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En beskrivelse av Samvirkemodellen med
Leksehjelpen som case
1.Innledning
Opphoping av levekårsutfordringer i områder i og rundt store byer er en utfordring i en rekke
land i Europa. Siden nittitallet har offentlige myndigheter i Norge satt i gang tverrfaglige
programmer som områdeløft eller områdeinnsats i avgrensede, urbane områder, der målet er å
redusere sosiale og fysiske utfordringer (Barstad, 2008, s4). Noen kjennetegn ved disse
områdene kan være høy barnefattigdom, arbeidsledighet og dårlig fysisk standard på
uteområdene (Ruud, Barlindhaug, Staver, 2019). Mange av innbyggerne i disse delbydelene har
innvandrerbakgrunn (Departementene, 2020). Begrunnelsen for at flere land setter i gang slike
områdeløft er antagelsen om at kvaliteten på bo- og nærmiljø henger sammen med mulighet for
sosial mobilitet og generell livskvalitet (Ruud, Barlindhaug, Staver2019, s14).
Som (Brattbakk, Andersen (2017 vii ) skriver
«Nabolaget med alle dets institusjoner og sosiale andre (som venner og andre rollemodeller) er
en arena for læring og kommunikasjon der sosiale relasjoner og nettverk utvikles, vedlikeholdes,
utvides eller brytes. Nabolaget representerer dermed et mulighetsrom for å utvikle ulike former
for kapital – sosial, kulturell og økonomisk – som barn og unge enten kan profittere på eller som
kan bli en hemsko for dem».
Utfordringsbildet
Det bor omtrent 45.000 mennesker i Bydel Sagene og med en omkrets på 3,1 km innebærer det
en svært høy befolkningstetthet. Med 2098 kommunale boliger er Sagene den bydelen i Oslo
med høyest andel kommunale boliger. Det er få store familieleiligheter, både i kommunale og
private gårder (Oslo kommune, 2020). Dette gjør trangboddhet til en stor utfordring. Sagene er
også en bydel med store forskjeller når det gjelder utdanningsnivå- og inntektsnivå
(Folkehelseprofil, 2020). Det har vært en sterk befolkningsvekst de siste årene, knyttet til mer
boligbygging og høy prisvekst på boligene i bydelen (Oslo kommune, 2019). Konsekvensene av
det er at den demografiske- og sosioøkonomiske utviklingen går i retning av en delt befolkning,
der tilgangen på goder er svært ujevnt fordelt. Mange av innbyggerne i kommunale boligene er
avhengig av sosiale ytelser for å klare seg, og hele 21,3 prosent av barna i bydelen bor i
lavinntektsfamilier (SSB, 2020). Da kommunale leieavtaler er av midlertidig karakter, er dette
også en ustabil boform. I 1997 mottok Bydel Sagene midler fra handlingsprogrammet Oslo Indre
Øst, statens og kommunens felles satsing for å jobbe med levekårsutfordringer i bydelene i Oslo
Indre Øst. Satsingen var spesielt rettet mot oppvekstsvilkår og helse- og bomiljøarbeid i de
kommunale gårdene. På dette tidspunktet var det store utfordringer med bomiljøene i disse
gårdene i bydelen, og familiene meldte om utrygghet, rusproblematikk i oppgangene,
fellesarealene og generelt dårlig bomiljø.
Innsatsområdene krevde at vi jobbet tverrfaglig, helhetlig og at organisasjonen var fleksibel og
kunne organisere arbeidsgrupper rundt problemstillinger. Det var politiske føringer på at vi
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skulle jobbe sammen med befolkningen for å skape positive endringer i bomiljøet. Å arbeide med
disse problemstillingene på befolkningens premisser gjorde at bydelens ansatte måtte finne nye
måter å jobbe på. Tjenestestedene i bydelen var nødt til å utvikle systemer og strukturer for å
jobbe på tvers og med nye samarbeidspartnere enn de tidligere hadde erfaringer med. Bydelen
etablerte bo- og nærmiljøteam hvor NAV, Boligkontorets bomiljøteam, Boligbygg,
Ungdomstiltakene, Enhet for kultur og nærmiljø, skolene, SALTO og bydelspolitiet samarbeidet
for å bedre bomiljøet i bydelen.
Etter at satsingen tok slutt videreførte bydelen denne arbeidsmåten innenfor ordinære
budsjettrammer, og ved å søke offentlige tilskudd til enkeltprosjekter og arbeidsgrupper. I
kjølvannet av denne områdesatsingen ble det derfor utviklet en innfallsvinkel til sosialt arbeid,
der beboernes ressurser, initiativ, motivasjon og engasjement er en viktig forutsetning for
utviklingen av tiltak og prosjekter. Denne rapporten er en beskrivelse av en samarbeidsform som
bygger på et praktisk arbeid som har blitt utført av flere av de forebyggende tjenestene i Bydel
Sagene de siste 20 årene. Bydelen kaller denne arbeidsmetoden for Samvirkemodellen. Ett av
tiltakene som ble utviklet i dette arbeidet var en foreldrevet leksehjelp.

