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Förord 

Vi vill tacka de som har stöttat oss i arbetet med denna utvärdering: LuMiNks 

styrelsegrupp med Martin Karlsson, Kristina Lyngenberg, Kajsa Andersson Lundblad, 

Peter Löfquist och Nils Nyebölle. LuMiNks mentorer som hjälpt till med att dela ut 

enkäter och ställt upp på intervjuer. Patrik Östensson på Norrköpings utbildningskontor 

som hjälpt oss att ta fram dataunderlag. Vi vill även tacka Olle Folke och Joakim Kernen 

som kommit med kommentarer på utvärderingens statistiska metod. Slutligen vill vi 

tacka Norrköpingsfonden för finansiellt stöd. 
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1. Sammanfattning 

 

Denna rapport undersöker LuMiNk Akademin (hädanefter “LuMiNk”) som är ett 

samarbetsprojekt mellan Linköpings universitet (LiU), Mirum galleria och Norrköpings 

kommun.  Projektet startades hösten 2015 med niondeklassare från Söderportens skola 

i Norrköping där elever regelbundet träffar rekryterade studenter från olika 

programutbildningar på Linköpings universitet med syftet att ge stöd i studierna och 

inspirera till fortsatta studier. Då Söderportens högstadieverksamhet hösten 2017 

flyttade till Klingsborgsskolan följde LuMiNk med och är alltså numera verksamt på 

Klingsborgsskolan. 

Rapporten har som syfte att kvantitativt utvärdera effekten av projektet samt ge 

rekommendationer till LuMiNks styrelsegrupp. Data på avgångna elever från 

Klingsborgsskolan har använts för att skatta huruvida deras betyg, val efter högstadiet 

samt närvaro påverkats av att gå programmet. Detta görs genom att de elever på 

Klingsborgsskolan som gått programmet jämförs med de som inte deltagit i 

programmet. Den mån som eleverna som deltog i LuMiNk (LuMiNk-gruppen) höjt sina 

betyg relativt de som inte deltagit programmet (kontrollgruppen) tar vi som indikation 

på vilken effekt som programmet har.  

Resultaten visar att de som gått LuMiNk haft signifikant höjda betyg i ämnena engelska, 

so, no, svenska som andraspråk samt höjda meritvärden relativt kontrollgruppen. Vi 

finner dock inte att de som gått LuMiNk höjt sina betyg relativt kontrollgruppen i varken 

matematik eller i praktiska ämnen.   

LuMiNk-gruppen har under hela terminen högre skolnärvaro än kontrollgruppen men 

eftersom det inte sker någon noterbar divergering mellan grupperna under terminens 

gång kan vi inte visa på att LuMiNk lett till högre närvaro i skolan. 

Eftersom ett syfte med LuMiNk är att inspirera till eftergymnasiala studier har vi följt 

upp hur det gått för elever som tidigare gick ut högstadiet från Söderporten för att på så 

sätt undersöka huruvida LuMiNk-gruppen i högre grad väljer att gå 

högskoleförberedande program jämfört med kontrollgruppen. Vi finner att LuMiNk-
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elever i dubbelt så hög grad väljer högskoleförberedande program jämfört med 

kontrollgruppen.  

Eftersom LuMiNk är ett program som eleverna själva väljer att söka till kan det 

förekomma så kallad ’självselektering’. Detta kan exempelvis innebära att redan mer 

ambitiösa elever väljer att söka LuMiNk, och att den uppmätta relativa ökningen i betyg 

och frekvens att gå högskoleförberedande program på gymnasiet hade skett även utan 

LuMiNk. Detta försöker vi att kontrollera för genom att kontrollera för skillnader i 

elevkompositionen mellan LuMiNk-gruppen och kontrollgruppen, använda oss av 

kompletterande statistiska modeller samt genom att jämföra de skattade effekterna med 

en skapad variabel för förväntad effekt per ämne. Vi bedömer efter ha genomfört dessa 

tillvägagångssätt att LuMiNk med hög sannolikhet faktiskt bidragit till den relativa 

skillnaden i betygstrenden mellan LuMiNk-gruppen och kontrollgruppen.  

Skillnaden i sannolikhet mellan LuMiNk- och kontrollgruppen att välja ett 

högskoleförberedande gymnasieprogram är behäftat med högre osäkerhet då tillgänglig 

data inte möjliggör lika omfattande statistiska modeller som för betygsvariabeln. Om vi 

dock kontrollerar för skillnader i elevkompositionen gällande betyg innan LuMiNk, kön, 

samt huruvida en elev kom till Sverige under grundskoletiden eller ej kvarstår dock en 

tämligen stor skillnad i sannolikheten att välja ett högskoleförberedande program (9 

procent) mellan LuMiNk-gruppen och kontrollgruppen. 

Vidare har enkätsvar, närvaro vid LuMiNks läxhjälpstillfällen samt tidigare forskning 

studerats för att komplettera resultaten från effektstudien. Svaren från enkäterna visar 

inte på att LuMiNk-eleverna verkar välja att gå till LuMiNk på grund av brister i 

hemmamiljön, utan snarare att de finner LuMiNk stimulerande. Eleverna rapporterar 

vidare att de får mycket hjälp med studierna på LuMiNk jämfört med hemma. LuMiNks 

studiemiljö har eleverna olika åsikter om. Vissa uttrycker att miljön är något för stökig 

medan andra elever just uppskattar miljöombytet från skolan till en mer avslappnad 

miljö. 

Statistik på generell skolnärvaro och tidigare forskning som gjorts på läxhjälpsprojekt 

visar att äldre elever ofta har lägre närvaro och är svårare att locka till deltagande i 

läxhjälpsprojekt. Det är därför positivt att närvaron på LuMiNk-tillfällena generellt sett 
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är hög samtidigt som ungefär hälften av eleverna på skolan valt att gå LuMiNk. Den höga 

närvaron bekräftar enkätsvaren att LuMiNk är populärt bland eleverna. 

Tidigare forskning visar på att det inte är självklart att läxläsningsprojekt ger effekt på 

studieresultat. Vi bedömer att LuMiNks tydliga struktur där eleverna förpliktigar sig att 

ha hög närvaro och den tydliga kopplingen till skolan bidrar till att LuMiNk tillhör de 

läxläsningsprojekt som faktiskt visar ha effekt på studieresultaten. 

2. Bakgrund 

2.1 Bakgrund till LuMiNk  

LuMiNk startades hösten 2015 som ett pilotprojekt på Söderportens skola i Norrköping 

där elever från högstadieskolan Söderporten regelbundet träffar rekryterade studenter 

från olika programutbildningar på Linköpings universitet med syftet att ge stöd i 

studierna och inspirera till fortsatta studier. Efter pilotupplagan har LuMiNk fortsatt 

verksamheten och när hela högstadiet på Söderporten skola flyttades till 

Klingsborgsskolan följde LuMiNk med. Medverkande elever i LuMiNk är frivilliga 

niondeklassare på Klingsborgsskolan i Norrköping. Rekryteringsprocessen av mentorer 

har i möjligaste mån utgått från att dels få en bredd i studenternas akademiska 

ämnesbakgrund men även deras sociala bakgrund där det varit en prioritet att försöka 

rekrytera studenter som själva är uppväxta i Hageby. Aktörerna bakom projektet är 

Linköping universitet (LiU), Mirum galleria samt Norrköping kommun. Inledningsvis 

finansierades pilotprojektet av Lyskraft (avtal mellan LiU och Norrköpings kommun för 

att främja och stödja samverkan). Norrköping kommun har på olika sätt arbetat för att 

höja utbildningsnivån i Norrköping och för Linköping universitet innebär projektet en 

chans att attrahera framtida studenter lokalt med olika bakgrunder. En försiktig 

förhoppning är att projektet långsiktigt ska vidareutvecklas och breddas till nya skolor, 

elever och studenter i Norrköping. Liknande projekt som LuMiNk tagit inspiration av är 

bland annat Linje 14 i Örebro samt Goda grannar i Ryd, Linköping. 

Lejonparten av LuMiNks verksamhet är läxhjälp där eleverna en gång i veckan efter 

skolan tar sig till Mirum galleria där de i två timmar per tillfälle gör läxor, pluggar inför 

prov och får hjälp med skolarbetet av mentorer som till vardags är studenter vid LiU. 

Mentorerna ska förutom att hjälpa eleverna med skolarbetet även verka som goda 
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förebilder åt eleverna. Vid sidan av läxhjälpsverksamheten har andra aktiviteter som ska 

sporra elevers studiemotivation och framtidsutsikter organiserats inom ramen för 

LuMiNk. Varje LuMiNk-årskull har bjudits med på studiebesök på Campus Norrköping. 

Tidigare studieår har även varit på studiebesök på Campus Valla i Linköping, liksom en 

inspirationsföreläsning av Milischia Rezai, som växte upp i Hageby och som varit 

politiskt sakkunnig åt arbetsmarknadsministern. Mentorerna har därutöver följt med 

eleverna på gymnasiemässan i Norrköping för att kunna informera och inspirera 

eleverna i deras gymnasieval. LuMiNks verksamhet är alltså bredare än endast 

läxhjälpsdelen. Läxhjälp blir därför ett snävt begrepp för att beskriva LuMiNk. I USA 

används begreppen ’after-school-program’ eller ’out-of-school-program’ för dylika 

verksamheter, men ett sådant begrepp har inte slagit rot i Sverige vilket gör att vi i 

utvärderingen kommer att använda läxhjälp som beteckning på verksamheten, även om 

LuMiNk har en bredare verksamhet än just bara läxhjälp. 

Läxhjälpsprogram kan ta sig an olika former och upplägg. Skolverket gör uppdelningen 

mellan tre olika former av läxhjälp: Öppen studieverkstad, kontinuerligt studiestöd samt 

obligatorisk läxhjälp. Öppen studieverkstad innebär en form av drop-in-verksamhet där 

elever frivilligt får komma och gå när de önskar (Skolverket 2014). Svenska exempel på 

läxhjälpsprogram med öppen studieverkstad är ”Linje14” i Örebro och ”Goda grannar” i 

Linköping. ’Kontinuerligt studiestöd’ innebär att eleverna åtar sig att delta i läxhjälpen 

och får hjälp av samma mentor varje gång. Ett svenskt exempel på denna läxhjälpsform 

är Stiftelsen läxhjälpen.1 ’Obligatorisk läxhjälp’ innebär att det inom skolans regi och 

faciliteter organiseras läxhjälp under skoltid. LuMiNk kan beskrivas vara en hybrid 

mellan de första två kategorierna öppen studieverkstad och kontinuerligt studiestöd. 

Upplägget på Läxhjälpstillfällena liknar öppen studieverksamhet så sätt att respektive 

elev har möjlighet att få hjälp av olika mentorer. Bakgrunden till detta har varit att 

eleverna ska kunna få intryck och inspiration från flera av LuMiNks mentorer. Därför 

rekryteras i möjligaste mån mentorerna från olika utbildningsprogram. Mentorerna 

medverkar dock på en regelbunden basis vilket gör att eleverna får en chans att träffa samma 

mentor återkommande om de önskar, vilket många elever väljer att göra. En kontinuerlig 

relation mellan eleven och en eller flera mentorer under programmets gång är en viktig del av 

                                                      
1 Det bör dock nämnas att antalet mentorer på Stiftelsen läxhjälpens läxhjälpstillfällen inte är en mentor per elev. 

En grupp består istället vanligtvis av 15 elever, där varje läxhjälpare har särskilt ansvar för fem elever 

(Läxhjälpen 2017). 
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LuMiNk. LuMiNks upplägg har även inslag av upplägget kontinuerligt studiestöd 

eftersom närvaro erfordras av eleverna för att de ska få fortsätta att delta på 

programmet. 

Ett vidare syfte med LuMiNk har varit att eleverna ska kunna få ett miljöombyte från 

skolan till en mer avslappnad miljö där de träffar mentorerna. För detta syfte har 

Lindahls Konditori i Mirum galleria som ligger cirka 10 minuters gång från 

Klingsborgsskolan valts. Konditoriet ligger på en upphöjd nivå ovanför gångstråket i 

gallerian. 

Antal elever som går LuMiNk har vuxit snabbt från att omfatta runt 21 elever under 

första året, runt 29 elever andra året samt 45 elever det tredje året. För att kunna 

tillmötesgå det ökade intresset har antalet läxhjälpstillfällen ökar från en gång i veckan 

till två. Det kontinuerligt ökade intresset bland eleverna skulle kunna tolkas som att de 

sker en förändrad studiekultur på skolan. Det har från skolans håll noterats att LuMiNk 

har ett gott rykte och att elever som ännu inte börjat nian (och därför inte kan gå 

LuMiNk) visar intresse och nyfikenhet för programmet. LuMiNk har alltså på kort tid 

konsoliderats till att spela en betydande roll på Klingsborgsskolan.  

2.2 LuMiNks styrelsegrupp 

Som tidigare nämnts är LuMiNk ett samarbete mellan Norrköpings kommun, Linköpings 

universitet, Klingsborgsskolan och Mirum galleria. Norrköpings kommun och 

Linköpings universitet bidrar med finansiering och Mirum galleria med att hitta 

lämpliga lokaler. Lindahls Konditori i Mirum galleria har stått för lokal samt mellanmål. 

