjul.
Lektier Online har haft stor succes siden starten i 2010, og netop nu ekspanderer projektet kraftigt
både i forhold til nye målgrupper og samarbejdspartnere. Som et led i strategien om at sikre
innovation og udvikling af projektet arbejder Statsbiblioteket netop nu med at inddrage eksterne
virksomheder i et rådgivende advisory board. Det er netop i Lektier Onlines advisory board, at
Designit skal hjælpe med at sikre innovativ udvikling på områder som design og usability.
Lektier Online er en super-sympatisk digital kobling af unge med behov for dedikeret lektiehjælp
og et korps af frivillige undervisere – i et miljø og på en platform, der giver mening for alle parter.
Egentlig en simpel formel. Tænk hvad det kan blive til, hvis vi løfter projektet videre til nye
segmenter og nye og endnu stærkere services. Der er virkelig interessante læringsmæssige og
sociale potentialer, udtaler Troels Nørlem, Director i Designit.
Den digitale platform er afgørende men alligevel uinteressant i sig selv. Det interessante består
snarere i de nye koblinger og den betydelige forskel, som de rette services kan gøre for helt
almindelige og ualmindelige danskere. Derfor er der spændende udfordringer i vente på
brugerinddragelse, koncept og design, og vi ser frem til at bidrage med vores ekspertise, udtaler
Troels Nørlem.
Projektrammen passer i øvrigt glimrende ind i flere af Designits generelle fokusområder, hvor vi
blandt andet arbejder med globale brands om udviklingen af services, produkter og digitale
oplevelser, der kan imødekomme fremtidige brugermønstre – dem, vi tematiserer som Smarter
Living, Future Citizenships og Healthier Lives. Kan vi bruge kernen i Lektier Online til at løse nogle
helt andre samfundsudfordringer? Vi er her i hvert fald for at gøre en større forskel, slutter Troels
Nørlem, Director i Designit.

Om Lektier Online
Statsbiblioteket er en kulturministeriel institution og er både nationalbibliotek,
universitetsbibliotek og national overbygning til de danske folkebiblioteker. Lektier Online blev
søsat i 2010 som et projekt under Undervisningsministeriet, Integrationsministeriet og
Kulturministeriet med finansiering fra satspuljemidler, og med Statsbiblioteket som
projektansvarlig. Oprindelig var Lektier Online tænkt som et tilbud om online lektiehjælp til elever i
6.-10 klasse i udsatte boligområder.
Lektier Online har opnået stor anerkendelse. I 2012 modtog Lektier Online digitaliseringsprisen i
kategorien Velfærd med den begrundelse, at projektet aktivt inddrager både børn og unge samt
civilsamfundet i skabelsen af digitale læringsrum. Med en stigende efterspørgsel har projektet
vokset sig større og tæller i dag foruden det oprindelige satspuljefinansierede projekt også et
kommunefinansieret projekt og Lektier Online GYM, som er rettet mod gymnasieelever. Antallet af
samarbejdspartnere er også udvidet med bl.a. Det Kongelige Bibliotek, Odense Centralbibliotek,
Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, KMD, Systime samt senest med A.P. Møller Fonden, der
har valgt at støtte en national udbredelse af konceptet til gymnasieelever.
Ca. 20.000 elever har allerede benyttet den personlige online lektiehjælp som teamet på nu ca.
500 frivillige lektiehjælpere yder. I gennemsnit er der pt. Ca. 100 sessioner af 30 minutter hver dag
fra søndag til torsdag i alt fra sprog til matematik, fysik og kemi. De fleste frivillige er
universitetsstuderende, der hver bidrager med et par aftener hver måned. Lektiehjælpen ydes fra
callcentre i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.
Om Designit
Designit er et dansk-ejet internationalt strategisk design firma med mere end 300 strateger og
designere fordelt på 10 kontorer globalt. Designit skaber sammenhængende produkter, services og
brugeroplevelser på tværs af medier for en bred vifte af internationale brands og industrier.
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• Lektier Online/Statsbiblioteket, områdedirektør Flemming Munch, telefon: 40 30 03 22,
mail: fm@statsbiblioteket.dk
• Designit, Director Troels Nørlem, telefon: 26 72 22 08, mail: troels.norlem@designit.com