2. PACT- prosjektet
Bydel Sagene og Nordpolen skole deltar i EU-prosjektet Partnership Achieving Communities
Tackling early school leaving (PACT) sammen med byene Rotterdam og Riga. Gjennom PACT skal
de tre søkerbyene beskrive ulike metoder som kan forhindre skolefrafall. Alle de tre
tilnærmingene har som formål å styrke elevens tilhørighet til skolen.
Hensikten med Bydel Sagenes prosjekt er å styrke nærmiljøbaserte tiltak som kan redusere
skolefrafall, ved å etablere modeller for samordning mellom skole, hjem, offentlige tjenester og
lokalsamfunn. Vi søkte dette prosjektet fordi vi ønsket å dele erfaringene våre rundt
Samvirkemodellen, som en måte å øke deltagelse og mobilisering av ressurser i et nabolag. I
PACT- prosjektet samarbeider Bydel Sagene med Nordpolen skole i delbydel Torshov, som er et
av områdene med flest kommunale boliger i bydelen. En stor
andel av barna som bor i disse gårdene har foreldre med innvandrerbakgrunn.
Nordpolen skole er en barne- og ungdomsskole med 670 elever. Skolen er en viktig institusjon i
nærmiljøet, da det er her barn tilbringer mesteparten av tiden sin. Det er også en av få
lovpålagte tjenester som alle barnefamilier har en tilknytning til over tid. Nordpolen skole har
derfor vært en viktig samarbeidspartner i bydelens arbeid med levekårsutsatte familier. Å jobbe
med sosial utjevning og forbedring av levekår krever en tverrfaglig innsats og muligheten til å
jobbe langsiktig, da årsakene til levekårsutfordringene er sammensatte. Med vår deltagelse i prosjektet ønsker vi å vise et eksempel på hvordan det å styrke nærmiljøets rolle i skolen kan ha
positive ringvirkninger. Vi vil beskrive en tilnærming der vi har samarbeidet med
foreldregrupper i de kommunale gårdene i bydelen om å utvikle tilbud og tjenester. I denne
rapporten ønsker altså bydelen å beskrive en arbeidspraksis og forutsetningene for å jobbe på
denne måten. Hva skal til for å bruke Samvirkemodellen, i hvilke situasjoner egner den seg, hva
kreves av de ulike partene i samarbeidet. Samvirkemodellen, dens effekter og gevinster er
belyst gjennom leksehjelp som case.

Skolefrafall
Skolefrafall er en utfordring i hele Europa, og det er bred enighet om at det både er individuelle
og strukturelle årsaker til at unge ikke fullfører et skoleløp, og at tiltakene bør rettes mot flere
innsatsområder. EU har flere strategier knyttet til forebygging av skolefrafall. De siste årene har
det vært fokus på hvordan skolen kan bli en mer åpen arena, en tilnærming som kalles en Whole
School Approach. Beveggrunnen for dette har vært en idé om at barnets generelle trivsel er et
viktig utgangspunkt for læring, og at skolen må inkludere og være åpen for deltagelse fra
nærmiljøet, fra foreldre og jobbe målrettet med familier med levekårsutfordringer. I dette ligger
det at det er systemet som må tilpasse seg en heterogen foreldregruppe, og at det er skolens
rolle å nå alle grupper. (Downes, Nairz-Wirth, Rusinaitė, 2017). Det er også dokumentert at en
del av språket som brukes i skolesystemet gjør at enkelte foreldregrupper finner seg lettere til
rette enn andre, dette gjelder spesielt foreldre som har høyere utdanning. (Hornby& Lafaele,
2011: s 41). El-Hadioui (2011) argumenterer også for at barn med flerkulturell bakgrunn og
foreldre med lite eller ingen utdanning i større grad kan oppleve ulike forventninger fra skolen,
hjemmet og gata, og at sprikende forventninger kan skape utfordringer for barnets tilhørighet
på skolen, da de konstant må tilpasse seg ulike normer.
EU har en målsetting om å redusere skolefrafall til under ti prosent. Det er store forskjeller i
frafallsprosenten internt i Europa. (Downes, Nairz-Wirth, Rusinaitė, 2017). Bydel Sagene har
også fullføre og bestå som en av sine viktigste strategiske mål, ca. 31 prosent av ungdommene i
bydelen fullfører ikke videregående skole innen en femårsperiode (Folkehelseprofil, 2020).
Risikofaktorene for skolefrafall nasjonalt er det samme som det er lokalt i bydelen, der
resultater på grunnskolen er den variabelen som har størst betydning. Det er også en direkte
korrelasjon mellom lav poengsum på grunnskolen og utdanningsnivået til foreldrene.
Konsekvensene av å ikke fullføre og bestå er større enn de var før, da det er færre ufaglærte
jobber og det er større sjanse for svakere tilknytning til arbeidslivet dersom man ikke fullfører
videregående skole (Utdanningsdirektoratet, 2019).

En analyse av frafallstatistikken i Bydel Sagene viser at risikofaktorene for skolefrafall i bydelen
er:
-

Svake skolepresentasjoner når man fullfører ungdomskolen
Elever som har foresatte uten formell utdanning
Elever som har norsk som andrespråk

Det er godt dokumentert at barn som vokser opp i lavinntektsfamilier har mindre sjanse for å
fullføre videregående skole (Utdanningsdirektoratet, 2019).

3.Teoretisk bakgrunn
I arbeidet med Samvirkemodellen har ressursene i nærmiljøet og styrking av nabolag vært
motivet for arbeidet. Boligområdet kan påvirke unges muligheter senere i livet. I rapporten
Oppvekststedets betydning for barn og unge (Brattbakk, Andersen, 2017) har forskere drøftet
hvorvidt barn som vokser opp i ressurssterke strøk drar med seg disse fordelene inn i
voksenlivet.
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Her skriver de:
«… unge fra fattige og utsatte familier er i en særlig sårbar posisjon, og kvaliteter ved arenaer
utenfor hjemmet kan tenkes å være mer avgjørende for deres mulighetsrom. De sekundære
sosialiseringsarenaene – som skole og nabolag – kan potensielt ha større betydning både i positiv
og negativ retning, og dermed potensielt spille en sterkere kompenserende rolle» ( Brattbakk,
Andersen, 2017, s2).