Ansvaret för rekrytering av mentorer och det löpande operativa ansvaret för 

mentorerna och verksamheten står konsultföretaget Unitalent för. Unitalent ägs av 

Linköping universitet via LiU Holding AB och har som syfte att vara en länk mellan 

studenter vid Linköpings universitet och näringslivet. Ett viktigt inslag i LuMiNk är att 

det finns en tydlig koppling till Klingsborgsskolan i form av Martin Karlsson som är 

lärare och som varit engagerad i LuMiNk sedan starten. Länken till skolan är viktigt ur 

flera synpunkter. För det första ger det en djupare legitimitet för programmet i 

föräldrarnas ögon jämfört med om enbart kommunen och universitetet varit huvudmän. 

I styrelsegruppen finns det erfarenheter från tidigare läxhjälpsprogram i utsatta 

områden där denna länk inte varit lika tydlig vilket inneburit att vissa föräldrar varit 

tveksamma till att släppa iväg sina barn - framförallt flickor - att delta i 
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läxhjälpsprogrammet. För det andra ger skolans engagemang större respekt i elevernas 

ögon eftersom låg närvaro eller stök vid läxläsningstillfällena rapporteras till skolan. För 

det tredje innebär skolans engagemang att det blir lättare för mentorer att kunna följa 

upp vilka prov och läxor som eleverna har för tillfället. Samtliga huvudmän för LuMiNk; 

Linköpings universitet, Norrköpings kommun, Mirum galleria, Unitalent och 

Klingsborgsskolan har varsin representant i LuMiNks styrelsegrupp. På 

styrelsegruppsmöten rapporteras och koordineras det dagliga arbetet samt diskuteras 

strategiska frågor.  

2.3 Högstadieskolorna Söderporten och Klingsborgsskolan  

Söderportens högstadieelever gick hösten 2016 över till den nystartade 

Klingsborgsskolan och elevunderlaget för LuMiNk följde följaktligen med till den nya 

skolan. Detta innebär att elevunderlaget på Klingsborgsskolan i skrivande stund i 

huvudsak kommer från Söderporten. Vidare började merparten av eleverna som går 

färdigt mellanstadiet på Ljuraskolan gå till Klingsborgsskolan när de började högstadiet 

från och med hösten 2017. Eleverna från Ljuraskolan kommer alltså påverka 

avgångsklassernas elevunderlag först våren 2020, vilket innebär att Klingsborgsskolans 

avgångsklass våren 2018 är jämförbara med de tidigare avgångsklasserna från 

Söderporten sett till upptagningsområde och elevunderlag. Siffror från Söderporten 

kommer därför i denna del av utvärderingen att användas för få en överblick av tidigare 

avgångsklasserna elevunderlag. Figur 1 visar hur andelen behöriga till gymnasiet från 

Söderporten sjönk från strax under genomsnittet för riket och Norrköping kommun år 

2011 till strax under den lägsta percentilen i riket. Elevunderlaget på Söderporten, 

sedemera Klingsborgsskolan, har alltså gått från att ligga ungefär som resten av landet 

och kommunen till att nu vara ställt med studiemässigt stora utmaningar. 
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Figur 1. Andel behöriga till gymnasiet efter genomförd grundskola 

 

Det är viktigt att påpeka att andel behöriga till gymnasiet inte är strikt jämförbart 

mellan skolor om man inte tar hänsyn till elevsammansättningen i skolorna. Detta gäller 

även för betygsnivån (meritvärden) i skolorna. Skolverket har därför sedan länge använt 

en modell kallad SALSA för att justera genomsnittligt meritvärde för avgångsklassens 

socioekonomiska bakgrund. Figur 2 visar det genomsnittliga meritvärdet i Söderportens 

avgångsklasserna (blå linje) såväl som det beräknade meritvärdet enligt SALSA (röd 

linje). Den gröna horisontella linjen visar antal meritpoäng om en elev har E (gödkänt) i 

samtliga ämnen. Som vi ser följer de faktiska betygen (blå linje) de förväntade betygen 

(röd line) varandra nära. Fallet i betyg och andelen behöriga följer alltså vad som kan 

väntas utefter avgångsklassernas socioekonomiska sammansättning. Den enskilt största 

förändringen i Söderportens elevunderlag innan flytten till Klingsborgsskolan var att 

andelen nyanlända ökade från 4 procent 2013 till 37 procent 2016, vilket går att se i 

figur 3. 

 



 

 12 

Figur 2. Genomsnittliga betyg (meritvärde årskurs 9)  

 

Data från SCB visar att endast 30 procent av invandrare som kommer till Sverige i 

skolåldern blir behöriga till gymnasiet (SOU 2017:54). Förutom att lära sig ett helt nytt 

språk finns det ofta externa utmaningar som till exempel att eleven ännu inte fått 

uppehållstillstånd och därför inte vet om hen får stanna som ligger till grund för detta. 

Bunar (2010) konstaterar att det inte endast är språket som förbättras i takt med antal 

år som eleven befunnit sig och gått i skolan i Sverige utan även andra aspekter av den 

socioekonomiska bakgrunden som påverkar studieresultaten. Socioekonomisk 

bakgrund är inte något som är helt överförbart mellan länder utan bör ses som i hög 

grad kontextuellt. Det är dock stor skillnad mellan elever beroende på när de anlänt till 

Sverige. Elever som kommit till Sverige under senare delen av mellanstadiet eller under 

högstadiet har i regel svårt att komma upp över 160 meritpoäng vilket motsvarar E 

(godkänt) i samtliga ämnen. För invandrade elever som varit i Sverige sedan lågstadiet 

eller början av mellanstadiet brukar avsevärt bättre studieresultat rapporteras 

(Grönqvist m. fl 2017). Böhlmark (2007) identifierar 9 års ålder som den kritiska åldern 

för invandring för att inte riskerna för låga slutbetyg skall bli överhängande. Elever som 

invandrat till Sverige före de börjat skolan eller lågstadiet har alltså goda chanser att få 

gymnasiebehörighet. För elever som kommit i högre ålder tenderar det dock att vara 
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svårare. Sammantaget kan alltså konstateras att Söderporten och Klingsborgsskolan 

under den studerade perioden och således under LuMiNks uppstartsår tillhört de 

skolorna inom kommunen med lägre studieresultat. Det finns därför ett stort behov av 

program som LuMiNks. 

Figur 3. Andel nyanlända elever 

 

Not: 2016 räknas nyanländ utan personnummer inte med. Innan 2014 räknas de i samma kategori som inrikes 

födda. 

 

2.4 Syfte och frågeställningar 

De huvudsakliga frågeställningarna för utvärdering är hur LuMiNk påverkat studieresultaten 

bland de deltagande eleverna, samt hur LuMiNk har påverkat elevernas vilja att studera 

vidare. Vi har även med enkätsvar sökt att få en bredare bild av LuMiNks verksamhet. För att 

utvärdera effekterna av LuMiNk har vi undersökt hur LuMiNk påverkat deltagande elevers 

betyg, närvaro, samt hur det gått för dem efter högstadiet. Den mest omfattande delen av 

utvärderingen består i att studera hur LuMiNk påverkat de deltagande elevernas betyg 
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eftersom vi där har bäst dataunderlag. Betyg har i det svenska utbildningssystemet stor 

betydelse då de både är avgörande för gymnasiebehörighet och även är urvalsinstrumentet för 

antagning till gymnasieskolor. Uppnås inte gymnasiebehörighet hamnar eleven på 

introduktionsprogrammet där i genomsnitt endast drygt 20 procent får slutbetyg från 

gymnasiet vid 23 års ålder (Nordström Skans m.fl 2017). Många nyanlända som inte klarar 

målen hamnar på språkintroduktion, ett program inom introduktionsprogrammet på gymnasiet 

där eleverna får träna in nödvändiga språkkunskaper för att sedan kunna påbörja ett av de 

nationella gymnasieprogrammen. Enligt Bunar (2015) finns det ofta en upplevelse bland 

nyanlända att språkintroduktion är som att få börja om igen på de introduktionsklasser i 

grundskolan som många nyanlända går innan de får börja i de reguljära klasserna. Nordström 

Skans m.fl (2017) fastslår att betygen från grundskolan ger ”en mycket god prognos för vilka 

som inte kommer att lyckas med sina gymnasiestudier” (s 92). Detta blir särskilt relevant för 

en skola som Klingsborgsskolan där endast 40 procent av avgångseleverna var behöriga till 

gymnasiet år 2016. Betygen utgör alltså viktiga mått att undersöka för att kunna besvara 

vilken effekt ett läxläsningsprogram som LuMiNk har både på kort och på lång sikt.  

3. Tidigare forskning 

3.1 Effekter av läxläsningsprojekt 

För att få en bild av eventuella effekter av läxläsningsprogram behöver det sättas i 

kontext för hur sådana program kan tänkas påverka barns generella utveckling av 

ämneskunskaper samt kognitiva och ickekognitiva färdigheter. Forskning visar att det 

framförallt är de första åren av ett barns utveckling som har störst inverkan på dessa 

färdigheter. Under denna period lär sig barn viktiga färdigheter som senare blir 

självförstärkande för barnets vidare utveckling (Heckman 2006). Detta innebär att 

tidiga insatser från samhället generellt ger större avkastning. Enligt Gustafsson och 

Myrberg (2002) står den kunskap och motivation som elever utvecklat under de tidigare 

årskurserna (inklusive stöd från föräldrar) för nära 80 procent av variationen mellan 

skolors genomsnittliga betygsnivå på högstadiet. Detta sätter självklart begränsningar i 

potentialen för ett läxläsningsprogram som vänder sig till niondeklassare. Vidare finns 

det redan andra insatser från samhällets sida för elever som inte har godkända betyg. 

Skolverket konstaterar exempelvis att ”omkring en fjärdedel av eleverna med F i ett ämne 

och hälften av eleverna med F i flera ämnen [...] [har] fått särskilt stöd under årskurs 8 
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och/eller 9. Trots det särskilda stödet har en stor andel av dessa elever fortfarande F eller 

uteblivet betyg då de avslutar årskurs 9.” (Skolverket 2018).  Det ska ur denna synvinkel 

inte sättas för höga förväntningar på att ett läxläsningsprogram som LuMiNk ska kunna 

åstadkomma radikalt annorlunda resultat än vad särskilt stöd under skolgången inte 

lyckas med. 

Även om hjälpinsatser i tidigare åldrar generellt ger större effekt och är 

kostnadseffektivare än senare i livet så är det motiverat med stödinsatser längs hela 

uppväxten för flera elevgrupper. Insatser riktade till lägre åldrar kan sannolikt skötas 

mer effektivt i skolans regi. Ideellt inriktade stödprogram för yngre elever som bland 

annat tillhandahåller läxläsning finns dessutom redan i Hageby under namnet Bollis 

(Söderberg 2017). Lumink har vidare en viktig kompensatorisk funktion i att jämna ut 

förutsättningar i skolan generellt och i läxläsandet specifikt. Detta eftersom elever från 

studievana hem ofta presterar bättre i skolan, delvis som en effekt av att föräldrarna har 

en förståelse för vikten av läxläsning, mer frekvent hjälper till med läxor samt har bättre 

kunskaper i många av de ämnen som eleverna läser (Aikens 2008). 

Läxläsningsprojekt har en relativt kort historia i Sverige men en längre sådan i till 

exempel USA där de flesta empiriska studier gjorts.2 Olika typer av läxläsningsprogram 

blev vanliga i USA efter 2001 vid införandet av skolreformen ”No Child Left Behind”. 

Krav på programmen har varit att de ska vara vetenskapligt underbyggda vilket innebär 

att det finns en ansenlig mängd forskning att tillgå. Lauer (2006) visar i en metastudie 

att effekterna av sommarkurser och läxläsningsprogram är något större för elever i 

senare delen av högstadiet samt gymnasiet. Det är dessutom stor variationen mellan 

olika läxläsningsprogram i effekt, där vissa visar på statistiskt signifikanta förbättringar i 

både skriv och räknefärdigheter och andra inte visar på någon uppmätt effekt alls. Den 

genomsnittliga effekten av alla de läxläsningsprogram som Lauer (2006) undersöker 

slås samman i John Hatties stora syntesstudie där olika skolinsatser jämförs. Hattie 

(2009) kommer där fram till att effekten av dessa program är positiva men relativt små. 

Hattie visar vidare att läxor generellt har begränsad effekt på läs och räknefärdigheter 

upp till årskurs 5, men större effekt för framförallt högpresterande elever högre upp i 

åldrarna.  

                                                      
2 Det bör dock nämnas att innan fritids på bred front tillhandahölls av det offentliga fanns ideella initiativ, s.k. 

arbetsstugor. 
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En studie med ett urval på över 1000 elever med slumpmässigt utvalda kontroll och 

undersökningsgrupper av det omfattande amerikanska programmet ’Big Brother Big 

Sister’ visade att programmet minskade sannolikheten för droganvändning, förbättrade 

elevers upplevelse av att känna sig rustade för skolstudierna samt ökade skolnärvaro 

och studieresultaten bland deltagargruppen, jämfört med en kontrollgrupp som inte 

gick programmet. Programmet visade även förbättra elevernas relationer med föräldrar 

och skolkamrater (Grossman & Tierney 1998).  

