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Sammanfattning  

Bakgrund 
Efter flera år av sjunkande elevresultat fick år 2006 Myndigheten för Skolutveckling i 

uppdrag att fördela ett statligt bidrag för att anordna sommarskolor. Trots bidraget har antalet 

elever som inte når gymnasiebehörighet fortsatt att sjunka. År 2012 togs det statliga bidraget 

bort för att åter införas 2014. 

 

Syfte 
Studiens syfte är att vinna kunskap om sommarskolors betydelse för skolors måluppfyllelse 

och elevers lärande. Studiens frågeställningar rör hur sommarskolor är organiserade, vilka 

argument som finns för respektive emot sommarskolor enligt berörd personal samt hur 

sommarskolors existens kan förstås och tolkas utifrån å ena sidan samhällets krav på 

måluppfyllelse och å andra sidan elevers behov och lärares professionella bedömningar. 

Metod 
En kvalitativ metod med hermeneutisk ansats och intervjuer som redskap.  Som teoretiskt 

perspektiv har Balls begrepp performativitet och fabrikation använts. 

 

Resultat 
Undervisning och lärande i sommarskolan skiljer sig från den ordinarie undervisningen 

genom större samsyn och samarbete lärare emellan och att ett individanpassat arbetssätt 

används i större omfattning. Informanterna önskar dock få resurserna under terminstid för att 

bättre kunna erbjuda alla elever en god lärmiljö, något som de anser att de i ordinarie 

undervisningen inte klarar av på grund av brister i organisation, tids- och resurstilldelning. 

Sommarskolan ses av informanterna som en dold agenda för att snygga till statistiken över 

måluppfyllelsen. 
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INLEDNING 
I den allmänna debatten och retoriken har sedan många år lyfts att svenska elevers resultat på 

såväl nationella prov som placeringar på internationella jämförelser som PIRLS (Progress in 

International Reading Literacy Study) och PISA (Programme for International Student 

Assessment) som testar 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse, 

har sjunkit. Uppföljningar av resultat på nationella prov och betyg visar också på en 

försämrad måluppfyllelse i grundskolan.1998 saknade 8,6 % av grundskolans elever 

behörighet till gymnasiet, det vill säga godkänt betyg i ämnena svenska, matematik och 

engelska. 2006 hade den siffran stigit till 10,5 %. För att bromsa den nedåtgående trenden fick 

då Myndigheten för Skolutveckling i uppdrag att fördela ett statligt bidrag till kommuner och 

fristående skolhuvudmän (Skolverket 2010). Bidraget på 15 miljoner kronor skulle användas 

för att anordna så kallad sommarskola för elever som hade svårigheter att nå målen för 

utbildningen och kärnämnena svenska, matematik och engelska skulle prioriteras. Under åren 

2007-2009 fördubblades summan för att 2010 öka till 60 miljoner kronor. Från början 

satsades på elever i årskurs 7-9 men 2009 kom regleringsbrevet att gälla även gymnasieelever.  

Trots bidraget till sommarskolor fortsatte antalet elever som saknade behörighet till gymnasiet 

att öka. 2010 hade den siffran stigit till 11,8 %. Inför höstterminen 2011 infördes nya 

antagningsregler till gymnasiet, vilket innebär att det inte längre är endast godkända betyg i 

svenska, matematik och engelska som krävs utan även i fem eller nio ytterligare ämnen 

beroende på om eleverna söker till yrkes- eller högskoleförberedande program. Från och med 

läsåret 2011/2012 gavs inte längre möjligheten för skolhuvudmännen att söka statligt bidrag 

till sommarskolor. Ett lokalt politiskt beslut togs dock i kommunen i föreliggande studie, 

vilket innebar att kommunens skolor skulle anordna lov- och sommarskola inom rådande 

budget. Under åren som följde kom politiska inlägg från både höger- och vänsterkanten med 

förslag om att införa obligatorisk sommarskola för elever som inte når målen. 2014-2016 är 

statsbidraget till lov- och sommarskolor tillbaka igen (SFS 2014:47). Skolhuvudmännen ges 

nu möjlighet att söka 1000 kronor per elev och vecka till elever i årskurs 6-9 för 

sommarskolor och för lovskolor för elever i årskurs nio. 

Mitt intresse för sommarskolan som fenomen väcktes efter att ha läst en artikel i en lokal 

dagstidning där rektorn i en grannkommun sjöng sommarskolans lov. För mig var 

sommarskolan ett tecken på att skolan misslyckats. Jag, som i slutet av 80-talet, som pilot för 

min skola genomgick kursen En skola för alla, har som min ledstjärna ett individanpassat och 

inkluderande skolsystem med en skola som tidigt identifierar elever i behov av stöd och som 

också ger dem detta stöd. Det som förbryllade mig var att det på så kort tid skulle gå att 

"reparera" det som skolan misslyckats med under nio år. I den bästa av världar tyckte jag att 

det borde skolan ha kunnat få ordning på under ordinarie skoltid. Det som avgjorde mitt val 

av ämne för denna studie var ett citat av en rektor, vilket tillsammans med kunskapens äpplen 

prydde framsidan på Sommarskolan 2008 – en utvärdering (Skolverket 2008). 

Det bästa är att eleverna känner sig bra, att de inte behöver känna sig sämst i klassen. De stärks i 

sin självkänsla, det är bra stämning och de får mycket gjort. De vågar mycket mer än normalt. Det 

är inte kul att sitta i klassen och räcka upp handen om man tror att alla andra är smartare än en 
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själv. De får mycket dunkar i ryggen och uppskattning från personalen, det stärker deras 

självförtroende. (Rektor i Mellansverige)                       

 

Som jag tolkar citatet tycker rektorn att det är helt i sin ordning att eleverna sitter 40 

skolveckor varje år och känner sig sämst i klassen förutom två, tre veckor under 

sommarskolan då de får dunkar i ryggen och uppskattning av lärarna. Det viktigaste borde 

enligt mig vara vad som händer med elevernas lärande och självförtroende under ordinarie 

skoltid. Denna rektors citat väckte mitt intresse för hur sommarskolor fungerar och hur 

rektorer och lärare resonerar kring lärande, måluppfyllelse och sommarskola. Jag sökte därför 

efter litteratur inom området men kunde inte hitta någon svensk forskning rörande 

sommarskolor vilket ökade mitt intresse för att genomföra denna undersökning. 

Internationellt fanns forskning främst från USA där president Bush år 2001 undertecknade en 

ny lag, No Child Left Behind, och där sommarskolan ingick som en del för att öka 

måluppfyllelsen i kärnämnena samt för att minska skillnaderna i elevernas olika resultat 

beroende på ras och socioekonomiska faktorer (Deich 2009:41).   

Sommarskolan fanns med i budgeten 2011, för den kommun där föreliggande studie görs, 

med motiveringen "Vi har som mål att alla elever ska gå ut nian med minst godkända betyg. 

Därför erbjuder vi lovskola för elever från årskurs sju. Vi tror att det är ett bra sätt för elever 

att få extra hjälp, tid och möjligeter att klara målen för godkänt, eller för att kunna höja sina 

befintliga betyg" (Budget 2011/Politiska handlingsprogram, s. 6). Dessutom hade kommunen 

sökt statligt bidrag för att bedriva sommarskola. Sommaren 2011 deltog 230 elever i 

kommunens nio sommarskolor. 67 elever hade gått ur årskurs nio. 20 elever fick efter 

sommarskolan och särskild prövning behörighet till gymnasiet. Sommarskolan kostade enligt 

kommunens utvecklingsenhet två miljoner kronor varav en miljon var statsbidrag.   