Figur 1: Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell (Bronfenbrenner, 2005, i
Helsedirektoratet, 2015)
Når bydelen har jobbet med nærmiljø- og bomiljøarbeid er det nettopp nabolagets
kompenserende rollen vi har vært opptatt av. I arbeidet med Samvirkemodellen har vi også
støttet oss på Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell om hvordan arenaene barnet
beveger seg mellom påvirker barnets utvikling, og hvorfor samhandlingen mellom disse er
viktig. I denne modellene fokuserer man på barnet og ikke bare eleven, og at barnets utvikling er
samfunnets ansvar. De arenaene barnet befinner seg på daglig finnes i den innerste sirkelen,
mikrosystemet, dette er arenaer som nabolaget, fritidsaktiviteteter, familien og skolen. Den
andre sirkelen, mesosystemet, er samspillet mellom de ulike arenaene . Lover, regler og
rammene i et samfunn utgjør de ytterste sirklene. I en utviklingsøkologisk teori er barn og unge

mer tilbøyelig til å tilegne seg adferd dersom de samme normene gjelder på flere
utviklingsområder i livet, for eksempel i hjemmet, skolen og gata, som da representerer mikroog mesosystemet (Helsedirektoratet 2015). Senere i teksten vil vi forklare hvordan
Samvirkemodellen og Leksehjelpen kan bidra til at avstanden mellom de ulike arenaene
reduseres.
Samskaping
I utarbeidelsen av offentlige tjenester referer litteraturen til ulike paradigmer som dreier seg om
graden av offentlig involvering, roller og beslutningsmyndighet. Det er spesielt tre paradigmer
som beskrives. Danskene beskriver disse som kommune 1.0, kommune 2.0 og kommune 3.0.
Kjennetegnene ved kommune 1.0 er et system der det offentlige fungerer som øverste
myndighet, og tilbud og tjenester allerede er definert. Befolkningen defineres som klienter og
brukere. Det andre paradigmet, kommune 2.0, innebærer å tenke på innbyggerne som kunder,
servicemottagere, og at man skal sikre at kommunen leverer de beste tjenestene. Ansatte skal
være serviceinnstilt og levere det innbyggerne har behov for (Guribye, 2016). Kommune 3.0
handler om å bruke ressursene utenfor kommunen som administrativ enhet og se på innbyggerne
som likeverdige. Det offentlige og innbyggere definerer utfordringer og løsninger sammen. Det
er felleskapet som er viktig. Kommune 3.0 innebærer da en form for samskaping av tjenester
sammen med innbyggerne.
Samskaping kan defineres på mange måter, men det alle definisjonene har til felles, er at det er
en verdiskaping mellom den som tilbyr en tjeneste/ tilbud og brukere/ innbyggere (Guribye,
2016).
I litteraturstudiene om samskaping bruker man begreper som tykk eller tynn samskaping, og
radikal eller konservativ samskaping. Hvorvidt prosjekter og tiltak definerer som det ene eller
andre handler om når i prosessen innbyggerne er involvert og hva slags rolle de har (Voorberg,
Tummers, Bekkers, 2014). Offentlig sektor kan ved denne type samarbeid ha mange ulike roller.
I denne teksten argumenterer vi for at Samvirkemodellen ligger tett opp til det som kalles tykk
samskaping, da det handler om å inngå et likeverdig partnerskap med sivilsamfunnet og skape
noe sammen. Tykk samskaping (det som på engelsk kalles co-production) regnes som en mer
radikal form for samskaping, da innbyggere, lag, foreninger er med på hele prosessen, de kan
både være initiativtagere og samarbeidspartnere (Røiseland, Lo, 2019
Figur 1. Karaktertrekk ved skille mellom co-creation/tynn samskaping og co-production/tykk
samskaping (KS, Kobro, 2018, 13)

Co-creation

Co- production

Tynn samskaping

Tykk samskaping
Likeverdig og kontinuerlig samarbeide om å
utvikle, gjennomføre og evaluere

Innbyggere inviteres som aktive og

velferdsytelser i en samlet kjede eller

autoritative samarbeidspartnere, sammen

spiralbevegelse som gjentas og som enten
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med offentlige myndigheter og/eller private

gjennomføres en-til-en, eller som flere til

aktører

flere personer og aktører gjør sammen

En dialog på tvers av forskjeller som skaper
større innsikt, forståelse og læring i
situasjoner preget av likeverdighet

Et varig tidsperspektiv, uten ekstraordinær
prosjektkarakter

Ofte ad hoc hvor samarbeidspartnere

Kan gjennomføres på individ-, organisasjons-,

inviteres inn i forskjellige faser av et

og samfunnsnivå

utviklingsarbeid

Adresserer makt og styring og vil ofte
omdefinere roller og relasjoner
Adresserer og omformer i liten grad makt og
styring.