Undersökningar på effekter av läxhjälpsprogram i Sverige är få till antalet. Trumberg 

och Lindberg (2014) gör dock i en statistisk utvärdering av programmet Linje14 i 

Örebro en jämförelse mellan i vilken grad tidigare elever på skolor där Linje14 verkar 

går vidare till högre utbildning jämfört med en skola med likartat elevunderlag utifrån 

skolans socioekonomiska bakgrund. Författarna kommer fram till att elever på de skolor 

där Linje14 varit aktivt i högre grad går vidare till högre studier jämfört med en 

jämförbar skola vid kontroll för skolornas socioekonomiska profil. Det går dock inte att 

kausalt påvisa att det är Linje14 som orsakat denna skillnad eftersom Linje14 antar 

läxhjälpsformen öppen studieverkstad och det är därför inte är möjligt att se vilka som 

besökt läxhjälpen och i vilken grad.  

En norsk studie av den reform som 2010 gjorde läxhjälp obligatoriskt på alla 

lågstadieklasser i Norge visar att resultaten på de nationella proven ökade mer på de 

skolor där en större andel av eleverna deltagit i den erbjudna läxhjälpen jämfört med 

skolor med lägre deltagande (Backe-Hansen m.fl. 2013). Något förvånande var dock att 

införandet av läxhjälp tycks lett till att resultaten på nationella proven har försämrats 

för de studiemässigt svagare eleverna inom respektive undersökta klass, medan de 

genomsnittliga resultaten generellt inom samma klassar ökade. En möjlig förklaring till 

denna ambivalens är att det kan ha bildats en stark studiekultur bland de ambitiösa som 

går till läxhjälpen vilket höjt tempot på undervisningen i klassen generellt till nackdel 

för de svagaste eleverna. Det är dock viktigt att påpeka att ju fler som deltog i läxhjälpen, 

ju mindre har försämringen av skolresultaten för de studiemässigt svaga grupperna 

varit. Resultaten bygger på så kallad paneldata för varje skola men inte individdata 

vilket gör precisa förklaringar till detta fenomen svårt (Backe-Hansen m.fl. 2013). Det 

ska även tilläggas att undersökningen är gjord på elever från förskoleklasser till och med 

tredje klass (1a till 4e termin) vilket innebär att resultaten inte nödvändigtvis är helt 
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överförbara på LuMiNks elevunderlag (som ju består av 9e klassare). Undersökningen 

visade inte på någon statistiskt signifikant skillnad mellan om det är utbildade 

pedagoger eller inte på läxhjälpstillfällena.  

Jonas Vlachos på Stockholms universitet leder just nu ett samarbete med Stiftelsen 

läxhjälpen för att utvärdera effekten som Stiftelsens arbete haft på studieresultaten. 

Studien påbörjades hösten 2016 och förväntas avslutas hösten 2018. Studien använder 

sig av betygsdata som de samlar in från skolorna för att undersöka hur betygen för de 

som gått Läxhjälpen utvecklas jämfört med en kontrollgrupp. Sedan görs en separat 

undersökning där SCBs individdata används för att undersöka hur tidigare elever i 

läxhjälpen klarat sig i termer av gymnasiebehörighet, programval, gymnasieframgång, 

högskolefrekvens, arbetsmarknadsframgång, hälsa och kriminalitet (Hallberg 2016). 

Eftersom undersöknings och kontrollgruppen är randomiserad kommer studien 

innebära ett tungt bidrag till forskningslitteraturen på området.  

Grossman och Tierney (1998) noterar att effekterna av olika läxhjälpsprogram inte går 

att generalisera utan skiljer sig från program till program. Fashola (2002) finner dock 

att av de program som syftar till att öka studieresultaten verkar de som har en större 

struktur, en starkare koppling till skoldagens läroplan, med välutbildad personal och 

möjligheter för eleven att få individuellt mentorskap särskilt lovande. Detta ligger mer i 

linje med den form av läxhjälp som tidigare betecknades som kontinuerligt studiestöd. 

Det bör dock nämnas att författarna kommer fram till detta mer utifrån slutsatser från 

en forskningsöversikt av området snarare än från en systematiskt jämförande studie 

mellan olika läxläsningsprogram med harmoniserad data.  

3.2 Elevers målsättning till att plugga vidare 

Ett av syftena med LuMiNk är att inspirera eleverna till högre studier. Eftersom eleverna i 

undersökningen fortfarande är ungdomar som ännu inte påbörjat gymnasiet kan vi inte med 

säkerhet ta reda på huruvida de kommer att studera vidare på högskola i framtiden. Det är till 

exempel inte säkert att elever som i enkäter skulle uppge att de avser att studera vidare 

verkligen kommer att göra det. Siffror från SCB för gymnasieelever bekräftar denna 

diskrepans mellan hur många elever som uppger att de vill studera vidare och som senare 

faktiskt gör det. Endast 6 av 10 som i gymnasiet uppgav att de ville studera vidare hade 

påbörjat detta inom tre år (SCB 2015a). 
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Det faktum att LuMiNk försöker att rekrytera mentorer från Hageby, samt med olika språklig 

och kulturell bakgrund kan påverka mottagligheten bland eleverna för det som LuMiNk 

försöker kommunicera. Detta gäller inte minst med tanke på att LuMiNk verkar på en 

flerspråkig skola. Svensk forskning har visat att högre andel invandrare i närområdet generellt 

sänker studieresultaten för undersökta elever, men att andel högutbildade från samma land i 

elevens bostadsområde ökar studieresultaten. Sambandet är starkast för pojkar från 

socioekonomiskt svag bakgrund (Åslund m. fl. 2009). Detta pekar på vikten av att ha 

förebilder som eleverna kan identifiera sig med och att pojkar är särskilt mottagliga för dessa. 

I Sverige tenderar elever med utländsk bakgrund eller med föräldrar med utländsk bakgrund 

som är behöriga till gymnasiet att i högre grad söka sig till de högskoleförberedande 

gymnasieprogrammen än inrikes födda elever vid kontroll för meritpoäng (SCB 2015b). Det 

tycks alltså finnas en stark strävan bland invandrade elever till vidareutbildning. Att 

invandrade minoritetsgrupper i högre grad än infödda tycks ha starkare strävan att 

vidareutbilda sig vid kontroll för socioekonomisk bakgrund har tidigare belagts i såväl svensk 

(Jonsson och Rudolphi 2011) som internationell forskning (Teney m.fl. 2013). Olika 

bakomliggande orsaker till detta har förslagits och testats. Framförallt kan nämnas att 

invandrare är en självselekterad grupp där migration i sig är ett val för ett förbättrat liv för sig 

själv och sina barn. Det betyder att de generellt kan karakteriseras som en grupp med stark 

vilja att förbättra sina liv och där utbildning är ett viktigt steg för att uppnå detta. 

Läxläsningsprogram som LuMiNk som verkar i skolor med stor andel flerspråkiga bör alltså 

beakta att motivation för vidarestudier alltså inte nödvändigtvis är det primära problemet, utan 

snarare att förutsättningarna i form av behörighet.  

Ett annat inslag som uppmärksammats är att elever med utländsk bakgrund mer aspirerar att 

söka sig till utbildningar med prestige och tydlig koppling till ett yrke som till exempel läkare 

och advokat (Bunar 2015). Ett viktigt inslag för LuMiNk har därför varit att diversifiera de 

utbildningsvägar som finns i dagens snabbt föränderliga arbetsmarknad. En mer 

mångfasetterad syn på utbildning och arbetsmarknad kan dessutom minska risken att elever 

tappar motivationen för skolarbetet och framtidsutsikter. Giota (2002) betonar att vissa elever 

med svårigheter i skolan helt enkelt ger upp för att skydda sin självkänsla. De går istället in i 

”ett självdestruktivt lärande såsom att inte läsa inför prov eller göra sina läxor. Deras 

misslyckande förklaras då av dem själva med att de ändå inte hade läst på” (s 284). Om 

många elever hemifrån får med sig rigida krav på höga betyg så att de kan gå 

prestigeutbildning, och de känner att de inte klarar av att leva upp till detta är det tänkbart att 
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de på detta sätt kan ge upp istället. I värsta fall kan de då vända sig till kriminella eller 

antisociala miljöer. Om LuMiNks mentorer istället lyckas bidra till en mer mångfasetterad 

syn på utbildning kan risken för detta minskas.  

4. Effektstudie 

4.1 Metod 

För att mäta effekterna av LuMiNk kommer vi att undersöka hur LuMiNk för de deltagande 

eleverna påverkat betyg, deras livsbana efter högstadiet, närvaro i skolan samt enkätsvar 

rörande LuMiNks verksamhet. Eftersom metod och modell skiljer sig åt beroende på vilken 

av dessa aspekter som vi undersöker kommer vi presentera dessa separat före respektive 

framställning av resultaten. För samtliga av de aspekter som vi undersöker använder vi 

tillvägagångssättet att jämföra förändringen för de elever på Klingsborgsskolan som gått 

LuMiNk och de som inte gått LuMiNk. På så sätt liknar denna metod det som i medicinsk 

forskning relateras till en undersökningsgrupp (som tar del av läkemedlet) och en 

kontrollgrupp som tar sockerpiller (placebo). För att resultaten ska få maximal tillförlitlighet i 

detta metodologiska tillvägagångssätt ska undersökningsgruppen och kontrollgruppen inte 

skilja sig avseende några parametrar som har betydelse för undersökningen. Om det finns en 

skillnad i elevsammansättningen mellan de två grupperna som innebär att utfallet för det som 

undersökts skulle vara olika även utan att undersökningsgruppen hade gått LuMiNk, innebär 

det att effekten av LuMiNk kan överskattas. I undersökningen försöker vi att i så stor mån 

som möjligt att kontrollera för sådana faktorer men det är mycket svårt att kunna kontrollera 

helt och hållet för alla tänkbara skillnader i sammansättningen mellan de två grupperna. 

Idealiskt vore om det varit möjligt att utifrån ett stort urval slumpa fram en 

undersökningsgrupp och kontrollgrupp. I den föreliggande undersökningen är detta inte 

möjligt eftersom elever på Klingsborgsskolan söker sig till LuMiNk frivilligt. Det finns därför 

en risk att framförallt de redan studiemotiverade eleverna söker sig till LuMiNk. 

4.2 Resultat för betygvariabeln 

För att undersöka huruvida LuMiNk har haft effekt på elevernas betyg kommer vi att jämföra 

betygstrenden mellan undersöknings och kontrollgruppen. Vi kommer alltså att jämföra 

huruvida undersökningsgruppen har höjt sina betyg relativt kontrollgruppen i årskurs 9 (då 

LuMiNk är aktivt). Som konstaterats i tidigare kapitel står elevunderlagets kunskaper som 

utvecklats under de tidigare årskurserna för nära 80 procent av variationen i högstadieskolors 
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genomsnittliga betygsnivå (Gustafsson och Myrberg 2002). Det är därför svårt för insatser i 

slutet på högstadiet, än mer för ett läxläsningsprogram efter skoltid, att ensamt kunna höja 

studieresultat. Förhoppningen är dock att det kan spela roll på marginalen så att det blir 

mätbara effekter. 

För att få tillräckligt stort statistiskt elevunderlag nödvändigt för denna typ av statistiska 

undersökning använder vi oss av betygsdata för samtliga årskullar på Söderporten och 

Klingsborgsskolan då LuMiNk varit aktivt. Detta innebär att betygsdata för samtliga 

niondeklassare som avgick Söderporten år 2016 och 2017, samt Klingsborgsskolan år 2018 

slås samman och undersöks samtidigt. 

Eftersom undersökningsgruppen och kontrollgruppen inte är slumpmässigt utvalda innebär 

det att det kan finnas skillnader i undersöknings och kontrollgruppens elevsammansättning 

som kan påverka betygstrenden under högstadiet mellan grupperna som inte beror på 

LuMiNk. För att detta inte ska påverka resultaten konstanthåller vi i den statistiska modellen 

elevernas betyg och betygstrend innan årskurs 9.3 På detta sätt fångar den beroende variabeln 

“LuMiNk” i den statistiska modellen endast upp skillnader i trenden mellan undersöknings- 

och kontrollgruppen under 9an då LuMiNk verkar. För att detta ska bli möjligt behöver vi 

data på respektive elev så långt tillbaka som möjligt. I detta fall innebär det att vi har data för 

samtliga terminer från höstterminen i sjuan till och med vårterminen i nian. 

För att kunna undersöka betygen kvantitativt översätts alla betyg till siffror där A kodas som 6 

och F kodas som 1. Även sträck kodas som 1. Om eleven inte är registrerad en termin och 

betyg därför saknas för samtliga ämnen rensas eleven bort. På grund av bristande antal 

datapunkter i ämnena moderna språk och modersmål har dessa bortsetts ifrån i analysen. 

Eftersom största delen av eleverna på Klingsborgsskolan är flerspråkiga läser de svenska som 

andraspråk snarare än svenska. Vi har därför valt att endast studera svenska som andraspråk. 

I betygsdatan tillhandahållen av Norrköping kommuns utbildningskontor visas endast betyg 

på de som gått klart högstadiet och alltså inte de som hoppat av eller bytt skola. Eftersom 

elever tillkommit under högstadiets gång kommer antalet studerade elever att minska ju 

längre tidsspann vi väljer från slutbetyget. Som tidigare nämnts inkluderas endast elever som 

                                                      
3 Specifikt kontrollerar vi för oförändrade variationen mellan grupperna (s.k. ”fixa eleveffekter”) samt 

trendskillnader innan LuMiNk (innan årskurs 9) för LuMiNk- och kontrollgruppen. Det sista görs genom betyg 

från samtliga terminer i 7an och 8an används som kontrollvariabler. 
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det finns betygsdata för varje termin ända tillbaka till årskurs 7. Utifrån detta blir det 

studerade elevunderlaget totalt 142 elever varav 71 elever både LuMiNk och kontrollgruppen. 