Compton och Weiner (2008) beskriver hur de senaste årtiondena nyliberala idéer har fått fäste 

över stora delar av världen. Ett nytt sätt att styra och leda den offentliga sektorn, vilket inom 

internationell forskning går under benämningen New Public Management (NPM) har 

samtidigt växt fram (Hasselbladh, 2011). Skolan och undervisning har av politiker och 

mäktiga instanser som till exempel Världsbanken och OECD, setts som en viktig del för att 

utveckla ländernas ekonomi. En marknadisering av skolväsendet har skett med privata 

alternativ vilket har lett till kvalitetsmätningar, konkurrens och att eleverna ses som kunder.  

Compton och Weiner beskriver detta för "The global assault on teaching, teachers, and their 

unions" (s 3). Ball (2003) benämner denna mätning av kvalitet, produktivitet och prestation på 

såväl individ- som organisationsnivå för "performativitet". Enligt Cooper (2000) är skolan 

och undervisningen det som renderar ett land ekonomisk framgång. Cooper (2000:8) nämner 

" a globally competetive education system" som en anledning till modifierat skolår och 

sommarskolor och skriver att "Judgements", "comparisons" och "competitions" är ord som 

används för att göra internationella jämförelser över skolresultat. Det är samma ord som Ball 

(2000:1) använder för att definiera begreppet performativitet. Ball beskriver hur användandet 

av dessa begrepp får människor, inom men även mellan liknande organisationer, att tävla med 

varandra för att överglänsa varandras resultat. Räcker inte skolresultaten till för detta med 



3 

rådande undervisningstid och antal skoldagar så leder detta enligt Cooper (2000) till 

funderingar på att modifiera skolåret. 

Styrdokument som Läroplanen för grundskolan, Lgr11, beskriver hur undervisningen ska 

anpassas till elevers förutsättningar och behov och ta utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

erfarenheter, språk och kunskaper. Skolan ska visa omsorg för alla elever och varje elev ska 

stimuleras för att växa med uppgifterna. (Skolverket 2011, s. 6ff). Lärarna som professionellt 

ska utföra detta, vittnar i olika medier om hög arbetsbörda där dokumentation av elevers 

resultat och utveckling ofta lyfts som en stor och tung arbetsuppgift. Det är i dessa 

spänningsfält mellan samhällets behov kontra individens behov, mellan styrning av lärarna 

kontra deras professionella autonomi, som jag genom att intervjua rektorer och lärare med 

erfarenhet av sommarskolor vill få större kunskap om lärande och måluppfyllelse i 

förhållande till sommarskolverksamhet.  

Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att vinna kunskap om sommarskolors betydelse för skolors måluppfyllelse 

och elevers lärande. 

Frågeställningar 

Hur är sommarskolor organiserade? 

Vilka argument finns för respektive emot sommarskolor enligt berörd personal? 

Hur kan sommarskolors existens förstås och tolkas utifrån å ena sidan samhällets krav på 

måluppfyllelse och å andra sidan elevers behov och lärares professionella bedömningar? 
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BAKGRUND 
Kapitlet inleds med en beskrivning av sommarskolan som fenomen samt en genomgång av 

hur 90-talets skolförändringar är förknippade med begreppen nyliberalism och New Public 

Management. Vidare beskrivs forskning rörande faktorer som negativt kan påverka elevers 

lärande och måluppfyllelse. Därefter följer en redogörelse av framgångsfaktorer för 

sommarskolor. Tidigare forskning om sommarskolors effekt samt problem knutna till denna 

forskning beskrivs. Viktigt att ta i beaktande är att forskning på sommarskolor i anglosaxiska 

länder är genomförda i en helt annan kontext både organisatoriskt, socialt och historiskt än 

vad som gäller för de svenska sommarskolorna. Kapitlet avslutas med Skolinspektionens 

granskning (2010) av ordinarie skolundervisning samt forskning om lärande och undervisning 

som går att koppla till resultaten från granskningen. Anledningen till att detta tagits med är att 

såväl forskning som utvärderingar om sommarskolor samt informanterna refererar till 

ordinarie undervisning. 

Sommarskola - ett relativt nytt fenomen i Sverige 
Historiskt sett är sommarskolor ett relativt nytt fenomen i Sverige medan de i USA har funnits 

sedan förra sekelskiftet. Sommarskolorna i USA kombinerar undervisning med sociala, 

kulturella och sportsliga aktiviteter vilket enligt flera studier har stor betydelse för att stötta 

och utveckla skolkunskaperna (Alexander et al 2007; Cooper 2000; Cooper et al 2003,Little 

2009). I Sverige anordnade i stället de sociala myndigheterna sommarkolonier och placerade 

stadsbarn som sommarbarn hos familjer på landet. Syftet med detta var precis som i USA att 

förhindra att barnen drev omkring på gatorna när föräldrarna arbetade. Undervisning ingick 

dock inte i det svenska konceptet. Såväl USA som Västeuropa genomgick på 90-talet en 

ekonomisk förändringsprocess då det marknadsekonomiska tänkandet slog igenom i 

samhällsekonomin. Konkurrenstänkade och kostnadseffektivitet kom att prägla även skolans 

värld med privatisering av skolan, valfrihet och kvalitetskontroll (Compton &Weiner 2008; 

Dovemark 2008). Förändringarna kom dessutom att påverka demokratibegreppet. Tidigare 

var fokus på gruppen. Nu hamnade fokus i stället på individen, vilket enligt Dovemark (2008) 

blir tydligt i Läroplanen för grundskolan, Lpo 94. Dovemark refererar till Bourdieu (1999) 

som menar att vinnare och förlorare ligger inbyggt i det marknadsekonomiska systemet och 

att var och en har ansvar för att se om sitt eget hus. Även Ball (2000:2) menar att systemet 

leder till "winners and losers", några drar nytta av systemet medan andra förlorar på det. 

På 2000-talet höjdes röster om att utbildning var det som länderna skulle möta globalisering 

och internationell konkurrens med. I USA förändrades år 2002 sommarskolornas viktigaste 

uppgift, från att tidigare ha varit att ge barnen en meningsfull fritid på sommarlovet, till att 

handla om att förbättra skolresultaten. Fyra år senare gav svenska statens regleringsbrev 

(Skolverket 2010) kommunerna ekonomisk möjlighet att arrangera sommarskolor för att 

förbättra skolresultaten. Det finns anledning att misstänka att erfarenheterna från USA 

påverkade beslutet i Sverige, men att tankarna på meningsfull fritid, som fanns i det 

amerikanska konceptet, övergavs. I och med detta tog vi i Sverige inte vara på möjligheten att 

ge elever från segregerade områden och från familjer med låg socioekonomisk status 

möjligheten till olika sociala och kulturella aktiviteter för att öka deras kulturella kapital 

(Bourdieu 1999). Sverige valde att enbart satsa på måluppfyllelse. 
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90-talets skolförändringar 
En strävan inom svensk skolpolitik har sedan efterkrigstiden varit "en skola för alla" för att 

komma bort från den differentierade skolan där eleverna sorterades i olika skolformer. Under 

tidigt 90-tal omvandlades skolan radikalt och flera skolreformer som bröt mot detta ideal med 

en sammanhållen skola genomfördes. Skolan kommunaliserades och det fria skolvalet 

infördes där eleverna förde med sig sin "skolpeng" till den skola som valdes. Friskolreformen 

gjorde det möjligt att driva skolor som affärsverksamhet (Dovemark 2008; Sernhede & 

Lunneblad 2011). Lärarnas arbetstidsavtal förändrades. Skolan gick över från regel- till 

målstyrning och betygssystemet förändrades. Dovemark (2008) menar att 90-talets 

förändringar är nära förknippade med talet om "kapitalismens effektivitetslogik" där 

konkurrenstänkande ska leda till kostnadseffektivitet och med en förändrad syn på 

demokratibegreppet. Fokus, som tidigare legat på samhällskollektivet, kom nu att bli mer av 

ett individinriktat demokratibegrepp (Dovemark 2008, s. 24). Även Sernhede och Lunneblad 

(2011) pekar på det faktum att förändringarna inom skolsektorn skedde parallellt med ett 

skifte där den gemensamma omsorgen i välfärdsstaten fick ge vika för marknaden och där en 

nyliberal ideologi sågs som lösningen på industrisamhällets problem. Välfärdsidealen med 

fokus på gruppen och samhället gav nu vika för individens valfrihet och ett 

marknadsekonomiskt tänkande. I detta sätt att se skolan som en marknad och att var och en 

har ansvar för sin egen välfärd ligger, enligt Dovemark (2008), ett system med vinnare och 

förlorare inbyggt. 