Med røtter i forskning om

Er en produksjonsform, mer enn en form for

forretningsutvikling, marketing og

«Høring»

kommunikasjonsstrategi hvor forbrukere/
kunder transformeres fra passive til aktive

Med røtter i sosiologi og forskning om

medskapere av produkter og tjeneste

nettverk og sivilsamfunn/frivillig sektor

Som oversikten viser er «tykk samskaping» mer omfattende, da det ofte dreier seg om et varig
samarbeid med innbyggere. Det krever både en systemendring, og endring i rolleforståelser for
ansatte. Forskjellen ligger i at det er en produksjonsform, og egnet til å bruke på tiltak som skal
være varig, og ikke kun prosjekter. Det er da langt mer enn en samarbeidsform, og krever en vilje
og evne for en kommune å innta en ny rolle, noe som kan være krevende( Kobro, 2018)
I teori om offentlig sektors motivasjon for innbyggerinvolvering er det ulik rasjonale og
forklaringsmodeller som legges til grunn. En av disse forklaringsmodellene er at involvering av
innbyggerne fører til at brukerne får mer tilpassede tjenester, som igjen da skaper en mer

effektiv offentlig sektor. I tillegg til et effektiviseringsperspektiv, så er også økt demokratisering
en forklaring som har gjort seg mer gjeldende det siste tiåret. Her blir deltagelse og ønske om å
mobilisere flere innbyggere trukket frem som viktige perspektiv. Målet er ikke her bare
reduserte utgifter, men løsninger som tar mer hensyn til mangfoldet i befolkningen (Guribye,
2016). Det er løsninger som dette som kan føre til innovasjon.
«Samskapende sosial innovasjon handler om å invitere inn til likeverdige samarbeidende
partnerskap hvor mennesker som har udekkede sosiale problem, mennesker som står tett på
dem (pårørende), og mennesker som har ulike praktiske perspektiver på arbeidet med
problemet, får gi selvstendige bidrag til å definere, designe, introdusere, og drive fram løsninger
sammen med profesjoner, forvalting og politiske myndigheter».
Forskning viser at det er noen nøkkelfaktorer som påvirker samskapingsprosjekter med
innbyggere, og hvorvidt disse prosjektene er vellykkede, noen av disse faktorene er:
•
•
•

innbyggernes eierskap og tilknytning
graden av tillit mellom aktørene i samskapingsprosjektet
innbyggernes villighet til å delta i prosjektet ( Voorberg, Bekkers, Tummers, 2015
s 17).

Fra kommunen og det offentliges side pekes på følgende faktorer som vesentlige for
gjennomføring av samskaping som styringsform:
•
•
•
•

organisasjonens risikoaversjon
ansattes holdninger overfor annen type kompetanse, som erfaringskompetanse
strukturer og organisering
ledelsens styringssignaler ( Voorberg, Bekkers, Tummers, 2015).

Ifølge Kobro (2019) er noen av utfordringene med samskaping at ansvarsrollene kan være
utydelige og at de reelle transaksjonskostnadene blir høye ved at utviklingen av prosjekter kan
bli tidkrevende og uten forankring.

4. Samvirkemodellen
Bydel Sagene har jobbet med samvirkemodellen som arbeidsmetode i mange år, spesielt innenfor
boligsosialt arbeid. Politiske og administrativ føringer om å skape tjenester med innbyggerne har
gitt ansatte rom til å utvikle metoder for samspill med innbyggerne. Dette står blant annet i
bydelens strategiske plattform. NAV-kontoret, med bomiljøarbeidernes arbeid, har vært i
førersetet i dette arbeidet, men andre tjenester som ungdomstiltakene i bydelen har fulgt etter.
Samvirkemodellen er basert på en grunnholdning om at alle bydelens beboere har ressurser, og
at disse ressursene er viktige for å skape et godt bo- og nærmiljø i bydelen. Mangfoldet av
foreldre og nærmiljøets særpreg brukes til å utvikle tiltak i et lokalsamfunn. Når arbeidsgrupper
har jobbet med samvirke i bydelen, så har derfor utgangspunktet vært at vi skal bruke
kompetansen som finnes i nærmiljøet. I kjernen av samvirke er tanken om omvendt deltagelse
sentral, nemlig å endre den tradisjonelle tankegangen om at innbyggerne skal medvirke til
kommunens prosesser, til at det er bydelen som skal ha en medvirkningsrolle i beboernes
initiativ og praksis.
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Offentlig sektor sitter ikke på svarene alene, og vi har mye å lære av innbyggerne i bydelen.
Ulikheten til og kompetansen til partene sees derfor på som en styrke. En viktig del av arbeidet
er å tilrettelegge for at det er en flat struktur, og at man ikke setter i gang prosjekter og tiltak
uten skikkelige prosesser. Samvirkemodellen innebærer å ha tett dialog med innbyggerne, og
krever at offentlige ansatte har jevnlig dialog med innbyggerne og relevante aktører i
lokalsamfunnet. Kommunens rolle er både informere, tilrettelegge og administrere prosesser for
deltagelse, ved at man har satt av tid og ressurser til dette samarbeidet. Tillit er en viktig
dimensjon i dette. Når man jobbe med samvirke er første skritt å bruke tid på å gjøre seg kjent
med lokalsamfunnet og etablere tillit mellom partene.
Innbyggerne har i denne modellen stor innflytelse over hvilke tiltak som etableres i
lokalsamfunnet. Alle får en rolle i implementeringen og deltar sammen på evalueringer og
definerer nesten skritt. Beboerne er med på å definere både prosessen og løsningene. Dette er et
dynamisk arbeid der prosessen er like viktig som resultatet, og motivasjonen for å jobbe på
denne måten er ikke bare å sikre medbestemmelse, men troen på at de beste og mest effektive
løsningene kommer man frem til sammen med innbyggerne.
Å jobbe med samvirke og nærmiljøutvikling innebærer å se bydelen som et fysisk sted, altså
«community», og ikke bare en administrativ organisasjon (Kobro, 2018). Forutsetninger for
arbeid med sivilsamfunn og å skape tjenester sammen med ressursorganisasjoner i samfunnet er
at organisasjonen er fleksibel og kan jobbe på tvers av fagområder. Som beskrevet innledningsvis
er Samvirkemodellen en praksis som ble utviklet da Bydel Sagene skulle jobbe med bomiljøarbeid
i kommunale bygårder. Denne praksisen over noen år har ført til at vi gjorde noen erfaringer med
samvirke og forutsetninger for at man kan jobbe på denne måten i en offentlig organisasjon.
Disse kan oppsummeres som følgende:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Ansatte må være der målgruppen er, bruke tid og få oversikt over de underliggende
utfordringene i lokalsamfunnet,
Virksomheten må være villig til å gi fra seg definisjonsmakt
Ansatte må få delegert tillit og ansvar til å ta beslutninger i møte med lokalbefolkningen,
det er viktig at man kan sette i gang med planlegging av tiltak og tilbud raskt, mens
beboerne er motiverte
Kontinuitet- ansatte må kunne bruke tid på å pleie kontakten med nøkkelinstitusjoner og
innbyggere
Det må være fleksible byråkratiske strukturer, slik at man legger til rette for deltagelse
Lederforankring - organisasjonen, og da spesielt ledelsen, vektlegger samskaping og
samarbeid med innbyggere
Det må finnes frivillige i nabolaget som har muligheten til å jobbe frivillig
Prosjektene/ tiltakene som utvikles må ha eierskap og intern forankring i organisasjonen,
slik at de er bærekraftige over tid
Organisasjonen må ha en lav risikoaversjon, som gir rom for å prøve og feile rundt nye
løsninger og nye, innovative måter å jobbe på