Det är viktigt att i den statistiska modellen skilja på de elever som endast registrerat sig till 

LuMiNk men inte deltagit i något läxläsningstillfälle eller som endast gått ett eller två 

LuMiNk-tillfällen från de som har högre närvaro på LuMiNk. Figur 4 visar ett histogram över 

antalet LuMiNk-tillfällen som samtliga elever på Klingsborgsskolan deltagit på (och som vi 

har betygsdata för hela vägen tillbaka till 7an). Figuren inkluderar alltså både elever som 

registrerat sig till LuMiNk samt de som inte gjort det. Den största stapeln utgörs av elever 

som deltagit vid noll LuMiNk-tillfällen (mestadels elever som inte registrerat sig). Resterande 

elever fördelar sig mellan 1 till 28 LuMiNk-tillfällen. De flesta eleverna som går LuMiNk är 

närvarande vid mellan 20 och 28 tillfällen. Totala antalet erbjudna LuMiNk-tillfällen per elev 

har under de inledande tre åren av LuMiNk varit runt 28. Vi kommer senare att analysera 

närvaron närmare. Här nöjer vi oss att välja tre LuMiNk-tillfällen som tröskel för när en elev 

räknas som att ha gått LuMiNk. Om en elev varit närvarande vid två eller färre tillfällen 

räknas de alltså till kontrollgruppen medans om de gått tre tillfällen eller fler räknas de till 

LuMiNk-gruppen. 

Figur 4: Närvaro vid LuMiNks läxläsningstillfällen  
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När vi nu definierat LuMiNk och kontrollgrupp kan vi gå till att undersöka effekten som 

LuMiNk haft på betygen. Figur 5 nedan sammanfattar de skattade resultaten från 

grundmodellen. Efter en beskrivande summering av resultaten kommer vi att bidra med 

förklaring till hur resultaten kan tolkas. Till vänster i figuren visas effekterna av LuMiNk-

deltagandet på elevernas betyg i olika ämnen och längst till höger visas effekten på deras 

genomsnittliga meritvärden i 9an. De blå staplarna visar i vilken grad de som gått LuMiNk 

förbättrat sina resultat jämfört med kontrollgruppen under 9an. En stapel som når upp till 1,0 

betyder att de som gått LuMiNk i genomsnitt ökat sina betyg relativt de som inte gått 

LuMiNk med motsvarande ett helt betygssteg. Detta innebär att den blå stapeln för engelska 

som visar på en relativ ökning på strax under 0,3 (0,27) kan översättas till att i genomsnitt 

strax under en tredjedel av eleverna som gått LuMiNk har ökat sitt betyg i engelska med ett 

steg (relativt kontrollgruppen). Det svarta strecket som löper parallellt i de blå staplarna visar 

ett 95-procentigt konfidensintervall vilket utgör osäkerhetsmarginalen av de skattade 

effekterna. Om konfidensintervallet korsar 0:an kan vi inte med säkerhet säga att LuMiNk 

haft en effekt på elevernas betyg i det aktuella ämnet. Om konfidensintervallet däremot inte 

korsar 0:an är sannolikheten att LuMiNk haft en effekt på elevernas betyg i det aktuella ämnet 

högre än 95 procent vilket är det vanliga gränsvärdet som används i skattning av sådana 

effekter i samhällsvetenskapliga studier.  I ämnena engelska, NO, SO samt svensk som 

andraspråk hamnar hela säkerhetsmarginalen över noll vilket betyder att vi för dessa ämnen 

kan uppmäta en statistiskt signifikant effekt av LuMiNk. 

Figur 5: Effekterna av LuMiNk-deltagande på elevernas betyg i olika ämnen 
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Starkast effekt av LuMiNk finner vi för ämnena SO och engelska, följt av NO och svenska 

som andraspråk. I praktiska ämnen (ett genomsnitt av ämnena musik, slöjd, idrott, hem‐ och 

konsumentkunskap och bild) och matematik finner vi i det undersöka elevunderlaget ingen 

uppmätt effekt av LuMiNk. Slutligen finner vi längst till höger i Figur 5 att de som deltog i 

LuMiNk ökat sina meritvärden med nästan 15 meritpoäng relativt kontrollgruppen, även detta 

är statistiskt säkerställt. Denna ökning är dock inte helt enkel att tolka eftersom betyg och 

meritvärden inte har ett linjärt samband. Om eleven höjer sig från F till E ger detta 10 

meritpoäng men varje steg därefter i betygsskalan ger endast 2,5 extra meritpoäng. 

För att tolka den relativa skillnaden i effekten av LuMiNk mellan de olika skolämnena som vi 

observerade i figur 5 introducerar vi två begrepp: betygsmobilitet och LuMiNk-frekvens (hur 

ofta en elev tar med sig ett visst skolämne till LuMiNk). 

4.2.1 Betygsmobilitet 

Betygsmobilitet mäter i vilken grad som elever generellt höjer eller sänker sig i ett visst 

skolämne under högstadiet.4 Innan vi förklarar detta närmare kommer vi att förklara varför 

betygsmobilitet är relevant för att tolka effekten av LuMiNk.  

Matematik har visat sig vara ett ämne som breda betygshöjningar varit svåra att uppnå. 

Skolverkets första uppföljning av hur det gått för den första elevkullen som fått betyg i både 

årskurs 6 och 9 visar att endast 17 procent av eleverna höjde sig i matematik mellan årskurs 6 

och årskurs 9 (Skolverket 2017). Endast hälften av eleverna som hade betyg F i årskurs 6 

lyckades till årskurs 9 höja sig till minst godkänt. Praktiska ämnen som hem- och 

konsumentkunskap, slöjd, och bild har däremot en betydligt högre andel elever som höjer sig 

mellan årskurs 6 och årskurs 9. Det skiljer sig alltså mellan ämnena i vilken grad eleverna rör 

sig mellan betygen. Detta får viktiga implikationer för vad vi kan förvänta oss att den 

statistiska modellen ska generera för resultat. Ämnen där eleverna rör sig mindre mellan 

betygen är mindre ”känsliga” för insatser som LuMiNk. Om en elev till exempel förbättrar 

sina kunskaper i matematik på grund av LuMiNk är det inte säkert att detta ger utslag 

statistiskt eftersom eleven trots förbättringen fortsätter att ha samma betyg. De marginella 

kunskapsförbättringarna är i detta fall inte tillräckliga för att höja betygen ett steg. I andra 

ämnen hade motsvarande insats kanske lett till ett eller till och med två betygssteg uppåt. I 

denna utvärderingen använder vi därför begreppet betygsmobilitet för att beskriva i vilken 

                                                      
4 Termen har vi lånat från det som inom sociologin benämns som social mobilitet.  
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grad elever rör sig mellan betygen inom ett ämne. Vi beräknar betygsmobilitet på följande 

sätt: Som tidigare kodas alla betyg om till siffror där 1 är F eller sträck och 6 är A för 

respektive ämne. Därefter beräknar vi varje elevs genomsnittsbetyg för samtliga terminer i ett 

ämne och sedan standardavvikelsen från detta genomsnitt. Utifrån detta beräknar vi slutligen 

ett aggregerat genomsnitt för samtliga elever per ämne. 

Tabell 1: Betygsmobilitet bland LuMiNk- och kontrollgruppen 

Ämne Betygsmobilitet 

Praktiska ämnen 0,51 

SO 0,46 

NO 0,41 

Engelska 0,38 

Svenska som andraspråk 0,32 

Matematik 0,27 

 

Tabell 1 ovan visar betygsmobilitet per ämne. Matematik har som väntat lägst 

betygsmobilitet. Därefter hittar vi i stigande ordning svenska som andraspråk, engelska, NO, 

SO och praktiska ämnen.  

4.2.2 LuMiNk-frekvens 

Nästa variabel som vi bör ha i åtanke när vi analyserar effekterna av LuMiNk är i vilken grad 

som eleverna tar med sig läxor i ett visst ämne till LuMiNk. Termen vi använder för detta är 

’LuMiNk-frekvens’. Betygen bör rimligen öka mer i ämnen som eleverna tar med sig till 

LuMiNk oftare. Ett försök har gjorts att försöka kvantifiera detta men det har inte visat sig 

helt enkelt. Även om vi får en bra uppskattning på hur många gånger en elev tar med sig ett 

visst ämne till LuMiNk så måste detta anpassas till att eleverna sannolikt i högre utsträckning 

tar med sig de ämnen som de har fler undervisningstimmar i per termin. Det egentliga måttet 

på hur mycket en elev tar med sig ett ämne till LuMiNk bör alltså divideras med totala antalet 

undervisningstimmar i ämnet för att vi ska få fram den förväntade effekten. Att dividera 

enkätsvar (ordinal skala) med undervisningstimmar (absoluta tal) blir dock ett otympligt mått. 

Den enda definitiva distinktion vi kan göra är den mellan de praktiska ämnena och de 

teoretiska ämnena där de praktiska ämnena i intervjuer med mentorerna uppgetts att de inte 

tas med av eleverna till LuMiNk medans de teoretiska ämnena i olika grad tas med till 

LuMiNk. Mentorer som jobbade på LuMiNk under studieåret då datainsamlingen gjordes 

(studieår 2017/2018) fick därför svara på enkäter om hur ofta elever tagit med sig olika 
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ämnen till LuMiNk. Enkätfrågan som mentorerna ombads svara på för respektive ämne var 

”De flesta av eleverna jobbar med [ämne] på LuMiNk…” där [ämne] byts ut mot det ämne 

som frågats om i respektive ämne. Då 11 mentorer (av 15 som jobbade på LuMiNk det 

studieåret) svarade på enkäten innebär detta ett representativt urval av LuMiNks mentorer 

men rent statistiskt sett är det ett litet urval. Den uppskattade LuMiNk-frekvensen som visas i 

figur 6 bör därför tas med försiktighet. Figuren visar att Matematik är det ämne med högst 

LuMiNk-frekvens, följt av svenska (eller svenska som andraspråk) och NO. Med dessa ämnen 

jobbar de flesta eleverna med ungefär vartannat LuMiNk-tillfälle. Intressant nog har SO och 

framförallt engelska något lägre LuMiNk-frekvens. Engelska jobbar de flesta eleverna endast 

med någon gång i månaden (vilket innebär var fjärde LuMiNk-tillfälle) enligt mentorerna. 

Figur 6: LuMiNk-frekvens. Hur ofta eleverna tar med sig olika ämnen till LuMiNk 

 

 

 

Sammantaget kan vi summera betygsmobilitet och i vilken grad elever tar med ett ämne till 

LuMiNk i Tabell 2 nedan. I tabellen har en variabel som vi benämnt ”förväntad 

LuMiNkeffekt” skapats för de studerade ämnena. Denna bygger på att vi helt enkelt 

multiplicerar ihop betygsmobiliteten med LuMiNk-frekvens. De ämnen med högst förväntad 

effekt bör vara de där LuMiNk-gruppen höjer sig mest jämfört med kontrollgruppen om deras 

hjälp av mentorerna att läsa läxor i just dessa ämnen påverkar de betyg de senare erhåller. Det 

är här viktigt att påpeka att ’förväntad effekt’ inte bör tolkas i termer av faktiska betyg såsom 

den faktiska effekten från den statistiska modellen. Det är istället endast ett fiktivt mått för att 

1 2 3 4 5 6

Matte

Svenska (eller svenska som andra språk)

NO

SO

Engelska

Praktiska ämnen

Varje eller  
nästan varje  
Lumink-tillfälle. 

Ungefär vartannat  
Lumink-tillfälle. 

Någon gång  
i månaden. 

Några gånger  
per termin. 

Någon enstaka 
gång totalt. 

Aldrig. 
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få en uppfattning om en inbördes ordning för vilka ämnen vi förväntar högst effekt av 

LuMiNk. Vid jämförelser mellan kolumnen med förväntad effekt och faktisk effekt i tabell 3 

bör man alltså jämföra inbördes ordningen inom kolumnerna och inte de faktiska värdena. I 

Tabell 3 går det mycket riktigt att se ett mönster där de ämnen som beräknas ha en högre 

’förväntad effekt’ (SO, engelska, svenska som andraspråk, samt NO) också är de ämnen där 

vi kan uppmäta en högre faktisk effekt enligt den statistiska modellen i Figur 5. Praktiska 

ämnen och matematik ligger båda lägre i förväntad effekt, men av olika anledningar. 

Praktiska ämnen eftersom eleverna i lägre mån jobbar med dessa ämnen på LuMiNk (lägre 

LuMiNk-frekvens) medan betygen i Matematik är svårare att höja (lägre betygsmobilitet). 