Nyliberalism och New Public Management (NPM) 
Liknande samhällsförändringar som de ovan beskrivna skedde samtidigt i stora delar av den 

industriella världen. Under tidigt 80-tal fick nyliberala idéer ett uppsving som utgångspunkt 

för samhällskritik (Compton & Weiner 2008; Hasselbladh 2011).  Inom vård, skola och 

omsorg infördes likartade förändringsprogram inom ramen för styrningsfilosofin. Enligt 

Hasselbladh (2011) är det viktigt att göra en distinktion mellan nyliberalism och NPM, då 

båda växte fram under samma tidsepok. NPM har fått inspiration av nyliberala tankar om 

ökad valfrihet för individen, men det är den interna styrningen och organiseringen av den 

offentliga sektorn som är kärnan i NPM. New Public Management har enligt Hasselbladh och 

Bejerot (2011) sju typiska drag vilka samtliga är välkända som vedertagna metoder från det 

privata näringslivet. I såväl styrning som personal- och lönepolitik tillämpas det privata 

näringslivets metoder och idéer.  Organisationer delas upp i mindre enheter med 

resultatansvar. Dessa enheter "köper och säljer" sedan i sin tur tjänster till andra enheter och 

kunder. Verksamheten ska genom rationaliseringar göras så kostnadseffektiv som möjligt. 

Chefer på alla nivåer ges större handlingsfrihet men även ett större ansvar. Effektiviteten mäts 

mot tydliga och mätbara mål. Det är resultatet och "kunderna" som är i fokus. I Sverige 

introducerades NPM med honnörsord som valfrihet och kostnadseffektivitet och med 

hänvisning till vår tradition av "samhällelig ingenjörskonst" och det allmännas bästa 

(Hasselbladh och Bejerot 2001).  
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 Försämrad måluppfyllelse 
Att effektiviteten i en verksamhet mäts mot tydliga och mätbara mål är som tidigare nämnt 

karakteristiska drag i NPM. Anledningen till att Myndigheten för skolutveckling fick i 

uppdrag att fördela ett statligt bidrag till skolhuvudmän för att kunna arrangera 

sommarskolverksamhet, var just den försämrade måluppfyllelsen i grundskolan samt de 

fallande placeringarna på internationella jämförelser. Oavsett politisk åsikt så finns i dag 

enligt Åman (2011) en samstämmighet om att något har gått snett i svensk skolpolitik. 

Däremot finns ingen konsensus om vem som bär ansvaret för misslyckandet och Åman 

nämner " politikerna, det pedagogiska etablissemanget, journalisterna, lärarna, föräldrarna, 

moderniteten och det mångkulturella samhället (a.a., s. 47)". Även när det gäller vad som 

orsakat nedgången i resultaten finns olika åsikter. I kölvattnet efter 1990-talets ekonomiska 

kris följde stora neddragningar som i synnerhet drabbade elever i behov av särskilt stöd. 

Skolan har historiskt varit klass-, köns- och etnicitetsstrukturerad (Tallberg Broman, 

Rubinstein Reich & Hägerström 2002). Efter andra världskriget bedrevs en politisk kamp för 

att få en jämlikare skola, en skola för alla, som hade ett klart uttalat jämlikhetsmål. En skola 

för alla skulle fungera som en demokratisk institution som skulle utjämna skillnaderna i 

elevernas bakgrundsförutsättningar. Skolan skulle vara en mötesplats och det ansågs viktigt 

att barn från olika sociala klasser gick i samma skola. I dag är skolsegregationen tydlig av två 

viktiga skäl. Boendestrukturerna, som gör att sociala klasser och olika etniciteter bor skilda åt, 

samt det fria skolvalet. 1992 fick föräldrar genom friskolereformen fritt välja skola åt sina 

barn och har även fler friskolor och privata alternativ att välja på (Skolverket 2009; Tallberg 

Broman m.fl. 2002). Framförallt socialt privilegierade föräldrar har valt att sätta sina 

motiverade och studieintresserade barn i friskolor och kommunala skolor med hög 

måluppfyllelse och gott rykte, vilket har lett till att svagpresterande barn stannade kvar på 

andra skolor. Detta har i sin tur bidragit till att kunskapsklyftorna har ökat mellan skolor 

(Skolverket 2012; Åman 2011; Östh, Andersson & Malmberg 2012). Andra faktorer som 

Skolverket (2009) lyfter som har påverkat skolresultaten negativt är decentralisering, 

differentiering och individualisering.  

Andelen elever som har invandrarbakgrund har ökat i den svenska skolan. Många av dessa 

elever har bristande kunskaper i svenska språket vilket påverkar måluppfyllelsen. Ingestad 

(2006) menar att fokus i debatten har hamnat på individen, individuell måluppfyllelse med 

individuellt utformade åtgärder och att miljö- och strukturella faktorer inte debatteras i samma 

grad. I Skollagen (SFS 2010:800) regleras hur många timmar undervisning, i varje enskilt 

ämne, som eleven minst har rätt till under de nio grundskoleåren. Hur den tiden utnyttjas ser 

dock olika ut i olika klasser och för olika elever, vilket Egelunds (2013) studie visar. 

Utnyttjande av tid 

Egelund (2013:62), forskare från Norge, kopplar elevers lärande och måluppfyllelse till 

tidsanvändningen och menar att det handlar inte bara om tiden en elev tillbringar i skolan med 

ett visst ämne utan om hur pass engagerad eleven är under tiden. Enligt Egelund används i 

senare forskning olika begrepp för tid för lärande. "Available time" är den schemalagda tiden. 

"Allocated time" är den tid som blir kvar att arbeta på när stökiga elever lugnat ner sig, när 

eftersläntarna har kommit in i klassrummet och när material har utdelats. "Time on task" eller 
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"Engaged time" är den tid eleven faktiskt engagerar sig och arbetar. En begränsning där kan 

dock vara om stoffet är för svårt eller för lätt och därför inte leder till något lärande. 

"Academic learning time" är den mest effektiva och kvalitetsmässigt bästa tidsanvändningen 

och sker när eleven är engagerad i stoffet som är anpassat till elevens nivå. 

Summer learning loss 

Bottorff (2010) visar hur sociala bakgrundsfaktorer i USA påverkar elevers skolresultat och 

att skillnaderna mellan elever från familjer med olika socioekonomisk status sett till föräldrars 

utbildningsnivå, har ökat. Denna ökning av skillnader i elevers skolresultat står också att finna 

i Sverige (Ingestad 2006). Smith (2012) menar att även om barn med låg socioekonomisk 

status lär sig lika mycket som andra barn gör under terminstid, så tappar många av dem mer 

under sommaruppehållet. Bottorff (2010:15) använder begreppet "summer learning loss" för 

fenomenet att elever tappar mycket av de kunskaper och färdigheter som de har tillägnat sig 

under skolåret. Alexander, Entwisle och Steffel Olsson (2007) menar att barn från familjer 

med hög socioekonomisk status lär sig mer under sommarlovet än sina mer missgynnande 

kamrater genom resor, sportliga och kulturella upplevelser och får på så sätt fler nya 

kunskaper och erfarenheter.   