5. Leksehjelpen – samvirke i praksis
Skole/hjem-samarbeid er viktig for barns læringsprosess. Studier viser at dersom foreldre har
en positiv holdning til skole, styrker det barnets motivasjon, noe som gjør barnet mer mottagelig
for læring. Det er tre momenter som regnes som viktig når det gjelder rollen foreldre kan ha for
barnas skolegang og læring:
-

Foreldres utdanning og sosioøkonomiske bakgrunn
Det direkte samarbeidet mellom skole og hjem
Foreldreinvolvering (Drugli, Nordahl, 2016, s 10)

Frivillige organisasjoner og enkeltskoler har tilbudt leksehjelp siden nittitallet, men det ble først
en lovfestet rettighet i 2010 for elever som gikk på 1.- 4. trinn, noe som betyr at alle elevene på
dette trinnet har krav på at skolene tilbyr minst en time leksehjelp i uka. (Seeberg, Seland og
Hassan, 2012). Dette ble igjen endret i 2014, da Opplæringsloven nå sier at skolene skal tilby
åtte timer leksehjelp til elever i hele grunnskolen, men at kommunene står fritt til å organisere
og fordele dette (Utdanningdirektoratet, 2014).
Leksehjelp har det siste tiåret vært etablert i hele Norge for å kunne gi mer tilpasset opplæring
og faglig støtte til elever som av ulike årsaker ikke har muligheten til å få den hjelpen hjemme. De
fleste grunnskoler i Norge tilby en form for leksehjelp enten på skolen, via AKS eller gjennom
samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner som Norges Rød Kors eller Norsk Folkehjelp
(Dahl, Buland, Molden, 2007).
Forskning på leksehjelp viser at noe av utfordringen med leksehjelp er målsettingen om å både
være for alle, med andre ord et universelt tiltak, samtidig som det omtales som et verktøy for å
løfte de elevene som trenger mest støtte. Det skal altså være et universelt tilbud, men
forutsetningen for at det skal bidra til sosial utjevning er at de elevene man ønsker å nå faktisk
deltar (Seeberg, Seland og Hassan, 2014). Det er i forbindelse med dette Samvirkemodellen kan
bidra til å nå flere grupper, ved å legge mer til rette for deltagelse.
Leksehjelpen i Bydel Sagene
Dette kapitlet bygger på gruppesamtaler og intervjuer med aktørene i Leksehjelpen på Torshov,
hvor Nordpolen skole ligger. I tillegg bygger innholdet på en rekke artikler samt deltagende
observasjon på Leksehjelpen, evalueringsmøter og en lokal erfaringskonferanse, hvor man
oppsummerte erfaringene med Samvirkemodellen og diskuterte hvordan arbeidet med denne
modellen kan systematiseres og videreutvikles.
Oppstarten av Leksehjelpen
Etter innflytting av flere store barnefamilier i de kommunale gårdene oppsto behov for nye
tilbud, i tillegg til tradisjonelt bomiljøarbeid. Leksehjelpen på Torshov startet opp i 2015 etter et
sterkt ønske fra foreldre, primært med somalisk bakgrunn. De ga uttrykk for at de ikke selv
hadde tilstrekkelige forutsetninger for å hjelpe barna sine med leksene – noe de opplevde som
vanskelig. Foreldrene mente at de hadde behov for mer faglig støtte enn det leksehjelpen på
skolen kunne tilby, og ønsket å bidra til å starte, utvikle og drifte en lokal leksehjelp. Disse
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behovene ble fanget opp av blant annet leder i bo- og nærmiljøteamet i NAV, som nå fungerer
som kontaktperson for Leksehjelpen på vegne av bydelen. Det var i tillegg meldt inn et behov fra
skolen.
Foreldresamarbeidsutvalget (FAU) ved Nordpolen skole var også sterkt involvert. Skolen
opplevde at flere barn trengte mer støtte til læring, og at forhold utenfor skolen, slik som
trangboddhet og uro i oppgangene i noen av de kommunale bygårdene skapte utfordringer for
barnas læring. Ansatte fra Nordpolen skole forteller at de ønsket å delta og engasjere seg i
Leksehjelpen, da et slikt tiltak vil være positivt for barnas oppvekstmiljø, i tillegg til at skolene
fortsatt har utjevning av sosiale forskjeller som et viktig mandat. Det var naturlig at foreldrene
hadde en sentral rolle, da det var deres initiativ, mens bydelens rolle var å støtte tiltaket og
bidra med koordinering. NAV støttet tiltaket med noe oppstartsmidler. Bydelen rekrutterte
leksehjelpere, hovedsakelig studenter og pensjonister, til å være faglig støtte. I begynnelsen var
Leksehjelpen to ganger i uken. og hver Leksehjelp varte i to timer.
Mange av pensjonistene som er frivillige har bakgrunn fra utdanningssektoren. Vi rekrutterte i
tillegg studenter med relevant fagbakgrunn. Deichman Torshov stilte med gratis lokaler, i tillegg
benyttes to klasserom på Nordpolen skole. To medlemmer av en lokal foreldregruppe fikk en
sentral rolle i den daglige driften, både med hensyn til tilrettelegging, til stedeværelse og
kontakten med barnefamilier, spesielt i det somaliske miljøet. En lærer fra Nordpolen skole fikk
ansvar for å besøke Leksehjelpen årlig for å fortelle om skolen og læringsmål.
Leksehjelpen utviklet seg til å bli et samarbeid mellom foreldre i de kommunale gårdene,
Deichman Torshov, Nordpolen skole, Nordpolen skole FAU og Bydel Sagene. To ganger i året
møtes alle aktørene til evalueringsmøter.