Tabell 2: Förväntad LuMiNkeffekt på de olika skolämnena 

Ämne 

LuMiNk-

frekvens 

Betygs-

mobilitet 

Förväntad 

LuMiNk-effekt 

Faktisk  

LuMiNk-effekt 

SO 4,36 0,46 2,01 0,38 

Engelska 3,18 0,38 1,21 0,27 

Svenska (eller svenska som andraspråk) 5,00 0,32 1,60 0,23 

NO 4,91 0,41 2,01 0,2 

Praktiska ämnen 1,00 0,51 0,51 -0,02 

Matte 5,09 0,27 1,37 -0,05 

 

Ett sätt att mer systematiskt visa på detta samband är att i ett spridningsdiagram sätta 

förväntad effekt på y-axeln och faktiskt effekt på x-axeln för att på så vis se om det finns ett 

positivt samband mellan variablerna. Detta kan ses i figurerna 7a och 7b nedan. I figurerna 

mäts den faktiska effekten som det nedre (95-procentiga) konfidensintervallet istället för den 

skattade effekten då vi annars skulle bortse från standardavvikelsen för varje ämne (de 

faktiska effekterna finns dock att se både i tabell 2 och figur 5. I Figur 7a är alla NO-ämnen, 

SO-ämnen samt praktiska ämnen hopslagna precis som tidigare. I figur 7b separerar vi NO-

ämnena, SO-ämnena och de praktiska ämnena för att få fler observationer.5 Det positiva 

sambandet mellan LuMiNk-deltagande och högre betyg i respektive ämne eller ämnesgrupp 

består i båda figurerna.  

                                                      
5 Det bör tilläggas att eftersom vi inte har enkätsvar över LuMiNk-frekvens för NO och SO-ämnena separat har 

vi gett dessa ämnen samma LuMiNk-frekvens. Alltså får exempelvis geografi samma LuMiNk-frekvens som 

historia och biologi får samma LuMiNk-frekvens som kemi.  
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7a. Samband mellan förväntad och faktisk effekt av LuMiNk per ämne 

 

7b. Samband mellan förväntad och faktisk effekt av LuMiNk per ämne 
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Vi vill återigen betona att variabeln förväntad LuMiN-keffekt bör tolkas med stor försiktighet 

då den bygger på (i) ett relativt litet dataunderlag för mentorernas enkätsvar kring vilka läxor 

som oftast läses på LuMiNk, samt (ii) att vi har multiplicerat måtten för betygsmobilitet och 

LuMiNk-frekvens utan att ge dem en specifik vikt.6 

Det uppmätta sambandet mellan ’förväntad’ och ’faktisk’ effekt är dock viktigt i två 

hänseenden: För det första får vi en fingervisning om varför effekterna i Matematik är lägre 

trots att mentorerna uppgett att detta är det ämne som de ser eleverna ta med till LuMiNk 

oftast.7 Vi vill påminna läsaren om att omkring en fjärdedel av avgångna underkända eleverna 

nationellt fått särskilt stöd under årskurs 8 och/eller 9 men trots detta fortfarande blivit 

underkända eller har uteblivet betyg då de avslutar årskurs 9. Betygsmobilitet var lägst i 

Matematik vilket visar att detta är det ämne som det är svårast att få till betygshöjningar i.  

För det andra ger sambandet mellan förväntad och faktisk effekt stöd för att de uppmätta 

effekterna från den statistiska modellen sannolikt beror på just LuMiNk och inte på något 

annat som skiljer sig åt mellan LuMiNk- och kontrollgrupperna. Vi har tidigare i texten 

förklarat att det sannolikt är de mer studiemotiverade eleverna som söker sig till LuMiNk och 

att de uppmätta skillnaderna mellan undersöknings och kontrollgrupp därför skulle kunna ha 

skett även utan LuMiNk. Om så varit fallet borde det rimligtvis varit slumpmässigt vilka 

ämnen som kontrollgruppen höjer sig mer i. Figurerna 7a och 7b ger en indikation på att så 

inte varit fallet.8 Detta påvisar inte nödvändigtvis ett orsakssamband (att de skattade resultaten 

uteslutande beror på LuMiNk) men sambandet mellan förväntad och faktisk effekt, 

tillsammans med att vi i konstruktionen av den statistiska modellen försökte kontrollera för 

snedvridning (bias) av data tillåter oss att med relativt hög säkerhet slå fast att LuMiNk har 

bidragit till att höja studieresultaten för de elever som deltagit i programmet. 

För att dubbelkolla tillförlitligheten för den statistiska modellen har vi även använt oss av en 

alternativ statistisk modell med så kallad syntetisk kontrollgrupp. Metod och resultat för 

                                                      
6 Idealiskt sett skulle dessa två ingående variabler istället viktas utifrån hur väl de förklarar effekten av LuMiNk. 

Detta har inte kunnat göras i denna undersökning eftersom detta skulle kräva ett mer robust dataunderlag för 

variabeln LuMiNk-frekvens. 
7 Att matematik är det ämne som eleverna tar med sig till LuMiNk oftast är inte endast baserade på resultaten 

från enkäterna utan har även bekräftats i intervjuer med mentorerna. 
8 Det hade dock inte varit helt slumpmässigt, utan det skulle snarare varit större effekt för ämnena med högre 

betygsmobilitet. I appendix 8.1 visar vi dock att det inte finns någon korrelation mellan endast betygsmobilitet 

och faktisk effekt (det är snarare en negativ korrelation). 
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denna presenteras i appendix 8.2. Vi kan dock här konstatera att resultaten för den alternativa 

modellen ger snarlika resultat vilket ytterligare ger stöd för slutsatserna i detta avsnitt. 

4.2.3 Resultat för pojkar och flickor separat 

Det finns fog för att studera pojkar och flickor separat eftersom det skulle kunna ge viss insikt 

i hur LuMiNk fungerar som program. Figur 8a visar resultat för LuMiNks effekt för pojkar 

separat och 8b visar detsamma fast för flickor. Vi kan i figurerna notera att LuMiNk tycks ha 

något större effekter för pojkar än flickor, framförallt för SO men även för meritvärden som 

helhet. Det sistnämnda är av särskilt intresse då meritvärden är ett genomsnitt av många 

ämnen och därför har högre precision statistiskt. Vi väljer dock här att inte att spekulera i vad 

detta skulle kunna bero på eftersom antal studerade elever är för få för att vi ska kunna gör 

robusta analyser med pojkar och flickor uppdelade på två grupper. Antal pojkar studerade är 

84 stycken varav 35 i LuMiNk-gruppen och 49 i kontrollgruppen. Antal flickor studerade är 

58 varav 36 i LuMiNk-gruppen och 22 i kontrollgruppen. 

Figur 8a. Effekterna av LuMiNk-deltagande på pojkars betyg i olika ämnen 
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Figur 8b. Effekterna av LuMiNk-deltagande på flickors betyg i olika ämnen 

 

4.3 Uppföljning av hur det går efter LuMiNk och högstadiet  

Som tidigare nämnts är ett viktigt mål för LuMiNk att öka intresset för högre studier efter 

gymnasiet. Eftersom ingen elevkull som gått LuMiNk ännu gått ut gymnasiet har vi fått nöja 

oss med att följa upp hur det gått för eleverna på gymnasiet. Vi kan till exempel undersöka i 

vilken utsträckning eleverna väljer att gå högskoleförberedande gymnasieprogram, vilket är 

en god approximation för sannolikheten att en elev kommer att studera vidare. Av alla födda 

1981 studerade nästan 90 procent vidare av de som gick naturvetenskapliga programmet, 

nästan 70 procent av de som gick samhällsvetenskapliga programmet samt hälften av de som 

gick det estetiska programmet (SKL 2009). Bland de yrkesförberedande programmen är 

denna siffra däremot lägre. Från vård och omsorg väljer 36 procent att studera vidare och från 

från barn och fritidsprogrammet 30 procent. För resten av de yrkesförberedande programmen 

ligger andelen som studerar vidare under 20 procent. Förutom högskole- och 

yrkesförberedande program finns även introduktionsprogrammet som är för elever som ej är 

behöriga till gymnasiet när de går ut högstadiet. Introduktionsprogrammet har generellt som 

syfte att ge eleverna hjälp att bli behöriga för att de sedan ska kunna gå över till nationellt 

gymnasieprogram. Ett av programmen, yrkesintroduktion, ska dock möjliggöra för eleven att 

direkt kunna gå ut på arbetsmarknaden. En uppföljning av Skolverket (2015) av de elever som 

påbörjade introduktionsprogrammet år 2011 visade att endast 8 procent av eleverna som 

påbörjat ett introduktionsprogram fyra år senare hade kunnat gå över till ett nationellt 

program och gått ut gymnasiet med examen eller studiebevis. 38 procent var inte längre 
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inskrivna på gymnasieskolan och 16 procent gick fortfarande på introduktionsprogram 

(Skolverket 2015). 

Att gå ett högskoleförberedande program får alltså ses som en god prediktor på att eleven 

kommer att studera vidare. Vi kommer därför i den statistiska undersökningen att försöka 

jämföra i vilken grad som undersökningsgruppen och kontrollgruppen väljer att gå 

högskoleförberedande program. 

Utvärderingen har kunnat följa upp eleverna för avgångsklasserna 2016 och 2017 men 

eftersom de som avgick högstadiet 2018 när undersökningen genomfördes då ännu inte 

påbörjat gymnasiet kunde de inte inkluderas i analysen. Undersökningen har gått till så att vi 

tittat på var eleverna är registrerade under januari när de enligt förväntad studieplan går första 

året på gymnasiet. Om eleven saknas kan hen ha flyttat från kommunen eller av andra orsaker 

inte finnas i registren. Vi har dock ingen anledning att tro att detta bortfall systematiskt skulle 

snedvrida resultaten. Förutom att vara inskriven på något av gymnasieprogrammen kan 

eleverna även registreras som ”avbrott” (vilket innebär att de avbrutit gymnasiestudierna) 

eller som att eleven fortfarande går grundskolan. Antalet studerade elever i dataunderlaget är 

totalt 109 elever varav 49 i undersökningsgruppen och 60 i kontrollgruppen. 

Figur 9 visar elevfördelningen mellan högskoleförberedande, yrkesförberedande samt 

introduktionsprogrammet för undersökningsgruppen som gått LuMiNk och kontrollgruppen 

som ej gått LuMiNk. Precis som tidigare definieras att gå LuMiNk som att gå minst 3 

LuMiNk-tillfällen. Figuren visar att andelen i LuMiNk-gruppen som går 

högskoleförberedande program är 49 procent medans endast 24 procent i kontrollgruppen. I 

undersökningsgruppen går 8 procent av eleverna yrkesförberedande program mot 16 procent 

för kontrollgruppen. 53 procent av kontrollgruppen går introduktionsprogrammet mot 41 

procent för undersökningsgruppen. Sammantaget kan alltså konstateras att nästan dubbelt så 

många elever i undersökningsgruppen väljer att gå högskoleförberedande program jämfört 

med kontrollgruppen.  
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Figur 9: Elevfördelningen mellan gymnasieprogram för LuMiNk- och kontrollgruppen 

 

 

 

Eftersom undersöknings- och kontrollgruppen inte är slumpmässigt utvalda innebär det att 

skillnader i sammansättningen mellan grupperna skulle kunna förklara denna skillnad mellan 

de två grupperna. Vi använder oss av en statistisk modell, en så kallad probit-modell där 

andelen som söker sig till gymnasieförberedande program är den beroende variabeln och 

LuMiNk-deltagande tillsammans med kontrollvariabler utgör de oberoende variablerna. Vi 

behöver exempelvis kontrollera för det faktum att flickor söker sig till högskoleförberedande 

program i högre grad än pojkar. Andelen nyanlända i respektive grupp är en ytterligare faktor 

där skillnader i elevsammansättningen kan förklara skillnaden i andelen som söker sig till 

högskoleförberedande program. Figur 10 visar hur gapet mellan undersöknings och 

kontrollgruppen minskar när vi kontinuerligt tar bort effekten av olika variabler. För att 

förklara detta intuitivt kan man utgå från två hypotetiska grupper som är helt identiska vilket 

skulle innebära att det inte skulle vara någon skillnad mellan grupperna i andelen som söker 

sig till högskoleförberedande program. Detta skulle alltså innebära att det inte skulle vara 

något gap mellan de två staplarna. När vi lägger till det faktum att det i LuMiNk-gruppen 

finns fler flickor och färre nyanlända, och eftersom dessa i högre grad söker sig till 

högskoleförberedande program, uppstår en förväntad skillnad mellan LuMiNk och 
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kontrollgruppen som går att se i de två staplarna längst till höger i figur 10. Gapet ökas 

ytterligare i staplarna i mitten när vi även lägger till det faktum att grupperna har olika mycket 

meritpoäng innan LuMiNk (terminsbetygen efter vårterminen i åttonde klass). Eftersom 

meritpoäng styr både behörighet och urval till gymnasieprogram, och eftersom de som går 

LuMiNk i genomsnitt har högre meritvärden än kontrollgruppen innan LuMiNk, är det att 

vänta att gapet mellan staplarna ökar. När vi slutligen i staplarna längst till vänster lägger till 

den uppmätta effekten som LuMiNk har på andelen elever som går på högskoleförberedande 

program ökar gapet med ytterligare nio procentenheter. Skattningen visar alltså att LuMiNk 

ökar andelen som går på högskoleförberedande program med nio procentenheter. I denna 

skattning ingår både det faktum att LuMiNk förmodas öka LuMiNk-gruppens meritpoäng och 

därmed behörighet till gymnasiet men även en förmodat ökad lust att välja 

högskoleförberedande program.  

Figur 10: Andel som söker sig till högskoleförberedande för LuMiNk- och 

kontrollgruppen efter förklarande variabler 
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att även variablerna kön och nyanländ får effekten starkt medierad av meritpoängsvariabeln 

som är den dominerande variabeln. Även om vi i detta fall har svårt att påvisa stark 

effektstorlek för LuMiNk på grund av den statistiska osäkerheten verkar effekten av LuMiNk 

vara tämligen robust för den statistiska osäkerheten. 