Smith (2012:60) redogör för en longitudinell studie i USA som visar att summer learning loss, 

eller summer slide som Smith kallar det, är kumulativt och bidrar till att kunskapsklyftan 

mellan elever hela tiden ökar under skolåren. "Two-thirds of the 9th graders reading 

achievement gap can be explained by the unequal access to summer learning opportunities 

during elementary school" (Smith 2012:60). Studier i USA visar att sommaruppehållet i 

genomsnitt motsvarar en månads förlust av undervisning när testresultat från våren och hösten 

jämförs (Cooper et al 2003, Borman & Dowling 2006). Största skillnaden märks på 

matematikuppgifter och stavning. Alla elever drabbas av summer learning loss men elever 

från ekonomiskt svaga familjer och elever med inlärningssvårigheter förlorar mest. När det 

gäller läsning är enligt Cooper et al (2003)  skillnaden mellan testresultaten från våren och 

hösten inte lika stor vilket kan bero på att det är lättare att träna läsning hemma än matematik. 

Medelklassbarn ökar till och med sina testresultat för läsning efter lovet. Någon skillnad i 

resultaten gällande kön eller etnicitet kunde inte Cooper och hans kollegor påvisa. Bottorff  

(2010:14) beskriver fenomenet summer learning loss som "the faucet theory", kranteorin (min 

översättning). "Learning resources are turned on for all children during the school year. But in 

summertime, the faucet is turned off".  Fairchild och Boulay (2002) gör jämförelsen att det är 

fullkomligt otänkbart för en musiker eller idrottsman att sluta träna 25 procent av året och 

ändå hålla sig på topp.  

Framgångsfaktorer för sommarskolor 
Som nämnts i inledningen erbjöds skolhuvudmän 15 miljoner kronor till 

sommarskolverksamhet år 2006. Under åren 2007-2009 fördubblades summan. År 2008 

genomförde Skolverket en första utvärdering genom intervjuer och enkäter rörande 

sommarskolverksamhetens pedagogiska och organisatoriska aspekter. Skolverket (2008) 

lyfter att det är viktigt att sommarskolan är välplanerad och att både elever, ordinarie lärare 

samt sommarskollärare deltar i planeringen. Det krävs både förberedelser, förankring och 

samarbete. Ju mer engagerade de ordinarie lärarna är, genom att till exempel lämna ett 
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individuellt anpassat studiematerial som underlag för varje sommarskolelev, desto bättre blir 

resultatet av sommarskolan. På de skolor där det inte fanns en tydlig vision och 

målbeskrivning med sommarskolan är man mer missnöjd med resultatet. Det framkommer i 

intervjuerna och enkäterna med elever, lärare och rektorer att sommarskolorna ses som en 

icke traditionell metod där småskaligheten, individanpassningen, koncentrationsläsandet och 

lärartätheten leder till positiva resultat.  

Samhället och kommunerna har enligt Skolverket (2008) stora pengar att spara om färre 

elever går ut grundskolan med ofullständiga betyg. Skolhuvudmännen i undersökningen 

ansåg att det som är mest värdefullt med sommarskolan är att eleverna får studieträning, att de 

på sikt når förbättrade resultat, att elevernas självförtroende stärks samt att det inom 

sommarskolan ges möjlighet att arbeta på mer otraditionella sätt. Intervjuerna visar att 

elevernas självförtroende stärks då de når resultat som de inte lyckats med under terminstiden. 

Lärarna i intervjuerna lyfter att elevernas självbild ändras i sommarskolorna. När eleverna blir 

sedda och behandlade som ansvarstagande individer väcks intresset för omvärlden och 

skolämnena (Skolverket 2008: 15). Lärarna uttrycker även att det är en lättnad för dem att 

kunna ge eleverna den tid som de behöver för att kunna förstå ett ämne. Eleverna uppskattade 

att kunna koncentrera sig på ett eller ett fåtal ämnen, de små grupperna samt att läraren hade 

mera tid för dem. De uttrycker att de känner sig sedda. Även möjligheten att bli undervisad av 

en ny lärare som kanske förklarar på ett annat sätt uppskattades av eleverna.  

Forskning om sommarskolors effekt 
Sawshuks (2011) studie visar att sommarskolor i USA många gånger inte är genomtänkta och 

att rektorer och lärare sällan tar ett steg tillbaka för att reflektera över vad som har gått snett i 

ordinarie undervisning och varför så har skett. Många gånger blir sommarskolor bara blir ett 

sätt att reparera det som saknas för att ge eleverna lätta poäng så att de kan komma vidare till 

nästa skolår eller skolform. Sommarskolor som bara satsar på att eleverna ska klara sådana 

tester leder enligt Alexander et al (2007)  endast till kortsiktiga framsteg som snart försvinner.  

Borman och Dowling (2006) menar att sommarskolor ska sättas in i förebyggande syfte för att 

förhindra summer learning loss och inte när skadan redan är skedd högt upp i årskurserna. 

Smith (2012) beskriver ett sexveckorsprogram i Brooklyn, som kallas Horizon for students. 

Målet är att eleverna ska komma tillbaka till sina skolor efter sommarlovet bättre rustade och 

med lust att lära. Blandningen av eleverna i sommarskolorna är viktig så att de som är 

kognitivt starkare kan inspirera dem som har det svårare. Små grupper, en lärare på fem 

elever, gör lärandet mer effektivt. Föräldrarna involveras tidigt och bjuds in till ett 

informationsmöte med lunch samt till en avslutningsfest. Elever som deltagit i Horizon for 

students klarar efter aktiviteterna av att läsa längre stunder, har fått ett större självförtroende, 

frågar och svarar på fler frågor, är bättre på att lyssna och följa instruktioner och klarar bättre 

av att arbeta såväl självständigt som i grupp (Smith, 2012). Även Littles (2009) studier visar 

på liknade resultat. Färre elever hoppar av skolan. De presterar bättre i skolarbetet med såväl 

högre betyg som bättre resultat på tester, sköter sina läxor bättre och får bättre studievanor. En 

longitudinell studie med 3000 ungdomar i 33 skolor i 14 städer i 8 olika stater i USA visar på 

att det krävs regelbunden närvaro på sommarskola under flera år för att de positiva effekterna 

på såväl akademiska som sociala och emotionella kunskaper och färdigheter ska utvecklas 
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(Little 2009). Cooper et als (2003) forskningsöversikt över 93 studier gällande sommarskolor 

visar att effekterna var störst för elever från medelklasshem och där sommarskolorna var 

ganska små och undervisningen individualiserad. Annat som påverkade positivt var när 

föräldrarna involverades och deras medverkan sågs som obligatorisk. Resultaten visar också 

att sommarskolan gör störst nytta i de första årskurserna samt på högstadiet.  

Välutbildade och väl förberedda lärare som regelbundet träffas och diskuterar elevernas 

framsteg är faktorer som Little (2009) fann som betydelsefulla för effektiva sommarskolor. 

Förutom klassrumsundervisningen spelar andra sociala och kulturella berikande upplevelser 

som utflykter, studiebesök och lägeraktiviteter stor roll för att stötta och utveckla 

skolkunskaperna under sommarskolan (Alexander et al 2007; Bottorff 2010 Cooper 2000; 

Fairchild & Boulay 2002;Little 2009). 

