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Utbildningsnamnden 

Rapport av uppdrag om att utveckla mojligheterna till laxstod 

Fi5rslag till beslut 

Utbildningsnamnden foreslas besluta 

att i enlighet med foreslagen verksamhetsplan for 2016 genomfora en genomlysning av 
namndens sarskilda satsningar pa laxstod utifran fragestallningarna nedan, samt 

att lagga rapporten till handlingarna. 

Arendet 

Kommunfullmaktige har gett utbildningsnamnden i uppdrag att utveckla mojlighetema till 
laxhj alp. Som en foljd av detta uppdrag har utbildningsforvaltningen fatt i uppdrag att 
oversiktligt kartlagga hur laxstodet fungerar idag. Resultatet av kartlaggningen redovisas i 
bilagd lagesrapport. 

Kartlaggningen visar att bade skolor och utomstaende aktorer erbjuder laxstod inom Uppsala 
kommun. En nationell utvardering som Skolverket genomfort. Utvarderingen visar att 
laxstodet pa olika sat och i olika utstrackning kan bidra till saval okade amneskunskaper som 
ett okat sjalvfortroende och motivation. Samtidigt kan det uppsta en risk for att laxstodet i 
praktiken uppfyller funktioner som skolan borde klara av inom ordinarie ramar. En farhaga 
kan ocksa vara att behovet av att utveckla den egna verksamheten uppfattas som mindre om 
laxstodet kan fylla de brister som finns. Skolverket lyfter ocksa fram att laxstodet inte nar de 
elever som är i storst behov av stodet. 

Resultatet av kartlaggningen vacker fragor som behover belysas i en fortsatt genomlysning. 

• Vilket syfte har det extema laxstodet och som utbildningsnamnden finansierar genom 
sarskilda satsningar och hur utformas stodet konkret? 
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• Bidrar laxstodsinsatserna till elevemas utveckling och vilka resultat uppnas? 
• Vilka elever nas av laxstodet? 
• Finns det en risk att laxstodet kompenserar brister i verksamheten? 

Utbildningsforvaltningen 

Birgitta Pettersson 
Utbildningsdirektor 



UPEND UTBILDNINGSFORVALTNINGEN 

Handlaggare: Magnus Thorn, 
utvecklingsledare for grundskolan. 

Lagesrapport om laxstod 

Kommunfullmaktige har gett utbildningsnamnden i uppdrag att utveckla mojligheterna till 
laxhjalp. Som en foljd av detta uppdrag har utbildningsforvaltningen fatt i uppdrag att 
Oversiktligt kartlagga hur laxstodet (i denna rapport har begreppet laxhjalp ersatts med 
laxstod) fungerar idag. Resultatet av kartlaggningen redovisas i denna lagesrapport. 

Definition 
Skolverkets har utarbetat ett stodmaterial, "Leixor i praktiken", om hur man kan arbeta med 
laxor och Ora dem meningsfulla och skapa forutsattningar for elevers larande. I detta 
material framgar bl.a. foljande om Mixon Sedan 1994 finns det inga specifika bestammelser 
om laxor i skolans styrdokument. Det finns clamed inga regleringar som avgar om laxor ska 
ges, eller hur frekventa och omfattande de laxor som eventuellt ges ska vara. Det finns dock 
en standigt pagaende debatt i samhallet om laxans vara eller inte vara. Debatten refererar ofta 
till forskning som behandlar dels vilka kunskapsresultat laxor ger generellt, dels oonskade 
bieffekter av laxor. Det finns olika sat att definiera vad en laxa är, och det finns ingen allmant 
vedertagen definition som forskare, larare och lekman kan forenas kring. Den vanligaste 
definitionen är att laxor är uppgifter som lararen tilldelar eleverna att Ora efter skoltidens 
slut. En viss precisering av definitionen kommer fran laxforskaren Harris Cooper som menar 
att laxor aven omfattar det arbete som elever Or pa haltimmar och raster i skolan. Enligt 
forskaren Jan-Olof Hellsten kan dessutom uppgifter som eleverna sj diva valjer att utfora 
utanfOr lektionstiden definieras som Mixon 

Vidare kan man i stodmaterialet lasa om laxors effekter, syften med laxor, kvaliteten pa laxor, 
uppfoljning av laxor, likvardighet och forutsattningar, konflikter som uppkommer i hemmet 
och samarbetslaxor. 