Tabell 3: Regressionsanalys av andelen elever som söker sig till högskoleförberedande 

för LuMiNk- och kontrollgruppen (probit-modell) 

  Marginaleffekt Standardavvikelse P-värde 

        

Högskoleförberedande program       

Lumink                  0.09 0.07 0.19  

        

Kön (pojke=1) -0.06 0.07 0.38 

        

Nyanländ 0.03 0.06 0.55 

        

Meritvärde 0.01 0.00 0.00  

    

 

4.4 Närvaro 

4.4.1 Hur hög är närvaron på LuMiNk? 

En avgörande punkt för att ett läxläsningsprogram som LuMiNk ska kunna få avgörande 

effekt på de mål som sätts upp är att eleverna faktiskt deltar i programmet. I LuMiNks fall 

innebär det hög närvaro på framförallt läxläsningstillfällena men även de andra erbjudna 

aktiviteterna som till exempel det studiebesök på Campus Norrköping som arrangeras varje 

år. Det har påpekats i tidigare studier att det kan vara särskilt svårt att få hög närvaro på 

LuMiNk-liknande program som riktar sig till äldre skolbarn (Lauer 2006). Det är också 

välkänt att skolnärvaro är lägre i senare delen av grundskolan. I närvarostatistik som Sveriges 

kommuner samlar in är exempelvis andelen elever med mer än 10 procent frånvaro 8,3 

procent i mellanstadiet men hela 16,9 procent i årskurs nio på riksnivå (Orbe m.fl. 2016). Det 

vore därför en framgångsfaktor för LuMiNk om det skulle visa sig karakteriseras av hög 

närvaro. 
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Eftersom ett fåtal elever hoppar på eller av LuMiNk under studieårets gång, samt att de måste 

ha en viss nivå av närvaro för att få fortsätta att gå LuMiNk innebär det att elever längs 

terminen kommer att tillkomma men framförallt falla bort. Som tidigare i effektstudien 

definierar vi deltagande i LuMiNk som att eleven varit närvarande på minst tre LuMiNk-

tillfällen. Givet detta finner vi att den genomsnittliga eleven som går LuMiNk deltar vid 21 

läxhjälpstillfällen, vilket motsvarar 75 procents närvaro.  

Närvaron är något lägre för den sista studerade LuMiNk-gruppen (avgångna 2018) på runt 67 

procent. Detta kan delvis förklaras av att LuMiNk till det läsåret snabbt växte sett till antal 

elever vilket LuMiNk organisatoriskt inte helt och hållet hann anpassas till. I takt med att 

LuMiNk blivit mer populärt på Klingsborgsskolan ökar dessutom sannolikheten att det drar 

till sig elever som väljer att delta på grund av att deras kompisar gör det snarare än att det har 

en stark egen drivkraft till det. Detta är givetvis positivt och önskvärt eftersom dessa elever 

sannolikt inte har samma inre motivation för studier, men det innebär även att de sannolikt 

inte kommer att ha lika hög närvaro. Det finns därför sannolikt en avvägning mellan att 

försöka få så många som möjligt att gå LuMiNk kontra strävan efter en hög närvaro och mer 

aktivt deltagande från eleverna. I fallet med LuMiNk verkar detta dock inte tvingat fram 

denna avvägning eftersom vi hittills kan se såväl en hög andel elever som väljer att gå 

LuMiNk (mer än hälften) samt hög närvaro bland de medverkande eleverna (runt 75 procent). 

Vidare får en närvarosiffra på 75 procent ses som hög med tanke på att LuMiNk pågår sent på 

eftermiddagen under det som för eleverna annars är fritid och förmodas krocka med andra 

kvällsaktiviteter.  

4.4.2 Påverkar LuMiNk närvaron i skolan? 

Som tidigare nämnts finns det läxläsningsprogram som visat höja närvaron i en randomiserad 

undersökningsgrupp jämfört med en kontrollgrupp (Grossman och Tierney 1998). Vi har 

därför valt att titta på huruvida vi kan finna samma effekt för LuMiNk. Närvarodata ska dock 

tolkas med viss försiktighet eftersom det från lärare till lärare kan skilja sig i vilken grad de 

kvitterar närvaro och frånvaro. Vidare finns det ingen närvarostatistik för avgångsklass 2017 

vilket minskar antalet studerade elever till 120. Slutligen kan elevflyttar och liknande 

händelser göra statistiken osäker. Givet att vi gör antagandet att dessa fel i statistiken gäller i 

lika stor grad för både undersökningsgruppen och kontrollgruppen kan närvaro-datan med 

försiktighet undersökas. Vi kan i figur 11 följa hur månadsvis närvaro i undersöknings-

gruppen och kontrollgruppen utvecklas läsåret årskurs 9 för avgångsklass 2016 och 2018. 

Eftersom terminen börjar i augusti är månad ett augusti. Eftersom eleverna inte går i skolan i 
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juli och endast går några dagar i juni och eftersom närvaron är låg dessa dagar har vi valt att 

rensa bort juni och juli helt. Figur 11 visar alltså närvarodata för tio månader från augusti till 

maj. LuMiNk-gruppen har under hela läsåret högre närvaro och vi kan dessutom se en mindre 

ökning av differensen mellan LuMiNk och kontrollgruppen från 8,8 i maj till 10,9 i augusti. 

Det bör dock nämnas att differensen fluktuerar för mycket för att vi ska kunna dra några 

slutsatsen för huruvida det är en trendökning. 

Figur 11: Närvaro bland LuMiNk-elever, augusti till maj 

 

4.5 LuMiNk och Stiftelsen Läxhjälpen 

Ytterligare ett program för studiestöd, Stiftelsen Läxhjälpen, etablerade sig i Norrköping och 

på Klingsborgsskolan läsåret 2017/2018 med en första deltagargrupp på totalt 15 elever i 

sjuan och åttan. Läsår 2018-2019, när några av dessa elever börjar nian, kommer LuMiNk och 

Läxhjälpen alltså att vara aktiva på samma skola och årskurs. Det finns därför risk för en 

överetablering av läxhjälpsprogram på Klingsborgsskolan. Det kan därför bli aktuellt att 

LuMiNk och Läxhjälpen samordnas på så sätt så att de kompletterar varandra snarare än att 

dess verksamheter överlappar eller till och med motarbetar varandra. Vi bidrar i denna delen 

av undersökningen med underlag för att fundera kring och hantera detta. Eftersom vi 
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använder oss av samma dataunderlag som i effektstudien har vi valt att lägga den i detta 

kapitel. 

 

Förhållandet till Stiftelsen läxhjälpen är av särskilt betydelse att titta närmare på eftersom dess 

mål om att ”högstadieelever med svaga betyg ska höja sina betyg, öka sin studiemotivation 

och självkänsla, gå vidare till gymnasiet, öka sina framtidsmöjligheter och komma närmare 

sina drömmar” överlappar med de mål som LuMiNk satt upp (Stiftelsen Läxhjälpen 

2017).  Till Läxhjälpen går eleverna två gånger i veckan om tre timmar per läxtillfälle vilket 

totalt blir sex timmar per vecka. Att elever skulle vilja gå få fler läxhjälpstimmar än så får ses 

som osannolikt och inte nödvändigtvis önskvärt vilket innebär att elever generellt sett inte 

kommer att gå både LuMiNk och Läxhjälpen. De båda projektens får därför betecknas som 

överlappande snarare än kompletterande i deras nuvarande form. Det finns dock en rad olika 

sätt som de båda programmen kan komplettera varandra. De skulle exempelvis kunna vända 

sig till olika elever. Läxhjälpen vänder sig endast till elever som ”är underkända i ett eller 

flera kärnämnen och har valts ut av sina lärare, som gjort bedömningen att eleven inte 

kommer att komma in på gymnasiet utan extra stöd” (Stiftelsen Läxhjälpen 2017 s.7) medans 

LuMiNk vänder sig till alla elever som påbörjar nian på Klingsborgsskolan. LuMiNk 

arrangerar dessutom flera aktiviteter vid sidan av läxläsningen som skulle kunna vara av 

intresse för eleverna som går Läxhjälpen.  

Det faktum att de båda programmen kan ”ta” elever från varandra innebär dock problem för 

långsiktigheten i de båda programmen eftersom storleken på elevunderlaget blir osäkert. Om 

båda programmen är lika bra på att uppfylla samma mål innebär det i teorin inte något 

problem om något av projekten tar elever från varandra men om till exempel Läxhjälpen drar 

till sig elever från LuMiNk men inte är lika effektivt på att höja studieresultaten och inspirera 

till vidare studier (eller tvärtom), skulle det potentiellt kunna leda till att resultaten inte höjer 

sig i lika hög grad som annars hade varit fallet.  

Det är dock osäkert att Läxhjälpen har kapaciteten att kunna hantera samtliga elever som 

ligger under gränsen för behörighet på Klingssborgskolan eftersom mellan 40 till 60 procent 

de senaste åren inte varit behöriga till gymnasiet. Läsår 2017-2018 gick 15 elever i årskurs sju 

och åttan Läxhjälpen vilket kan jämföras med 45 elever i årskurs nio som gick LuMiNk. 23 

av dessa var inte behöriga i alla grundämnen från vårterminen i åttan. Totalt var minst 48 

elever bland de som nu går nian inte godkända i alla grundämnen när de gick ut åttan. Även 

om alla dessa elever inte nödvändigtvis kommer att söka sig till Läxhjälpen visar det faktum 

att 23 elever som inte var godkända i samtliga grundämnen sökte sig till LuMiNk under det 
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gångna läsåret att intresset för extra läxhjälp utanför skolan kan vara större än vad Läxhjälpen 

kan tillgodose. Det är högst sannolikt att Läxhjälpen och LuMiNk kan behöva avlasta 

varandra kapacitetsmässigt för att hantera det stora behovet som finns för att hjälpa elever 

som ligger under gränsen för gymnasiebehörighet.  

Många elever som rent betygsmässigt precis klarar gränsen för behörighet kan ändå vara i 

stora behov av läxhjälp. Om Läxhjälpen helt skulle ersätta LuMiNk på Klingsborgsskolan 

skulle det innebära att många med behov av läxhjälp, förebilder och inspiration inte skulle få 

tillgång till detta på grund av att de ligger strax över Läxhjälpens kriterier för deltagande. För 

att få en uppfattning om vad för typ av behov detta rör sig om kan vi studera det potentiella 

elevunderlaget för LuMiNk, givet antagandet att Läxhjälpen skulle suga upp samtliga elever 

som är behöriga till Läxhjälpen på Klingsborgsskolan. Tabell 4 nedan visar andelen elever 

med betyg E för de elever som är godkända i samtliga grundämnen. Andelen som inte har E 

har alltså i denna tabell D eller högre (elever som ej är godkända är exkluderade). I 

matematik, som mentorerna uppgett är det vanligaste ämne som eleverna tar med sig till 

LuMiNk, har 50 procent av eleverna E i betyg. I svenska är också behoven stora där 29 

procent har betyg E. Detta ger en fingervisning om att behoven av LuMiNk även för de som 

inte uppfyller kriterierna får ses som stora.  

Tabell 4. Andel med betyg E för respektive grundämne för behöriga elever. 

  

Andel av behöriga 

med betyg E 

Svenska 29% 

Engelska 17% 

Matte 50% 

Not: I svenska inkluderas även svenska som andraspråk. Behörig avses här som godkänd i alla tre 

grundämnena. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att LuMiNk och Läxhjälpen gällande mål, verksamhet 

och målgrupp i stor utsträckning överlappar men att det finns möjlighet för att de kan 

samverka och komplettera varandra. LuMiNk har aktiviteter vid sidan av 

läxhjälpsverksamheten samt vänder sig till samtliga intresserade elever på Klingsborgsskolan, 

även de som inte har särskilda behov. Eftersom andelen med låga betyg är hög för de som inte 

är berättigade till Läxhjälpen innebär dessutom att LuMiNk kan göra stor nytta i det 

elevunderlaget som Läxhjälpen inte vänder sig till.  
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Det bör vidare nämnas att vi i exemplet ovan gjorde en hypotetisk räkneövning på om 

Läxhjälpen skulle dra till alla sig elever från LuMiNk. I nuvarande läge är dock intresset för 

LuMiNk avsevärt större än för Läxhjälpen. Det är därför mer sannolikt att Stiftelsen 

läxhjälpen kommer att fungera som komplement åt LuMiNk än tvärtom. Slutligen ska 

tilläggas att LuMiNk och Stiftelsen Läxhjälpen är i kontakt och ämnar samarbeta. Exakt hur 

detta samarbete kommer att se ut kommer att utformas under kommande läsår. 

5. Enkäter kopplade till LuMiNks verksamhet 

En enkät med syftet att utvärdera LuMiNks verksamhet delades som ut till de elever som gick 

LuMiNk läsåret 2017/2018. 36 elever svarade på enkäterna vilket i statistiska sammanhang är 

lågt urval men eftersom det motsvarar mer än 80 procent av samtliga LuMiNk-eleverna det 

läsåret representerar det den undersökta gruppen väl, såvida inte de som svarat avviker sig 

från de som inte svarat. 