6.Organisering av Leksehjelpen gjennom samvirke
I denne delen av teksten beskriver vi organisering av Leksehjelpen, rammene og hva de ulike
rollene i tilbudet innebærer:

Foreldre til barn som deltar på Leksehjelpen:
Foreldrene organiserer og implementerer aktiviteter rundt Leksehjelpen, som tilrettelegging av
lokalet og bevertning. De er med på å administrere driften og mange er også med egne barn på
Leksehjelpen.
Offentlig ansattes rolle
Ansatte i bydelen følger opp henvendelser, organiserer nettverksmøter og avklarer
budsjettrammer . De kartlegger andre relevante aktører, ressurser som kan bidra i et nærmiljø
og hjelper til med å støtte opp om det aktuelle tiltaket. I forbindelse med Leksehjelpen var
samarbeidet med biblioteket viktig for å få tilgang på gode, gratis lokaler viktig. Skolene må
være villig til å samarbeide med aktører utenfor utdanningsystemet, for å kunne rette innsatsen
mot de sårbarhetsfaktorene som ligger utenfor skolen.
Det er en regelmessig informasjonsutveksling som gjør at kommunale ansatte mottar relevant
informasjon om lokalmiljøet fra innbyggerne, som igjen er relevante for utviklingen av nye
treffsikre tjenester og tilbud.
Leksehjelperne:
Bydelen rekrutterer leksehjelperne gjennom å annonsere ved lærerinstitusjoner og gjennom
medier. I tillegg til å støtte og hjelpe barn og unge som kommer og vil ha hjelp med leksene,
bidrar leksehjelperne med å støtte foreldrene som er usikre på hvordan de kan hjelpe barna sine.
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Det er hovedsakelig ansatte i bydelen som rekrutterer leksehjelperne, men etter som tilbudet
har blitt mer kjent, rekrutterer også lærerne hverandre. En av de frivillige lærerne som har vært
med siden oppstarten har et koordinerende ansvar for de frivillige.
Politikere og ledelse:
Administrasjon og ledelsen gir ansatte rom til å jobbe på denne måten. Det som gjorde arbeidet
med samvirke mulig, er rammene som ble satt av politikerne, både sentralt og lokalt med mandat
til å jobbe aktivt med innbyggerdeltagelse.

De ulike stadiene i arbeidet med Leksehjelpen:
Faser

Aktivitet

Formål

Kartlegging av potensielle

Initiativtagerne tar kontakt

Få en oversikt over ressurser,

samarbeidsaktører

med relevante aktører i

behov og ønsker i

nærmiljøet, dette kan være

lokalmiljøet.

ildsjeler I nabolaget,
offentlige aktører, frivillige
organisasjoner og andre som
kan være relevante med
hensyn til problemstillingene
Innhenting av informasjon

Informasjon sendes til

Få en oversikt over ulike

aktører man tror ønsker å

interesser, ønsker og

bidra . Det inviteres til åpne

hvorvidt det gjelder for flere.

informasjonsmøter også.
Mobilisering

Det søkes etter frivillige

Få en oversikt over de

krefter, bidra med å

ressursene man har til

kartlegge ulike aktører,

rådighet.