Nationell utviirdering av tio skolors laxstlidsverksamheter 
Skolverket har vidare gjort en utvardering om laxstod och hur den kan stotta elevernas 
larande. Att eleverna ges individuellt stod i sin egen takt lyfts fram som den mest centrala 
framgangsfaktom och är dessutom ofta anledningen till att eleverna tar hjalp av laxstodet. 
Utvarderingen visar ocksa att laxor organiseras pa olika sat och kan ha olika syften. Man vill 
erbjuda en bra studiemiljo om man inte kan fa den hemma, man vill ge eleverna stbd i det 
lopande skolarbetet och man kan vilj a starka elevernas forMaga att langsiktigt ta ansvar for 
sin kunskapsutveckling. Utvarderingen visar att laxstOdet pa olika sat och i olika utstrackning 
kan bidra till elevernas kunskapsutveckling. I vissa fall kan laxstodet till exempel ge 
forbattrade praktiska forutsattningar for studier genom att erbjuda en god studiemiljo. 
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Darutover framkommer i utvarderingen att laxstodet kan bidra till saval okade 
amneskunskaper som ett okat sjalvfortroende och motivation. Laxstodet kan saledes under ratt 
forutsattningar bidra till elevemas kunskapsutveckling, aven om det inte är mojligt att med 
utvarderingens kvalitativa ansats utlasa hur vanligt forekommande dessa resultat är. 
En framgangsfaktor som lyfts fram är ocksa laxstodsledare som stottar och staller krav pa 
elevema. Samtidigt patalas att det bar finnas en rod trad mellan laxstod och den ordinarie 
undervisningen, om laxstod pa basta sat ska kunna stodja eleven i det ordinarie skolarbetet. 
Det stod som elevema erbjuds pa laxstod bar ligga i linje med och forstarka lararens 
pedagogiska upplagg. Generellt kan sagas att ju mer ambitios laxhjalpen är, desto mer 
tangerar laxhjalpen den ordinarie verksamheten. Detta akar i sin tur otydligheten i laxstodets 
funktion. Det uppstar en risk fOr att laxstodet i praktiken uppfyller funktioner som skolan 
borde klara av Mom ordinarie ramar, vilket är problematiskt i och med att inte alla elever har 
mojlighet att delta i laxstodet. En farhaga kan ocksa vara att behovet av att utveckla den egna 
verksamheten inom ordinarie ramar uppfattas som mindre, om laxstodet kan fylla de brister 
som finns. Skolverket lyfter ocksa fram att laxstodet inte nar de elever som är i storst behov 
av stodet. 

Liixtstod i Uppsala kommun 
Foljande aktorer är en del av laxstodsverksamhet i Uppsala kommun: 

Externa aktorer 
Lxcoach, universitetsstuderande erbjuder laxstod online for elever i ak 4 och uppat. Stodet ar 
tillgangligt mandag — torsdag 17.00 - 20.00. (Finansieras av utbildningsnamnden) 
ESMeralda, universitetsstuderande erbjuder laxstOd pa Gottsundaskolan, Stordammens 
skola, Valsatraskolan samt Granbybiblioteket med framsta syfte att minska social och etnisk 
snedrekrytering till hogskolan. Man vill aven avdramatisera universitets- och hogskolevarlden 
i elevernas moten med studentema. (Finansieras av utbildningsnamnden) 
Riida korset erbjuder laxstod vissa dagar under vissa tider i flera olika omraden. 
Gottsunda kyrka erbjuder laxstod tisdagar 16.00-19.00 for elever i ak 7 och uppat. 

Fritidshem 
I de yngre aldrarna erbjuder ett fatal fritidshem laxstOd vid behov, bl.a. vid Uppsavjaskolan 
och Liljeforsskolan. Har pagar ocksa en diskussion bland fritidspedagogerna huruvida detta 
ingar i personelens arbetsuppgifter. "Fritidshemmet ska stimulera elevemas utveckling och 
larande, erbjuda dem en meningsfull fritid, framj a allsidiga kontakter och social gemenskap." 
(Skolverket 2014). Om laxstod kan ses som en deli det uppdraget ar inte sjalvklart. Det 
framkommer ocksa. att det forekommer patryckningar fran foraldrar om att fritidshemmen bar 
erbjuda laxstod. 