Figur 12 visar ett frågebatteri med syftet att undersöka studiemiljön på LuMiNk och jämföra 

svaren med hur eleverna ser på studiemiljön hemma för att på så sätt besvara huruvida 

LuMiNk kan erbjuda en bättre studiemiljö än hemma. Genom att jämföra studieupplevelsen 

hemma med studieupplevelsen på LuMiNk blir det enklare att tyda genomsnitten på 

respektive fråga eftersom ”hemma” fungerar som en referenspunkt. Utan en sådan 

referenspunkt kan en ensam siffra eller ett enkätsvar lätt framstå som godtyckligt eller tagen 

ur luften. 

Enkätfrågorna ”Jag tycker det är roligt att göra läxor hemma/på LuMiNk” syftar till att mäta 

den allmänna studielusten som eleverna upplever på LuMiNk jämfört med hemma. Varje elev 

har alltså först svarat på i vilket grad de tycker att det är roligt att göra läxor på LuMiNk och 

sedan i en ny fråga svarat på i vilket grad de tycker att det är roligt att göra läxor hemma. 

Svaren visar på att eleverna upplever en relativt stor skillnad mellan att göra läxor på LuMiNk 

jämfört med hemma. I Genomsnitt upplever eleverna att det oftast är kul att göra läxor på 

LuMiNk medans genomsnittet är närmare ”Nej, bara ibland” för att göra läxor hemma. 

Svaren kan även tolkas som att den generella trivseln på LuMiNk är hög. 

Frågorna ”Hemma/På LuMiNk får jag hjälp med läxor när jag behöver” samt ”Hemma/På 

LuMiNk får jag bra förklarat när jag ber om hjälp” syftar till att jämföra hur eleverna 

upplever att de får hjälp och bra förklarat på LuMiNk jämfört med hemma. Även här upplever 

eleverna att de på LuMiNk får mer hjälp och bättre förklarat jämfört med hemma med ett 
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genomsnitt strax över ”Ja, oftast”. Detta får ses som relativt högt eftersom om genomsnittet 

ska hela vägen till max måste samtliga elever svara ”Ja, alltid”. Ett genomsnitt över ”Ja, 

oftast” innebär alltså att ett stort flertal av eleverna svarat ”Ja, oftast” eller ”Ja, alltid”.  

På två av frågorna i frågebatteriet ligger genomsnittet högre för hemma jämfört med för 

LuMiNk. Båda frågorna relaterar till hur lugn studiemiljön upplevs. Ett syfte med LuMiNk är 

ju att erbjuda en studiemiljö för elever som kanske inte finner plats eller studiero hemma. 

Trångboddheten är dokumenterat högre bland socioekonomisk svagare grupper och det är 

därför inte alls självklart att alla elever har möjlighet att hitta en lugn plats hemma.  

Det faktum att hemma har ett högre genomsnitt än LuMiNk bör ses i ljuset av tre förbehåll: 

För det första gäller detta genomsnittliga siffror vilket innebär att om det finns till exempel 

två elever där en stökig hemmiljö faktiskt är den primära faktorn till att de går LuMiNk är 

detta av oerhörd betydelse men detta ger dock inte tillräckligt stort utslag för att märkbart 

ändra genomsnittet. För det andra är det relativt få som upplever sig bli störda på LuMiNk 

såväl som hemma. Genomsnittet ligger precis över ”Nej, bara ibland”. För det tredje 

framhåller flera elever i textsvar att LuMiNk upplevs som lugnt jämfört med skolan. En mer 

passande referenspunkt för just dessa frågor hade alltså förmodligen varit skolan istället för 

hemma. 

Figur 12: Enkätsvar från eleverna om LuMiNk 

 

1 2 3 4

Hemma/På Lumink får jag hjälp med läxor när
jag behöver.

Hemma/På Lumink får jag bra förklarat när jag
ber om hjälp.

Hemma/På Lumink kommer jag snabbt igång
med läxorna.

Hemma/På Lumink är det lugn och ro när jag
pluggar.

Jag tycker att det är roligt att göra läxor
Hemma/På Lumink

Hemma Lumink

Nej, aldrig Ja, alltid  Ja, oftast  Nej, bara ibland  
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 Eleverna fått svara med fria textsvar på tre frågor. Dessa har i den föreliggande utvärderingen 

lagts i appendix 8.3. I textfråga 1 har eleverna fått svara på ”Vad är det bästa med LuMiNk?”, 

i textfråga 2 ”Hur är det att plugga med LuMiNks mentorer jämfört med i skolan?”. Dessa 

frågor syftar till att undersöka vad eleverna själva uppskattar med studiemiljön. Intressant nog 

betonar 18 av 30 textsvar på textfråga 1 att det bästa med LuMiNk är all hjälp de får under 

LuMiNk-tillfällena. Flera elever betonar dessutom att man får mer hjälp på LuMiNk än i 

skolan och att mentorerna förklarar bra och annorlunda jämfört med i skolan. Detta får ses 

som inte helt förvånande med tanke på att mentorstätheten på LuMiNk är högre än vad 

lärartätheten generellt sett är i skolan. Detta gör att mentorerna på ett helt annat sätt har 

möjlighet att sätta sig ned och följa upp och hjälpa eleverna. Detta tillsammans med att 

eleverna får en annan relation till mentorerna gör att studieupplevelsen blir annorlunda än den 

i skolan. 

Vissa elever skriver att de tycker att LuMiNk är lugnare än skolan medan andra tycker 

tvärtom. Detta kan förklaras med att olika elever reagerar olika på olika typer av störmoment. 

För vissa elever är det skönt att komma iväg från skolmiljön som kan upplevas som mer 

krävande jämfört med den mer avslappnade stämningen på LuMiNk. För andra elever upplevs 

störande ljud som problematiskt. Detta visas inte minst i svaren på textfråga 3; ”Finns det 

något som du tycker skulle kunna ändras med LuMiNk för att göra det bättre?”, där flera 

elever uppgett att det skulle kunna vara lugnare miljö på LuMiNk. 

Vidare har eleverna fått svara på några mer konkreta frågor kopplade till LuMiNks upplägg. 

Till exempel tillfrågas eleverna om de upplever det som jobbigt att ta sig från skolan till 

Mirum galleria, om de hade föredragit ifall LuMiNk var på skolan istället för på Mirum 

galleria (figur 13) samt huruvida eleverna skulle vilja gå LuMiNk mer än en gång i veckan 

(figur 14). Eleverna verkar generellt inte vilja att LuMiNk ska vara på skolan istället för i 

Mirum galleria. Detta kan tolkas som att eleverna uppskattar miljöombytet, trots att 

ljudvolymen inte är helt optimal. Detta tyder på att valet av studiemiljö är en svår 

övervägning mellan att eleverna ska få ett stimulerande miljöombyte från skolan så att 

1 2 3 4

Jag blir lätt störd när jag pluggar hemma/på
Lumink

Hemma Lumink

Nej, aldrig Ja, alltid  Ja, oftast  Nej, bara ibland  
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LuMiNk inte endast lockar de mest studiemotiverade eleverna samtidigt som lokalerna i så 

stor grad som möjligt ska erbjuda studiero åt läxläsningen. Även om dessa två mål inte 

nödvändigtvis behöver stå i motsats till varandra kan det vara svårt att hitta lokaler där båda 

målen uppfylls optimalt.  

Slutligen har eleverna tillfrågats varför de valde att söka sig till LuMiNk (figur 15). Eftersom 

alternativen är fastställda på förhand och relativt få innebär det att svaren ska tas med viss 

försiktighet. Det har förvisso funnits möjlighet för eleverna att svara fritt med textsvar men 

detta görs i lägre utsträckning när det finns flervalsfrågor med alternativ bestämda på förhand. 

De flesta eleverna har uppgett att de sökt till LuMiNk för att det verkade kul (12 elever), att 

de har svårt att koncentrera sig hemma (11 elever) eller att de upplever att de inte får 

tillräckligt med hjälp med läxorna hemma (9 elever). Ett mindre antal elever uppgav deras 

kompisars val att gå LuMiNk som skäl (6 elever) eller att deras föräldrar ville att de skulle gå 

LuMiNk (4 elever). I textsvaren har flera elever uppgett att de ville gå LuMiNk för att de ville 

få extra hjälp med skolämnena utanför skolan. LuMiNk spelar alltså en viktig roll för att 

elever ska få hjälp som de kanske inte hinner få under lektionstid. 

Figur 13. Enkätsvar från eleverna om LuMiNk 

 

1 2 3 4

Det hade varit bättre om Lumink var på skolan
istället för Lindahls Konditori

Jag tycker det är jobbigt att ta sig från skolan till
Mirum galleria.

Stämmer  
helt  

Stämmer 
ganska väl   

Stämmer  
delvis  

Stämmer  
inte alls  
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6. Slutdiskussion 

Rapporten hade som syfte att kvantitativt utvärdera effekten av LuMiNk samt utvärdera 

LuMiNks verksamhet. Data på avgångna elever från Klingsborgsskolan har använts för 

att skatta huruvida deras betyg, val efter högstadiet samt närvaro påverkats av att gå 

programmet.  

Den statistiska modellen visade på att de som gått LuMiNk haft signifikant höjda betyg i 

ämnena engelska, so, no, svenska som andraspråk samt höjda meritvärden relativt 

kontrollgruppen. Modellen visade dock inte på några relativa betygsökningar i 

15

18

Figur 14. Hade du helst velat gå på LuMiNk
fler än en gång i veckan?

Ja

Nej, en gång räcker 

12

9
6

4

11

Figur 15. Varför sökte du dig till LuMiNk? 
(minst ett alternativ) 

För det att verkade kul. 

För att jag inte får
tillräckligt med hjälp med 
läxorna hemma.
För att mina kompisar 
gjorde det.

För att mina föräldrar
ville det.

För att jag har svårt att 
koncentrera mig när jag
pluggar hemma.
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matematik eller praktiska ämnen. Generellt är matematik präglat av betydligt mindre 

rörlighet mellan betygen jämfört med andra ämnen vilket gör det svårare för ett 

program som LuMiNk att få effekt. LuMiNk skulle dock framdeles kunna lägga in mer 

utbildning för hur mentorerna lär ut matematik pedagogiskt. 

Det svåraste i undersökningen har varit att försöka komma runt problemet med att 

LuMiNk-gruppen i genomsnitt tycks vara mer studiemotiverade än kontrollgruppen 

redan innan LuMiNk. De är därför möjligt att den uppmätta relativa ökningen i betyg 

därför hade kunnat ske även utan LuMiNk. Detta har vi försökt att kontrollera för i den 

statistiska modellen men det går inte att utesluta att LuMiNk-effekten ändå överskattas. 

Vi har sökt hantera detta genom att skapa en variabel för hur många gånger elever 

generellt tar med sig ett ämne till LuMiNk (LuMiNk-frekvens) samt hur mycket betygen 

generellt rör sig mellan terminerna (betygsmobilitet). Vi har sedan slagit samman dessa 

till en variabel för förväntad effekt. Då den förväntade effekten korrelerar med den 

faktiska effekten stöder analysen vår slutsats att LuMiNk med hög sannolikhet faktiskt 

bidragit till den relativa skillnaden i betyg mellan LuMiNk-gruppen och kontrollgruppen.  

För att undersöka huruvida LuMiNk lyckas inspirera till eftergymnasiala studier följde vi 

upp tidigare avgångna elever från Söderporten. Vi fann då att LuMiNk-elever i dubbelt 

så hög grad väljer högskoleförberedande program jämfört med kontrollgruppen. Denna 

skillnad kunde delvis förklaras av att LuMiNk-gruppen redan innan LuMiNk hade högre 

meritvärden samt att andelen pojkar är högre och andelen nyanlända är lägre i LuMiNk-

gruppen jämfört med kontrollgruppen, men också av att LuMiNk tycks öka 

sannolikheten för eleverna att välja ett högskoleförberedande program. Denna effekt var 

dock statiskt osäker vilket innebär att det bör tolkas med försiktighet. 

Vidare har enkätsvar, närvaro vid LuMiNks läxhjälpstillfällen samt tidigare forskning 

studerats för att komplettera resultaten från effektstudien. Svaren från enkäterna visar 

inte på att LuMiN-keleverna verkar välja att gå till LuMiNk på grund av brister i 

hemmamiljön, utan snarare att de tycker att det är stimulerande. Eleverna rapporterar 

vidare att de får mycket hjälp med studierna på LuMiNk jämfört med hemma. LuMiNks 

studiemiljö har eleverna olika åsikter om. Vissa uttrycker att miljön är något för stökig 

medan andra elever just uppskattar miljöombytet från skolan till en mer avslappnad 

miljö. Det har i styrelsegruppen varit viss diskussion kring vilken typ av miljö som vore 

optimal för LuMiNk. Den nuvarande platsen för läxhjälpstillfällena är som tidigare 
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nämnts på ett café i köpcentrumet Mirum galleria. Fördelen med detta har framförts att 

det blir ett miljöombyte från skolan. En nackdel som framförts är att det inte är helt tyst 

utan att ljud från resten av köpcentrumet påverkar studiemiljön. Valet av studiemiljö 

blir utifrån detta ett övervägande mellan att eleverna ska få ett stimulerande 

miljöombyte från skolan, samtidigt som lokalerna i så stor grad som möjligt ska erbjuda 

studiero åt läxläsningen. Som tidigare nämnts behöver dessa mål nödvändigtvis inte stå 

i motsats till varandra men det kan det vara svårt att hitta lokaler där båda målen 

uppfylls optimalt.  