Problem med forskning runt sommarskolors effekt 

Cooper (2000) lyfter problem runt forskning av effekterna av sommarskola. Sommarskolorna 

ser olika ut. Det finns inget enhetligt program. Det är svårt att få likvärdiga test- och 

jämförelsegrupper. Inget givet mått finns på vad som är positivt resultat. Ett annat dilemma är 

vilka elever som har räknats med i de olika studierna. Har samtliga anmälda tagits med när 

resultaten presenteras eller bara de som genomfört hela sommarskolan? De flesta studier som 

Cooper har studerat visar positiva effekter på elevernas närvaro och vilja att lära men ger inga 

bevis på om detta leder till ett förändrat beteende på längre sikt. Aschers (1988) studier visar 

på små förbättringar i elevernas kunskaper till oproportionerligt stora kostnader. Enligt 

Ascher beror det svaga resultatet till stor del på sommarskolprogrammen själva. Programmen 

sträcker sig över kort tid. De är dåligt organiserade och planeringstiden har ofta varit väldigt 

kort. Förväntningarna på eleverna är låga. Dyrbar tid går åt när nya lärare ska lära känna 

eleverna. Elevernas närvaro är dålig. 

Elevers syn på sommarskola 
Keiler (2011)  beskriver en studie av ett projekt i New York där elevernas syn på 

sommarskolor lyfts fram. Keiler fann tre avgörande faktorer som eleverna lyfter fram som 

avgörande för varför sommarskolan hade en positiv effekt på deras lärande och 

måluppfyllelse. Eleverna menar att deras förbättrade lärande berodde på ”fun activities”. Det 

var mycket av elevaktivitet, praktiskt, hands-on, och inte alls lika mycket papper och penna 

och avskrivning från tavlan som vid ordinarie undervisning. Lärarna gick inte vidare med sin 

undervisning förrän de försäkrat sig om att eleverna hade förstått. Eleverna upplevde att de 

fick mera support och kontakt med sina lärare.  Detta skilde sig också från ordinarie 

undervisning enligt eleverna då lärarna gick vidare i undervisning utan hänsyn till om alla 

förstått eller ej. Eleverna sa sig också uppleva ömsesidig respekt under sommarskolan. De 

kände att lärarna brydde sig och respekterade dem. Eleverna berättade att de inte var villiga 

att arbeta på lektioner där de inte kände sig respekterade av lärarna.  

Utifrån denna studie ser Keiler (2011) tre teman i resultaten som kan lyftas in i den ordinarie 

utbildningen. För det första så måste alla lärare oavsett vad de själva tror, bete sig som om de 

tror att alla elever kan lyckas. För det andra så måste det mesta av undervisningstiden bestå av 

arbete i små grupper. För det tredje så måste eleverna involveras i ett lärande som är mer än 
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bara memorering av fakta. Liknande resultat fann Little (2009) som redovisar en metastudie 

över 93 sommarskolprogram. Studien visar att faktorer som eleverna inte sa sig ha upplevt 

under ordinarie skoltid, men som sommarskolan erbjöd i form av de små elevgrupperna, den 

individualiserade undervisningen och att eleverna känt sig sedda av lärarna, bidrog till att 

övergången till nästa klass eller skolform underlättades för eleverna.  

Lärande och undervisning i ordinarie undervisning 
I såväl utvärderingar som forskning av sommarskolor, som refereras till i denna studie, görs 

jämförelser mellan ordinarie undervisning och den undervisning som bedrivs inom 

sommarskolan. Detta ligger till grund för valet att under denna rubrik redovisa 

Skolinspektionens granskning (2010) av ordinarie undervisning, det vill säga den 

undervisning som föregått sommarskolverksamheten samt forskning som visar på 

gynnsamma faktorer för lärande och undervisning kopplat till det som lyfts från 

Skolinspektionens granskning (2010) och Skolverket (2009). 

Enligt Skolinspektionen (2010) som granskat verksamheten i ordinarie undervisning är det 

vanligast att eleverna i hög grad arbetar tysta och självständigt och utan gemensam reflektion. 

Det är innehållet i läroböckerna som styr undervisningen och inte målen. Ju längre lektionen 

pågår desto svårare får läraren att få eleverna att lyssna eller arbeta. Brist på utmaningar gör 

att motivationen sjunker. Enligt Jenner (2004) och Hattie (2009) så leder låga förväntningar 

på eleverna till att lärarna ger dessa elever enklare och tråkigare uppgifter utan större 

utmaningar vilket i sin tur leder till att eleverna tröttnar och blir ointresserade. Lärarna tar 

enligt Skolinspektionen liten hänsyn till elevernas egna intressen, erfarenheter och bakgrund. 

De uppger att de tycker det är svårt att anpassa undervisningen till detta och behandlar 

eleverna som en homogen grupp. För att underlätta anpassningen av undervisningen till de 

olika eleverna behöver relationerna enligt Skolinspektionen (2010) mellan lärare och elever 

bli bättre så att lärarna får större kunskap om de olika elevernas intresse och förutsättningar. 

Bättre lärare - elevrelation skulle också leda till att eleverna skulle känna sig mer trygga och 

våga delta mer i undervisningen. Av de 138 faktorer som Hattie (2009) har analyserat genom 

att göra en metastudie av 800 andra metastudier lyfts sex faktorer som ger störst 

förutsättningar för lärande. Störst betydelse har den enskilde läraren. Den näst viktigaste 

faktorn är enligt Hattie att läraren visar ett gott ledarskap samtidigt som han eller hon också 

engagerar sig känslomässigt i eleverna och visar omsorg. Det som framförallt är avgörande är 

samspelet mellan elev - lärare och lärarens kunskap om hur de olika elevernas lärande går till. 

Det viktigaste är inte lärarens ämneskunskaper utan hur läraren använder sig av dessa i 

interaktion med eleverna. Målen och bedömningen av dessa måste vara tydligt 

kommunicerade mellan lärare och elever. Feedback ska inte bara ges från lärare till elev. 

Hattie menar att det är viktigare att eleverna ger läraren feedback över vad de har förstått och 

inte förstått av undervisningen. För att detta ska bli möjligt krävs ett tryggt och tillåtande 

klassrumsklimat, där att tala om att man inte förstår ses som ett av sätten att lära. En 

ömsesidig feedback leder till att eleverna behöver se på lärandeprocessen med lärarögon 

utifrån de kriterier som finns och lärarna måste se på processen utifrån elevernas perspektiv. 

Meirink, Meijer, Verloop och Bergen (2009), forskare från Nederländerna, delar in lärare i två 

olika kategorier beroende på hur lärarna ser på lärandet. Den ena kategorin lärare har en lärar- 
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och ämnesorienterad syn. Den andra kategorin har en mer elevorienterad syn. De 

ämnesorienterade lärarna betonar vikten av reproduktion av ämneskunskaper medan de mer 

elevorienterade lärarna fokuserar på hur eleverna lär. Deras elever uppmanas att ta eget 

ansvar för sitt lärande och uppmuntras till att arbeta och lära tillsammans med andra elever.   

Nivågruppering 
Skolverket (2009) pekar på att arbetssätt, arbetsformer och hur skolan organiseras påverkar 

elevers behov av stöd vilket ofta leder till särskiljande lösningar. Gruppering utifrån 

kunskapsnivå är vanligt förekommande framförallt i ämnena svenska, matematik och 

engelska. För att förhindra inlåsnings- och stigmatiseringseffekter måste nivågrupperingar 

vara tillfälliga och utvärderas, vilket sällan sker (Skolverket 2009). Fler och fler elever 

definieras i dag i behov av särskilt stöd. Skollagen (SFS 2010:800) trycker på att behovet 

uppstår i mötet mellan elevens förutsättningar och den omgivande miljön. Även Skolverket 

(2009) menar att det ökade stödbehovet står att finna i skolans bristande anpassning av 

undervisningen till elevers olika behov och förutsättningar. Detta hör i sin tur ihop med att 

individuellt arbete har ökat i skolorna vilket ställer högre krav på nya kompetenser och eget 

ansvar hos de enskilda eleverna. Flera studier vittnar om att elever i behov av särskilt stöd har 

svårt att klara av detta arbetssätt (Ingestad 2006; Vinterek 2006; Hattie 2009). Beach och 

Öhrn (2011) skriver att medelklassflickor är den grupp av elever som bäst kan få till stånd en 

kommunikation med lärare och sedan ta ansvar för sina studier på egen hand. Författarna 

kopplar detta till de nyliberala idéernas påverkan på skolan där individens rätt till, men även 

ansvar för de egna valen, betonas.   

