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Nätcoacher ger läxhjälp
[2008-05-08]

Uppsalaelever som kört fast med matteläxan behöver inte
ge upp. Varje kväll finns studenter online, beredda att
hjälpa till.
Sara Tesfai, 11 år, går in på listan över mattecoacher på nätet. Klasskompisen
Nora Monfared pekar på coachen Annea som är online och Sara Tesfai lägger
till henne till sitt konto i chattprogrammet.
- Hej, kan du hjälpa oss med ett mattetal? skriver Sara.
- Visst. Ska ni räkna på papper eller i boken? svarar Annea.
- Det är i boken.
- Jag har inte er bok, men om ni skriver talet här så kan jag hjälpa till,
skriver Annea.
Sara Tesfai och Nora Monfared diskuterar en stund hur de ska skriva talet i
datorn för att Annea ska förstå innan de matar in: 21x3=
GUDRUN MÄLARSTIG är lärare för klass 4A på Treklangen som hör till
Gottsundaskolan utanför Uppsala. Sedan läxhjälpen på nätet startade i
oktober förra året, får hon inte lika ofta som tidigare höra att en elev kört fast
och därför inte gjort läxan.
- Jag kan inte säga att kunskapsnivån generellt gått upp för det har vi inte
undersökt, men de klarar läxorna bättre nu, säger hon. Idén med läxhjälp
på nätet kom från en elev på Fyrisskolan. Förslaget mottogs positivt
och kommunen inledde ett samarbete med Microsoft som bistått med teknisk
hjälp.
Mattecoacherna är studenter vid Uppsala universitet som läser till lärare eller
civilingenjörer. Några går på gymnasiets IB-program
(international baccalaureate). Sammanlagt är de ungefär 40 stycken och de
jobbar helt ideellt. De har fått en introduktionskväll med information om
projektet och hur de ska coacha, och några av dem fi nns alltid
uppkopplade mellan kl 16 och 22 på vardagskvällarna. En projektledare, som
är anställd av Uppsala kommun, håller kontakt med dem och ordnar träff
ar varje halvår.
PÅ TREKLANGEN, där nio av tio elever har ett annat förstaspråk än svenska,
ser Gudrun Mälarstig fl era fördelar med mattecoacherna.
- Jag tror det är väldigt värdefullt för eleverna att få kontakt med de äldre
studenterna. Coacherna kan fungera som förebilder och det blir även en
träning i svenska språket. Eleverna måste ju skriva så att coacherna förstår.
Treklangen var en av de första skolorna som fi ck testa mattecoacherna på
nätet. Nu är projektet utökat och alla elever från år fyra och upp
till gymnasiet i Uppsala kommun är välkomna. Även elever från några skolor i
Stockholm har bjudits in.
Många av dem som provat läxhjälpen har svårt att få hjälp hemma. Men
både de som har lätt och de som har svårt för matte har använt
tjänsten. Ännu omfattar projektet bara matematik, men intresset för att bli
coach har varit stort och snart kan elever också ställa frågor om fysik och
kemi.
Gudrun Mälarstig brukar påminna eleverna om att coacherna fi nns varje
gång hon ger läxor.
- Jag tycker att den hjälp eleverna får har varit bra. Jag har inte upplevt att
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- Jag tycker att den hjälp eleverna får har varit bra. Jag har inte upplevt att
de bara får de rätta svaren, utan coacherna har verkligen satt i gång tankarna
hos barnen.
Gudrun Mälarstig tror att det kan vara bra att få hjälp av någon annan
än den egna läraren och i en annan situation än den i klassrummet.
Chattprogrammet Windows live messenger som används är alla elever vana
vid, och oavsett på vilken nivå eleverna är så stöter de på problem och
behöver få hjälp.
- Och om man frågat en gång och inte förstått kan man fråga en annan
coach och det behöver inte kännas pinsamt att fråga igen, säger
Gudrun Mälarstig.
SARA TESFAI och Nora Monfared får svar på sin fråga.
- Vet ni hur ni ska börja? skriver Annea.
- Nej.
- Börja med 20x3 så blir det lättare, råder Annea.
- Ja! Och sedan tar vi 1x3 och plussar ihop dem.
LÄXHJÄLP PÅ NÄTET
* Använd spaces eller någon annan gratissida på nätet för att lägga upp
tjänsten.
* Kontakta en högskola för att hitta coacher. Ta väl hand om coacherna så att
de känner sig uppskattade.
* Ge föräldrarna tydlig och kontinuerlig information så att de känner sig
trygga.
* Testa gärna Uppsalas tjänst. Ingen kommer att neka eleverna hjälp för att
de bor i ”fel” kommun.
* De tekniska tjänsterna, hemsida och chatt-forum, finns gratis på nätet.
www.laxhjalp.spaces.live.com
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