behov for infrastruktur som
lokaler etc.
Utøvelse og praksis

Designe nettverket, lage

Lage tydelige

systemer for rekruttering av

ansvarsområder og

frivillige lærere/ hjelpere,

bærekraftige systemer.

lage systemer for evaluering
og planlegging. Lage
vaktplaner og praktiske
rutiner og systemer for drift,

Det er viktig at det gjøres i
felleskap og alle er enige om
ansvarsområder
Feiring

Skolen, elevene og foreldrene

Å skape motivasjon blant

inviterer til en årlig

barna, og takke alle de

avslutning, hvor alle barna får

frivillige for deres

en diplom. Ansatte fra

engasjement .

bydelen blir også invitert.
Evaluering

Alle samles til et

For å få en felles forståelse

evalueringsmøte, som følger

av resultatene og identifisere

et format som er laget av

eventuelle utfordringer ved

arbeidgruppene. Disse

samarbeidet.

oppsummeringene blir gitt til
skolene og aktuelle
samarbeidspartnere, dette
gjøres for å kartlegge
utfordringer og brukes som
grunnlag til rapportering.

Metoder som brukes innenfor Samvirkemodellen
Bydelen har erfart at for å jobbe på denne måten, må ansatte jobbe med hvordan man skaper
gode prosesser og bygger relasjon med beboerne i bydelen. Vi har brukt fremgangsmåter som:
•

gruppesamlinger med kafédialog

•

allmøter

•

planleggingsmøter med foreldre

•

organisering av fellesarrangementer sammen med innbyggere

•

møter med mindre arbeidsgrupper basert på temaer

•

workshoper som er tilrettelagt for barn og unge, slik at man får deres stemmer

•

Individuelle samtaler- for eksempel for å rekruttere nye frivillige

Leksehjelpen - mer enn faglig støtte for barn og unge
Ved å støtte opp under initiativene til familiene i bydelen har vi opplevd flere positive endringer i
nærmiljøet. Siden vi begynte med Leksehjelpen på Torshov for fem år siden, har den aktuelle
foreldregruppen blitt mer aktiv ved at de blant annet har planlagt barne- og familieaktiviteter
sammen med fritidsklubbene våre. Foreldre fra de kommunale gårdene har også jobbet som
frivillige på mange av ferie- og helgeaktivitetene for barn og unge. Lederne av fritidsklubbene i
bydelen forteller at det å inkludere foreldrene i planleggingsarbeidet er viktig for deltagelsen til
barna. Ved å ha etablert et tillitsforhold mellom barnefamilier og ansatte i bydelen, har bydelen
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bidradd til økt medbestemmelse i praksis. Det er nå flere familier som sender barna sine på
fritidstilbudene i bydelen enn det var før bydelen begynte å jobbe med Samvirkemodellen. Mange
av foreldrene har også etablert aktivitetsgrupper og egne fora.
Sosial bærekraft handler om å lage systemer som legger til rette for at man opplever tilhørighet
til et samfunn (Folkehelseinstituttet, 2020). I samtaler med foreldre forteller de at Leksehjelpen
har ført at de blir kjent med andre foreldre. Leksehjelpen fungerer som et åpent og trygt sted
der de kan spørre lærerne om det de lurer på. Noen av foreldrene sier dette har blitt viktig, da de
har lite familie i Norge. Flere foreldrene opplever at barna deres har blitt faglig styrket og at
Leksehjelpen har motivert foreldrene til å begynne på voksenopplæring.

7. Erfaringer med Leksehjelpen i Bydel Sagene
De frivillige lærerne, der mange har pensjonistbakgrunn, forteller også at de får mye ut av
Leksehjelpen i Bydel Sagene. Noen av de frivillige forteller at de engasjerer seg i Leksehjelpen
fordi det gir dem en følelse av at samfunnet fortsatt trenger en, de vil være til nytte. De frivillige
forteller også at noe av de viktigste de hjelper til med er hvordan forstå hva oppgaven spør etter,
hvordan løse oppgaven. Og at dette er grunnsteinen for hvordan jobbe videre med skolearbeidet.
Det finnes flere leksehjelpprogrammer i Oslo Indre by som er drevet av forskjellige frivillige
organisasjoner, som for eksempel Røde Kors. Det spesielle med Leksehjelpen i Bydel Sagene er
den aktive rollen foreldrene har i gjennomføringen av tiltaket, og de ringvirkningseffekter det så
langt har hatt som:
•
•
•

økt bevissthet rundt skolen
bedre nettverk og
mer foreldredeltagelse

Rektorene ved både Bjølsen og Nordpolen skole, som er skoler som har mange barn som deltar
på Leksehjelpen, mener Leksehjelpen har blitt en viktig arena som forsterker bildet av at
utdanning og skole er viktig. En av rektorene opplever at oppmøte på foreldremøte og
foreldredeltagelsen på skoleaktiviteter har økt siden tiltaket startet opp.
Leksehjelpen begynte med et tilbud til yngre barn, men det ble raskt tydelig at flere grupper
hadde et behov for leksehjelp. I dag er det et tilbud til elever fra førsteklasse og ut videregående
skole. Til sammen tilbys fem leksehjelptilbud i uken. Det er også voksne som går på
voksenopplæring som benytter seg av Leksehjelpen. Hvert år er ca. 150 personer innom
Leksehjelpen, i tillegg til 30 frivillige lærere og 20 foreldre. Bydelen har i snitt brukt ca. 20-50
prosent stilling de siste årene på å tilrettelegge for Leksehjelpen.
Utformingen og gjennomføringen av Leksehjelpen på Torshov er i tillegg et eksempel på hvordan
man arbeider med å implementere to sentrale strategier/politiske satsinger i bydelen: Nemlig at
alle elever skal fullføre og bestå og at innbyggere skal være i aktivitet, utdanning eller arbeid.
Disse målsettinger sammenfaller med anbefalinger i EUs rammeverk for en helhetlig tilnærming
til skole og utdanning, hvor det å styrke familiens utdanningsnivå slik at de både kan løfte seg