Såväl Skolinspektionen (2010) som Skolverket (2009) beskriver den stigmatisering och de 

inlåsningsmekanismer som kan uppstå vid nivågruppering och särskiljande åtgärder. Eleverna 

riskerar där att inte få tillräckliga utmaningar och kommer inte vidare i sin 

kunskapsutveckling vilket kan leda till att de får försämrad självkänsla och tappar 

motivationen. Studier visar även på att om lärares förväntningar på dessa elever sänks kan 

detta leda till att eleverna presterar sämre än vad de skulle ha gjort om lärarna haft höga 

förväntningar på dem. Lärarnas låga förväntningar på eleverna leder även till ett begränsat 

innehåll i undervisningen som inte upplevs som utmanande och motiverande (Jenner 2004; 

Hattie 2009). Om eleverna erbjuds en undervisning som utgår från deras bakgrund, intressen 

och erfarenheter så ges också fler elever möjligheter och förutsättningar att nå ett bättre 

resultat. Persson och Persson (2012) slår fast att såväl svensk som internationell forskning 

visar att nivågruppering inte har de positiva effekter som lärare föreställer sig. Författarna tror 

att det snarare rör sig om att lärarna upplever det som mindre arbetsamt att arbeta med 

grupper där eleverna är på liknande nivåer. Nivågruppering kan ha viss positiv effekt för 

högpresterande elever om de sätts i samma grupp, samtidigt som det leder till negativa 

effekter för de lågpresterande eleverna. 

I en miljö där eleverna har olika kunskapsnivåer kan de lära av varandra (Skolinspektionen 

2010). Ingestad (2006) och Persson och Persson (2012)  problematiserar begreppen 

integrering och inkludering. Integrering definieras som att de som är utanför "det normala", 

till exempel elever i behov av extra stöd, tas in i gruppen medan inkluderingsbegreppet 

betyder att alla innefattas från början. Individen har då en självklar rätt till stöd och 
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förändringar i miljön för att kunna ingå i klassen eller gruppen och utifrån sina förutsättningar 

kunna utvecklas där. "Inkludering handlar inte bara om utbildning som sådan, utan också om 

hur vi vill att det framtida samhället ska se ut" (Persson & Persson 2012:22). Hattie (2009) 

som undersökt faktorer för framgångsrikt lärande, räknar också in nivågruppering bland de 

faktorer som saknar effekt på elevers lärande.  

Indeed, one of the fascinating discoveries throughout my research for this book is 

discovering that many of the most debated issues are the ones with the least effects. It is a 

powerful question to ask why such issues as class size, tracking, retention (that is, holding a 

student back a grade), school choice, summer schools, and school uniforms command such 

heated discussions and strong claims (Hattie 2009, s. 33). 

 

Noteras kan att i denna uppräkning av frågeställningar, som enligt Hattie har diskuterats 

mycket men som har minst effekt på lärandet, tas även sommarskolor med. 

Hälften av lärarna anser att de inte har möjlighet att hjälpa alla elever i behov av stöd. 

Skolinspektionen (2011) skriver att skolor inte sällan anger att anledningen till att 

undervisningen ibland begränsas är bristande resurser. Skolinspektionen påpekar att det i 

stället handlar om bristande kompetens och om vilka prioriteringar som görs. 

Skolinspektionen (2010,s. 24) finner "det anmärkningsvärt att sex av tio skolor i granskningen 

inte anpassar undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar i tillräcklig 

utsträckning".  Bristen på anpassning av undervisningen gäller såväl elever som behöver 

större utmaningar och mer stimulerande uppgifter, som elever som är i behov av stöd.15 

procent av eleverna tycker att skolarbetet är för svårt medan hälften anser att det är för lätt 

(Skolinspektionen 2011). I många skolor likriktas undervisningen kring en medelnivå. Detta 

leder till att vissa elever tröttnar för att de inte stimuleras medan andra tröttnar och ger upp för 

att de inte ges en chans för att nå målen. Lärarna i Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

(2010) uttrycker att de tycker det är lättare att ha höga förväntningar på högpresterande elever. 

Skolinspektionen menar att lärarna på över hälften av de granskade skolorna har för låga och 

ofta stereotypa förväntningar på eleverna. Att det är av stor betydelse för elevers 

skolframgång att såväl lärare som rektorer har höga förväntningar på eleverna visar även 

forskning på både nationell och internationell nivå (Grosin, 2003; Sammons, 1999). Även 

Hattie (2009) lyfter höga förväntningar som viktigt för framgångsrikt lärande. Alla elever 

måste känna lärarens förväntningar på sig och få feedback, även de som har det svårt med 

skolprestationerna. Hattie menar även att föräldrarnas förväntningar på eleverna har en positiv 

betydelse. 
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TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Performativitet 
Som nämnts i början av detta kapitel svepte under 1900-talets sista årtionden nyliberala idéer 

över den industrialiserade världen. Dessa idéer låg till grund för ett nytt sätt att styra och 

organisera offentlig verksamhet och kom inom forskningen att kallas för New Public 

Management (NPM). Vid analysen av föreliggande studie har performativitet, det vill säga 

Stephen J Balls begrepp för den teknik som används inom den offentliga sektorn för att mäta 

och styra produktivitet och kvalitet av individer och organisationer, använts. Ball (2003) 

menar att utbildningsreformer sprider sig som en epidemi över världen och att mäktiga 

instanser som OECD och Världsbanken ligger bakom flera av dem. De här reformerna ändrar 

inte bara vad lärare gör utan de påverkar även hur lärarna är. Ball menar att det har skett en 

"ethical retooling" (2000:17) inom den offentliga sektorn där professionella bedömningar och 

klientens behov har bytts mot kommersiella beslut. Den traditionella professionaliteten har 

bytts ut mot en kommersialiserad, och lärarna har förändrats till "neo-liberal professionals" 

(2003:217). Ball (2000:5) utgår från Lyotards koncept av performativitet som "the optimising 

of performance by maximising outputs (benefits) and minimising inputs (costs). Ball 

beskriver performativitet med Lyotards begrepp som "a system of terror", "discourse of 

power", "accountability" och "competition" (2000:2). Ball menar att performativiteten, detta 

"ethical framework" förändrar lärare och forskares sätt att vara. Professionell bedömning och 

samarbete har bytts ut mot tävling och prestation. Nya sociala identiteter skapas där några blir 

"winners" och andra "losers" (2000:2). Kravet på årliga rapporter och inspektioner leder till 

att lärarna ständigt frågar sig om det de gör är tillräckligt. Gör vi de rätta sakerna, lika mycket 

som andra, lika bra som andra? Ständigt nya krav, jämförelser och konkurrens har enligt Ball 

format en ny slags läraridentitet. "Here then is guilt, uncertainty, instability and the emergence 

of a new subjectivity - a new kind of teacher" (2000:4). 

Ball beskriver en " institutional schizophrenia" för lärarna som performativiteten har lett till. 

Han ser en risk i att "commitment, judgement and authenticity" i lärarpraktiken offras för 

"impression and performance" (2000:6). Lärarna slits mellan sina egna bedömningar av vad 

som är god undervisning och bäst för elevernas behov och vad performativiteten kräver av 

dem, en kamp mellan samhällets krav och elevernas behov, mellan samhällets styrning och 

professionell autonomi. All tid och energi som går ut för att samla in och dokumentera data 

om elevernas resultat och för att vidmakthålla en positiv image av skolan gör att det blir 

varken tid eller kraft kvar till förbättringar av undervisningen (Ball 2003:221). "Authentic 

social relations are replaced by judgemental relations wherein persons are valued for their 

productivity alone [...] performance has no room for caring" (2003:224). 