Som också nämnts tidigare har statistik på generell skolnärvaro och tidigare forskning 

på andra läxhjälpsprojekt visat att äldre elever ofta har lägre närvaro i skolan och är 

svårare att locka till deltagande i läxhjälpsprojekt såsom LuMiNk. En styrka med LuMiNk 

är därför att det är hög närvaro på LuMiNks läxläsningstillfällen. Därutöver är andelen 

elever på Klingsborgsskolan som går LuMiNk högt. Senaste årskullen gick runt hälften 

av eleverna på Klingsborgsskolan LuMiNk. Detta visar på att LuMiNk är populärt bland 

eleverna. 

Vi har även undersökt huruvida LuMiNk kan ha ökat närvaron bland de deltagande 

eleverna. LuMiNk-gruppen har under hela terminen högre skolnärvaro än 

kontrollgruppen men eftersom det inte sker någon noterbar trendskillnad mellan 

grupperna under terminens gång kan vi inte visa på att LuMiNk lett till högre närvaro i 

skolan. 

I ett avsnitt av undersökningen hade vi ett resonemang om hur LuMiNks roll kan tänkas 

förändras på grund av att Stiftelsen Läxhjälpen nu också är aktivt på Klingsborgsskolan. 

Eftersom Stiftelsen Läxhjälpen endast vänder sig till de mest utsatta eleverna och 

eftersom behoven av läxhjälp är stora i de grupperna som Stiftelsen Läxhjälpen inte 

vänder sig till, bedömer vi att LuMiNk kommer att ha en fortsatt viktig roll på skolan 

även efter inträdet av Stiftelsen Läxhjälpen. Dessutom är intresset för LuMiNk avsevärt 

större än för Läxhjälpen. Det är därför mer sannolikt att Stiftelsen läxhjälpen kommer 

att fungera som komplement åt LuMiNk än tvärtom. 

Vi kunde vidare observera att LuMiNk-deltagande verkar ha en större positiv effekt på 

betygen för pojkar än för flickor. Vi uppmanar dock eventuella framtida utvärderingar 

att utnyttja det faktum att antalet elever som gått LuMiNk kommer öka vilket gör det 
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möjligt att kunna göra mer detaljerade statistiska undersökningar för pojkar och flickor 

separat.  Det kommer även om några år när de första LuMiNk-kohorterna går klart 

gymnasiet bli möjligt att följa upp i vilken grad eleverna går vidare till universitets och 

högskolestudier. 

Det har från LuMiNks styrelsegrupp funnits önskemål om att försöka mäta eventuella 

effekter av LuMiNk på mer mjuka värden såsom studiemotivation, trivsel och 

framtidsutsikter, samt hur mentorerna som förebilder påverkar eleverna. Detta är 

svårare att mäta än till exempel betyg och har i den föreliggande undersökningen inte 

undersökts. Vi uppmanar istället framtida utvärderingar att gräva djupare i detta. Mjuka 

värden som vore synnerligen intressant att studera är hur elevernas syn på 

vidarestudier, framtid och arbetsmarknad förändrats av LuMiNk. Skolelever vet 

generellt att ”rätt” svar på en enkätfråga huruvida de vill studera vidare är ”ja”. Detta 

innebär dock inte att de har motivation och inspiration att verkligen studera vidare 

senare samt att de har kunskap om vad vidarestudier egentligen innebär. Ett viktigt 

bidrag med LuMiNk är därför att skapa en mer mångfasetterad syn på utbildning och 

arbetsmarknad. På så sätt kan LuMiNk minska den förmodade tendensen att de 

studiemotiverade eleverna endast satsar på prestigefyllda utbildningar och de mindre 

studiemotiverade eleverna väljer att inte ta skola och vidarestudier på lika stort allvar.  

Om LuMiNks mentorer istället lyckas bidra till en mer mångfasetterad syn på utbildning 

kan risken för denna tendens minskas. Mentorerna visar på att studier, jobb och livet 

generellt inte är antingen ”lyckas eller misslyckas” utan ett långt lopp fyllt med 

möjligheter och olika vägar. Det finns därför fog att ha betoning på denna aspekt i 

LuMiNks verksamhet och i framtida utvärderingar. Ett exempel på detta är att några 

LuMiNkelever ska ha setts blivit positivt överraskade när de fick reda på att en ingenjör 

kan innebära ”något så coolt som att koda” och inte är ”något tråkigt”.  
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8. Appendix: 

8.1 Inget samband mellan endast betygsmobilitet och faktisk effekt 

 

8.2 Robusttest med syntetisk kontrollgrupp 

I grundmodellen har vi försökt kontrollera för skillnader i elevunderlaget mellan LuMiNk-

gruppen och kontrollgruppen som skulle kunna snedvrida resultaten. Som Vlachos (2018) 

dock visar är det möjligt att om en grupp har en större andel elever med det lägsta betyget 

innebär det att en högre andel i den gruppen endast kan höja sina betyg. En annan grupp med 

lägre andel med lägsta betyg kommer då sannolikt ha en sämre betygstrend (allt annat lika). 

För att kontrollera för detta, men även för att komplettera resultaten från den statistiska 

grundmodellen gör vi ett extra test där vi använder oss av en så kallad syntetisk kontrollgrupp. 

Nedan förklaras tillvägagångssätt och resultat för den syntetiska kontrollgruppen. Vi bör 

nämna att det är ett mer tekniskt språk i denna del.  
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En undersökningsgrupp som gått läxläsningsprogrammet LuMiNk jämförs med en 

kontrollgrupp. Vi har betygsdata på individnivå för sex terminer i högstadiet (årskurs 7 till 

årskurs 9). Effekten av LuMiNk inträder alltså vid termin 5 (höstterminen i nian). Det är alltså 

fyra tidspunkter innan LuMiNk och två efter LuMiNk. I en graf med betygstrenden för 

LuMiNk och kontrollgruppen ska alltså trenderna divergera efter termin 4 (t=4). Eftersom 

deltagande i programmet inte är randomiserat finns det risk för självselektering där mer 

studiemotiverade elever väljer att gå programmet. Detta innebär att undersökningsgruppen har 

en starkare trend redan innan LuMiNk (treatment). Med så kallad Propensity Score Matching 

(PSM) skulle det behövas en större kontrollgrupp för att hitta "tvillingar" till LuMiNk-

gruppen. Detta samt att det inte finns viktiga icke observerbara faktorer som påverkar såväl 

grupptillhörighet och utfall vilket utgör modellens antagande (kallas CIA) innebär att vi inte 

kan använda oss av PSM. Vårt problem är (i) litet urval i kontrollgruppen och därmed 

fungerar inte PSM/CEM för att matcha undersökningsgruppen mot liknande individer, samt 

(ii) olika pre-trend i LuMiNk- och kontrollgruppen och därför funkar inte en ojusterad 

skillnad-i-skillnad modell. En syntetisk kontrollgrupp skulle kunna lösa problemet då det 

använder "bitar" från kontrollgruppen och inte hela individer på ett mer effektivt sätt. Dessa 

bitar sätts sedan ihop med hjälp av variabler som ko-varierar med den beroende variabeln 

("covariates") och/eller de faktiska värden som LuMiNk-gruppen antar innan treatment ("pre-

treatment outcomes”). Enligt Kaul (2015) är det dock problematiskt att inkludera både 

kovarierande variabler och alla pre-treatment outcomes samtidigt när vi skapar den syntetiska 

kontrollgruppen. Vi har därför använt alla pre-treatment outcomes utan kovarierande variabler 

för att skapa den syntetiska kontrollgruppen.  

I det färdiga datasetet har vi 74 i kontrollgruppen och 70. Antalet observationer har minskat 

jämfört med i grundmodellen eftersom vi tagit bort elever som inte har betyg varje termin i 

alla undersökta ämnen. I grundmodellen räckte det med att datasetet var balanserat sett till att 

det fanns data för meritvärde för hela högstadiet. Nedan visas resultaten när LuMiNk-gruppen 

jämförs med den syntetiska kontrollgruppen. 

Figurer med betygstenden för LuMiNk-gruppen jämfört med syntetisk kontrollgrupp 

Notera att LuMiNk (treatment) startar från termin 5. Den eventuella trendskillnaden ska 

alltså börja från termin 4, därav är det svarta sträcket satt vid termin 4. 
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Eftersom resultaten för analysen med den syntetiska kontrollgruppen ger likartade resultat 

som grundmodellen kan detta ses som att resultaten är robusta för denna alternativa metod. 

För att se hur robust den syntetiska analysen är gör vi ett placebotest på LuMiNk-datan där vi 

flyttar tillbaka ’treatment’ (LuMiNk-deltagande) en termin bakåt. Tidigare var treatment t=5, 

alltså ska effekten synas efter t=4. I placebotestet sattes placebo-treatment till t=4. Om 

resultaten ej är robusta bör trenderna divergera redan efter t=3. Figuren nedan visar mycket 

riktigt att trendskillnaden flyttades tillbaka till redan efter t=3. Samma effekt observeras för 

samtliga ämnen (förutom NO). Detta beror sannolikt på att vi har för få tidpunkter innan 

treatment för att det ska kunna bli en bra ”fit”. Vi har alltså för få observationer för PSM men 

för få tidpunkter pre-treatment för en robust syntetisk modell. Därför har en vanlig skillnad-i-

skillnad metod med fixa effekter och kontrollvariabler för betyg innan treatment valts.  

Figur för placebotest. Treatment flyttas i modellen tillbaka en termin. 
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8.3 Textfrågor från enkäten riktade till elever som går LuMiNk 

 

Textfråga 1. Vad är det bästa med LuMiNk? 

”Mat, dricka och sofforna.” ”Bra personal som gör så att eleverna blir mer engagerade.” 

”Att man alltid får hjälp och bra förklaring på allt.” ”Jag brukar få den hjälp jag behöver. Även annorlunda miljö.” 

”Man får mycket hjälp.” ”De chill.” 

”Man får hjälp när man behöver.” ”Inget.” 

”Att man alltid får hjälp när man behöver.” 

”Platsen. Att det är skönt att se människor går medan man 

pluggar. Lärarna är bra också.” 

”Man läser mer för ett prov till exempel.” ”Vi får hjälp” 

”Man kan få hjälp.” 

”Att man sitter längre tid med sina kompisar och får mer hjälp 

med läxorna.” 

”De hjälper dig på ett sätt som passar dig.” ”Att man får hjälp” 

”Att du får hjälp om du behöver.” ”Man får hjälp” 

”Mat, dricka, sofforna.” ”De hjälper till och det är god mat” 

”Maten, resten.” ”Att man får hjälp och fika” 

”Att få klart på läxor.” ”Inget” 

”Man får hjälp och man hinner med allt.” ”Att man får hjälp med olika läxor” 

”Att man får hjälp med det man behöver.” 

”Alla mina vänner är här och man blir klar med läxorna 

snabbt” 

”Roligt” ”Man får hjälp när man behöver det.” 
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Textfråga 2. Hur är det att plugga med LuMiNks mentorer jämfört med i skolan? 

”Snälla” ”Vissa av mentorerna hjälper till jättebra och även annorlunda” 

”I LuMiNk får man mer hjälp och kan diskutera mer med 

mentorerna än läraren i skolan.” ”Skolan är lugnare” 

”Det känns som att vi pluggar med familjemedlemmar” ”Jag tycker att det är liknande” 

”Vi får mer hjälp” ”Så det går lika bra, båda två är bra” 

”I skolan vi får läxor av de men i LuMiNk får vi hjälp 

istället” ”Det är bra” 

”Bra” 

”Jag tycker att det är nästan samma sak i LuMiNk är det ofta 

lugnare än skolan” 

”De förklarar bättre.” ”Det är bättre att plugga med de här jämfört med skolan.” 

”De förklarar bättre och man kan fråga om gymnasiet.” ”De är snälla, håller kontroll på vad man gör!” 

”Jättebra” ”De är jätteduktiga.” 

”Stränga” ”Dom är ganska bra och duktiga.” 

”Bra” ”Mer arbetsro.” 

”De är duktiga och förklara bra man får mer hjälp” 

”Roligt. Man får veta hur det själv att plugga i högskola och 

jobba. Man kan ställa olika frågor och de svarar” 

”Mentorerna vet inte exakt vad vi behöver kunna alltid 

men det brukar lösa sig.” ”Det är roligt, man får mer hjälp.” 

”De flesta är bra. Ibland brukar dom berätta en hel historia 

om något.” ”Ibland förklarar LuMiNks mentorer bättre än lärare.” 

”Bra.”  
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Textfråga 3. Finns det något som du tycker skulle kunna ändras med LuMiNk för att göra 

det bättre? 

”Allt är redan bra.” ”Fler lärare, ibland behöver man vänta länge tills man får hjälp.” 

”Tiden är kort.” 

”Ja, att mentorerna ska sköta eleverna som skriker, leker och stör de 

andra som pluggar.” 

”Kanske att man pluggar i en lite lugnare miljö.” ”Ljudet är högt.” 

”Allt är bra.” ”Om det bara fanns extra tid men bara på en annan dag, t.ex fredag” 

”Mera och godare mackor. Äta tidigare.” 

”Ja, under de senaste veckorna har det varit mentorer på plats som inte 

har hjälpt till så bra.” 

”Det borde finnas fler mentorer.” ”Allt är jättebra.” 
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