selv, men også ha muligheten til å støtte opp om barnas skolegang regnes som viktige
beskyttelsesfaktorer for å hindre skolefrafall (Downes, Nairz-Wirth, Rusinaitė, 2017).
Utfordringer og veien videre
Når deltagerne skal oppsummere noen av utfordringene med samvirke og Leksehjelpen går
mange tilbakemeldinger på å bedre systemene for kommunikasjon. Aktørene ønsker bedre
kontakt mellom skolen og Leksehjelpen og generelt bedre struktur for informasjonsdeling. Det
er også etterspurt bedre systemer for evaluering og kavlitetssikring av tilbudet med både
kvantitative og kvalitative indikatorer.
Erfaringene med Leksehjelpen er at vi når mange barn med norsk som andrespråk og som bor i
kommunale boliger, men det er flest jenter som deltar og det er flest mødre som er frivillige. Det
er derfor et behov for å jobbe mer strategisk for å nå flere av guttene. Skal man jobbe
forebyggende med skolefrafall, er det viktig å ha i mente at det også flere gutter enn jenter som
ikke fullfører videregående skole ( Utdanningdirekoratet, 2019).
Samvirkemodellen kan i den innledende fase kreve mye tid til uformell kontakt og
relasjonsbygging, og vår erfaring er at det kan være krevende å sette i gang med denne metoden
dersom man ikke planlegger en god prosess. Det å bygge et solid nettverk med et felles mål
mener vi er vesentlig for å jobbe på denne måten. Dette funnet samsvarer også med litteraturen
om samskaping (Kobro, 2018). Denne arbeidmetoden passer nødvendigvis ikke om målet er å
etablere et tilbud raskt. En annen utfordring ved å jobbe på denne måten er at ansvaret kan bli
utydelig når det er flere samarbeidspartnere. Det er derfor essensielt at tilbudene man utvikler
er godt forankret hos beboerne, ledelsen og gjenspeiles i planer og budsjetter.
Relasjon og tillit mellom deltagerne i et samvirke er viktig når man samarbeider om tilbud.
Beboerne vi har jobbet med har hatt mange ideer og planer om ulike nærmiljøtiltak, og vår jobb
har vært å finne måter å støtte opp under disse initiativene. Leksehjelpen ble satt opp av flere
forskjellig grupper som jobber sammen. Hadde tiltaket fungert om det ikke var frivillige som
stilte opp for å hjelpe med lekser? Hva med om det ikke hadde vært penger fra det offentlige til
frukt, kaffe og organisering? Eller hva om mødrene ikke hadde bidratt med forberedelser og
organisasjon, eller i det hele tatt ikke hadde tatt med seg barna på tiltaket? Hadde man fjernet
en eneste del av samvirket, hadde tiltaket sluttet å eksistere. Dette tilbudet fungerer fordi
motivasjonen til de ulike aktørene er så sterk. Dette sammenfaller også med litteraturen om
samskapingsprosjekter om at aktørenes villiighet over tid er vesentlig for å lykkes .
Leksehjelpen har vært i bydelen i fem år, og har blitt et bærekraftig prosjekt på grunn av dette.
Å jobbe med samskaping er å endre holdninger, roller og slippe til nye aktører. Det innebærer et
menneskesyn om at alle ønsker å bidra til et godt liv for seg selv, sin familie og sitt nærmiljø. Ved
å kombinere nærmiljøets ressurser i et likeverdig samarbeid mellom offentlige tjenester, skoler,
foreldre og andre aktører legges det til rette for å fremme trivsel og samfunnsdeltakelse. De
offentlig ansattes jobb er å lage systemer som gjør at de får realisert dette. Kommunen skal ikke
være I førersetet
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EUs handlingsplan for å lage en mer inkluderende skole peker på inkludering av nærmiljøet og
tilrettelegging for alle foreldregrupper som en viktig beskyttelsesfaktor for å jobbe
forebyggende mot skolefrafall.
Som Kobro (2020 s.2) skriver:
«Å oppleve at man selv kan påvirke livsmiljø og velferdsutvikling lokalt med relevans for eget
(eller pårørendes) liv, kan gi både verdighet og motivasjon for videre deltakelse».
Flere foreldre forteller at Leksehjelpen hjalp dem med å støtte barna sine, noe som igjen styrket
deres mestringstro. Gjennom å drive Leksehjelpen fikk de også mer innflytelse over nærmiljøet.
Men har denne arenaen en målbar effekt på deltagerne og deres skolegang? Kan den bidra til at
deltagerne når nye høyder, motiveres til å bli værende på skolebenken? Dette er ikke noe denne
erfaringsoppsummeringen kan måle, men tilbakemeldinger fra deltagere og frivillige tyder på at
det gjør en forskjell, og at denne arenaen hjelper deltagerne med å forbli motiverte med
skolearbeidet.
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