Fabrikation 
Ball (2000:5) utgår, som beskrivits ovan, utifrån Lyotards koncept av performativitet men 

intresserar sig även för hur lärare svarar på eller gör motstånd mot performativiteten. Ball 

benämner detta motstånd för fabrikation (2000:5) och ser detta som ett sätt för lärarna och 

skolorna att hantera de nya kraven på dem. Ball (2003:224) menar att fabrikationerna är 

versioner av organisationer eller personer som inte existerar. De döljer lika mycket som de 
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avslöjar. Till begreppet fabrikation räknar Ball, förutom vad det gör med lärarnas uppfattning 

av sig själva, även marknadsföringen av skolor, det vill säga bilden av skolan som förmedlas 

genom broschyrer, prospekt, inredning, utrustning med mera. Han delar upp begreppet i 

"representational fabrication" och "constitutive fabrication" (Ball 2000:11). Den 

representativa fabrikationen kan inom skolans värld ta sig uttryck som att skolorna inför 

öppet hus hyr in datorer för att skolan ska verka mer datortät än vad den egentligen är. Att 

satsa på föreställningar av musikaler och dramatiseringar är andra sätt till vilka det brukar 

vara lätt att få tidningarna att skriva om och på så sätt få god PR för skolan. Inom andra 

områden av offentlig verksamhet kan det röra sig om läkare som inte vill operera 

högriskpatienter eller tåg som inte stannar vid vissa stationer allt för att få bättre statistik över 

lyckade operationer och antal tåg som anländer i tid. 

Till den konstitutiva fabrikationen räknar Ball skolor som väljer bort eller exkluderar elever 

som riskerar att hota skolans goda rykte. Hit hör även ligatabeller med resultat av skolornas 

måluppfyllelse. Ball anser inte att publiceringen av resultat av olika skolors måluppfyllelse 

representerar det lärande och den undervisning som ägt rum utan de är "artefacts produced out 

of a complex set of policy strategies and practical tactics which achieve the fabrication of 

performance" (Ball 2000:15). Ligatabellerna blir i stället ett sätt att kunna jämföra skolor med 

varandra och utmana dem till att göra ännu bättre i från sig nästkommande år. 

Professionalitet 
Ett ord som av lärare och deras fackföreningar ofta lyfts som viktigt och positivt för lärarnas 

status är ordet professionalitet. Professionalitet kan i de sammanhangen ses som synonymt 

med yrkesskicklighet, det vill säga förmågan att utöva yrket. Flera författare (Falkner 1995;  

Sjöberg 2011; Skog - Östlin (1999) ger i stället ordet  en betydelse som mer går att jämföra 

med Balls (2000) begrepp performativitet, den teknik som används inom den offentliga 

sektorn för att mäta och styra produktivitet och kvalitet av individer och organisationer. Detta 

är anledningen till att begreppet professionalitet tagits med under det teoretiska perspektivet. 

Svensson (2002:18) poängterar vikten av att skilja på professionalisering och professionalitet. 

Professionalisering ska ses som en process av organisering på en kollektiv nivå. 

Professionalitet innebär i stället en förmåga eller en viss kompetens på individuell nivå. Även 

Schön (2003) knyter professionaliteten till individen. Lärare möts ständigt av nya situationer 

som kräver en lösning. Professionalitet är enligt Schön förmågan att med hjälp av kunskap 

och erfarenhet kunna bemästra och kreativt lösa även det som man inte råkat ut för tidigare. 

En viktig del av professionaliteten består av att kunna identifiera och formulera problemen. 

Det handlar om pedagogiska och ämnesdidaktiska kunskaper men även om färdigheter som 

att kunna identifiera ett underliggande problem och att kunna finna en lösning och reda ut 

situationen antingen ensam eller tillsammans med kollegor.  Evett (2010: 9-11) i Fredriksson 

(2010) menar att " yrkesprofessionalitet bygger på kollegial kontroll och stark yrkesidentitet" 

och lägger i begreppet en stor autonomi för de professionella både i förhållande till staten och 

till klienterna. Parding (2010) beskriver professionellt arbete som komplext och motstridigt. 

Det handlar om ett självständigt arbete vad gäller planering och genomförande och blir därför 

svårt att övervaka. Samtidigt som det ger yrkesutövaren ett stort handlingsutrymme ska 

arbetet även svara mot regler, mål och krav vilket kan därför upplevas som motstridigt. 
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Skog - Östlin (1999) menar att talet om lärarna som "professionella" var en förutsättning för 

införandet av den decentralisering som på 90-talet skedde inom skolvärlden då skolan gick 

från att ha varit regel- till mål- och resultatstyrd. Diskussionen om professionalism och 

professionalitet togs inte upp av lärarna själva utan visar i stället på en förändrad syn på hur 

beslutsfattarna uppfattade lärarkollektivet. Falkner (1995:27) skriver att lärarna i och med 

decentraliseringen fick inflytande över hur- men inte över vad -frågorna. Lärarna fick makt 

över undervisningens medel men inte över målen. Författaren beskriver hur 

"marknadstänkandet" bidrar till att skolor konkurrerar med varandra för att kunna erbjuda den 

bästa utbildningen och de bästa lärarna och på så sätt locka till sig elever med de bästa 

förutsättningarna för att nå målen. Eftersom skolor numera är självständiga ekonomiska 

enheter har jakten på elever blivit avgörande för om skolan ska överleva. När 

marknadstänkandet slagit rot får de pedagogiska prioriteringarna stå tillbaka för de 

ekonomiska. Falkner menar att detta får konsekvenser för lärarnas relationer till varandra och 

till skolledningen. Det gemensamma arbetet för att tillsammans utveckla verksamheten 

minskar enligt Falkner när lärarna genom den individuella lönesättningen blir konkurrenter 

till varandra. Professionaliseringsstrategin kan därför uppfattas som ett sätt att kontrollera 

lärarna (Falkner 1995; Sjöberg 2011). Under 2000-talet förändras statens krav på lärarna i 

något som Sjöberg (2011:65) kallar för "regementaliserade styrningsteknologier" efter 

Foucaults begrepp "governmentality". Kontrollen ökar genom tydligare målformuleringar, 

fler nationella prov, inspektioner med mera. Sjöberg menar att denna styrning gynnas av den 

marknadisering som sker inom skolan där olika former av "kommodifiering, 

kommersialisering och privatisering" (s 66) blir allt vanligare. Sjöberg menar att facket även i 

denna fas spelar med genom att stödja införandet av lärarlegitimationen. 

Responsibility och accountability 
Dyrdal Solbrekke och Englund (2011:852) problematiserar begreppen "professional 

responsibility" och "professional accountability". Akademiska yrken inom offentlig sektor 

som  till exempel lärare har tidigare enligt författarna haft hög status, autonomi samt 

samhällets förtroende att göra professionella bedömningar genom så kallad "professional 

responsibility". Begreppet innebär enligt Dyrdal Solbrekke och Englund (2011) att de 

professionella av samhället tillåts ta ansvar både för individen och det allmänna med hjälp av 

egna bedömningar som baseras på vetenskaplig grund, erfarenhet och professionell etik. 