Grundskolor 
Nedan foljer nagra exempel fran en enkatundersokning fran juni 2014 (18 av 26 skolor 
svarade). 

I Luthagens skolor erbjuder larare extra tid utanfor ordinarie timplan for elever eller grupper 
som behover stod. Stodet kan ibland innefatta uppgifter som andra elever ger hemma. 
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Nannaskolan erbjuder sâ kallad resurstid dar eleverna far tillgang till lararledda tillfallen 1-3 
ganger i veckan pa morgonen, efter skolans slut eller i samband med lunch. Elevema deltar pa 
frivillig basis. Kunskapsskolan har inga laxor utan elever erbjuds lararlett stod en timme om 
dagen. Flera fristaende skolor erbjuder laxstod 1-3 timmar per vecka. Att notera är att 
ovanstaende skolor ligger centralt i Uppsala. 

I stadens yttre delar erbjuder nagra skolor, som Stordammens skola, laxstod 2-3 timmar per 
vecka och nagra, som Gottsundaskolan och Vastra Stenhagsskolan, upp till 5 timmar per 
vecka. 

Pa landsbygden uppger Stavby skola att de ger laxstod sà mycket som eleverna behaver. I 
Gavsta skola och i Bjorkvallsskolan far eleverna stod tva timmar i veckan. 

Av de 18 skolor i Uppsala som svarat pa kartlaggningen är det en skola, Gluntens Montessori, 
som svarat att de inte har nagot laxstod. Tunabergsskolan har inte heller laxstod, men de 
planerar att starta. 

Avslutande diskussion ochfrágor for niimnden att fortsiitta belysa 

Kartlaggningen av laxstod visar att bade skolor och utomstaende aktorer i dag erbjuder 
laxstod inom Uppsala kommun. Mot bakgrund av skolans kompensatoriska uppdrag bar dock 
ett antal aspekter beaktas vad galler laxor. Skolinspektionen shiver foljande: 

Centralt är att skolan bade ska kompensera elevers olika forutseittningar sd att alla elever far 
samrna mbjligheter och ge eleverna de utmaningar de behover for att ná sa langt son mbjligt. 
Vidare är skolans uppdrag att i forsta hand ge seirskilt stod vid det ordinarie 
undervisningstillfeillet. 

I skollagen star skrivet: 

I utbildningen ska heinsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stOd 
och stimulans sa att de utvecklas sa langt som mbjligt. En striivan ska vara att uppveiga 
skillnader i barnens och elevernas forutsattningar att tillgodogora sig utbildningen. 

En av skolorna som deltog i enkaten 2014 efterfragar en bredare diskussion an att prata om 
laxor och laxstod. En viktig fraga stalls; vad skiljer en arbetsuppgift i skolan fran en laxa om 
den utfors i skolan med hjalp av de larare som finns pa skolan? 

Forlagger man laxstod utanfor skoldagen har man lagt aver ansvaret pa eleven sjalv att 
infinna sig vid laxstodet. Skolverket lyfter ocksa fram att laxstodet i regel inte nar de elever 
som star aura 'angst ifran att uppná ett godkant betyg och man kan da fraga sig om skolan 
uppratthaller haven gallande det kompensatoriska uppdraget. 

Samtidigt finns det exempel pa skolor i Sverige som bedriver en laxfri verksamhet, eller delar 
av verksamheten som är laxfria, och dar resultaten inte har sjunkit. Dar menar man att 
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eleverna med detta upplagg far ta ett helhetsansvar for sina studier, och dar forlagger man 
repetition/mangdtraning mom elevernas ordinarie schematid med kvalificerade larare. 

Fragoma nedan kan vara angelagna att stalla i utbildningsnamndens fortsatta genomlysning 
av hur olika satsningar pa laxhj alp bidrar till en hogre maluppfyllelse. 

• Vilket syfte har der extema laxstodet och som namnden finansierar genom sarskilda satsningar 
och hur utformas det konkret? 

• Bidrar laxstodsinsatsema till elevemas utveckling och vilka resultat uppnas? 
• Vilka elever nas av laxstodet? 
• Finns det en risk att laxstodet kompenserar brister i verksamheten? 
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