"Professional responsibility" handlar om proaktiva handlingar i överensstämmelse med 

övertygelser som finns i yrket och som bygger på samhällets tillit. I och med införandet av 

NPM har i stället "professional accountability fått större tyngd och betydelse. Författarna 

kopplar begrepp som individualism, konkurrens, effektivitet och best practice till 

accountability. För de professionella innebär det att numera vara "responsible for delivering 

good and efficient services and being accountable to the public" ( a.a. 2011:853). Genom 

transparens, kontroll och avstämningar mot förutbestämda mål får de professionella stå till 

svars för sina handlingar. I NPM handlar det om kontroll i ställt för tillit. Ett exempel som 

författarna ger på denna kontroll är standardiserade tester och att lärarna avkrävs tidskrävande 

dokumentation av resultat och aktiviteter, tid som de i stället kunde ha använt till planering 

och undervisning.  
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Kravet på konkurrens, effektivitet, best practice och att producera bästa resultat i 

internationella tester kan för lärarna komma i konflikt med deras professionella etik och 

värden som "inclusion, equivalence and participation for all students in education" (a.a. 

2011:853).  Författarna skriver att "today's professionals tend to turn to more utilitarian rather 

than morally responsible decision-making, in order to survive in the accountability system of 

new public management" (a.a. 2011:856). Många lärare upplever det inte som meningsfullt att 

rapportera resultat till högre ort och är skeptiska till "accountability". Författarna ställer sig 

frågande till om "professional accountability" är rätt väg för att höja kvaliteten på de 

professionellas arbete för det allmännas bästa. Deras budskap är i stället en uppmaning -

"bringing professional responsibility back in".  

De centrala begreppens betydelse i studien 
Studiens syfte och frågeställningar rör sommarskolors betydelse för skolors måluppfyllelse, 

elevers lärande och hur sommarskolors existens kan förstås och tolkas utifrån samhällets krav 

på måluppfyllelse å ena sidan och elevers behov och lärares professionella bedömningar å 

andra sidan.  Efter att ha tagit del av Balls tankar om performativitet och fabrikation, flera 

andra författares liknande tankar kring begreppet professionalitet samt Dyrdal Solbrekke och 

Englunds begrepp accountability och responsibility, har jag fått en större förståelse för samt 

möjlighet till analys av vad som kan påverka lärares och skolors möjligheter att stödja elevers 

lärande och måluppfyllelse. Min tolkning är att begreppen inte kan ses som enskilda delar 

eller särskiljas utan måste förstås i förhållande till varandra.  
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METOD 

Metodologi 
För studien valdes en kvalitativ metod med intervjuer som redskap. De transkriberade 

texterna har sedan tolkats, förståtts och förklarats utifrån vad jag bär med mig genom min 

unika bakgrund, erfarenhet och förförståelse. Syftet med studien var att få kunskap om 

sommarskolors betydelse för skolors måluppfyllelse och elevers lärande. Frågeställningarna 

rörde organisationen av sommarskolorna och vilka argument berörd personal angav för och 

emot denna typ av verksamhet samt hur sommarskolors existens kan förstås och tolkas utifrån 

å ena sidan samhällets krav på måluppfyllelse och å andra sidan elevers behov och lärares 

professionella bedömningar. Utifrån detta valdes en hermeneutisk ansats. Avgörande för vår 

uppfattning hur vi förstår och tolkar andra människor är beroende av vår egen bakgrund och 

förförståelse. Man kan säga att förförståelsen är grunden för att förståelse ska kunna 

utvecklas. Min förförståelse består av mångårig erfarenhet som mellanstadielärare både före 

och efter implementeringen av Lpo 94 där målstyrning introducerades i skolans värld och 

nationella prov för årskurs 5. 

Tolkningen pendlar sedan mellan helhetsuppfattning och tolkning av nya delar i en så kallad 

hermeneutisk cirkel. Ödman (1979)  beskriver hur ökad förståelse erhålls när man går från del 

till helhet och hur därmed förförståelsen förändras. Den hermeneutiska cirkeln kan därför, 

enligt Ödman, beskrivas som en hermeneutisk spiral. Vid intervjuerna och därefter vid 

analysen av det transkriberade materialet förändrades tolkningen när intervjusvar kunde 

kopplas till litteraturen men även till andra respondenters utsagor. Olika delar i utsagorna 

kopplades till helheten som i sin tur bidrog till att nya delar kunde upptäckas. 

Färgmarkeringar i det transkriberade materialet underlättade pendlingen mellan helhet och 

delar. Varje ny tolkning som görs måste rättfärdigas genom att kopplas till 

helhetsuppfattningen av individen. Resultatet blir en sammansmältning av vår egen 

förförståelse och individernas livsvärld. Hermeneutiken är holistisk och relativistisk eftersom 

individernas föreställningar om världen inte kan beskrivas en och en samt är skapade av det 

sociala och historiska sammanhanget (Hartman 1998).  

Tolkning, pendling mellan helhet och delar av materialet samt förförståelsens betydelse är tre 

centrala aspekter i hermeneutiken som metod. Ödman (1979) menar att det finns flera sätt att 

förstå världen och att det enligt den hermeneutiska traditionen inte finns en enda tolkning som 

är den enda sanna och rätta. Genom att pendla mellan helhet och delar upptäcks möjlighet till 

nya tolkningar. En strävan med arbetet med föreliggande studie har varit att koppla 

tolkningarna till citat, tidigare forskning och teori men även till att under hela studiens gång se 

olika möjligheter till förståelse och förklaringar (Nyström 2012). I föreliggande studie är det 

min tolkning som beskrivs där min unika förförståelse utgör grunden för tolkningen. Min 

förförståelse består av att jag har en bakgrund som mellanstadielärare samt erfarenhet som 

lärarutbildare med många examinerande besök hos lärarstudenter som gör verksamhetsförlagd 

utbildning på skolor. Många av dessa besök har varit på högstadiet, det stadium som 

informanterna arbetar på. Ett hermeneutiskt förhållningssätt kräver enligt Ödman att vara 

lyhörd och kritisk mot sig själv som tolkare och försöka synliggöra den egna förförståelsen.  
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Urval och genomförande 
Studien har genomförts i en västsvensk kommun. Lärare och rektorer från fem av de nio 

skolor, som arrangerade sommarskola 2011, har deltagit i studien. Kommunens 

utvecklingsenhet bidrog med listor på skolor, antal lärare och elever som deltagit samt med 

uppgifter på hur många elever som genomgått särskild prövning och som därefter fått 

behörighet till gymnasieskolan. De fyra skolor som haft flest elever med från årskurs nio 

valdes ut med tanke på den möjlighet som sommarskolan erbjuder eleverna genom att efter 

särskild prövning få möjlighet att få behörighet till gymnasiet. Dessutom valdes den skola 

som totalt sett haft flest deltagande elever med i sommarskolan. För antal elever, lärare samt 

ämnen som erbjudits under sommarskolan se tabell nummer 1och 2, bilaga 2. Rektorerna på 

de fem skolorna kontaktades per telefon. En telefonintervju (se bilaga 3) gjordes med 

rektorerna, antingen direkt eller vid annat tillfälle som bestämdes vid första kontakten. De i 

genomsnitt 15 minuter långa intervjuerna med rektorerna spelades in via högtalartelefon.  

Till de lärare som enligt Utvecklingsenhetens lista hade undervisat på sommarskolan 

skickades e-post med information om studiens syfte och omfattning samt en förfrågan om 

deltagande i gruppintervjuer. Påminnelse via e-post skickades ut vid ett flertal tillfällen. 

Beroende på hur många av lärarna på en skola som var villiga att ställa upp skedde 

intervjuerna antingen som en gruppintervju eller enskild intervju. Nio lärare från fem skolor 

har i en intervju per skola intervjuats i konstellationer av en, två respektive tre lärare. 

Intervjuerna varade i genomsnitt i 45 minuter. Lärarna, sex kvinnor och tre män har erfarenhet 

som lärare från två till 21 år. Under sommarskolan undervisade de i matematik, svenska, 

engelska, NO och SO. Av 24 möjliga lärare, som deltog i sommarskolan 2011 och som 

samtliga fick förfrågan, har nio ställt upp för denna studie. 

Intervjuerna skedde under vårterminen, veckorna före påsk och framåt, då planeringen av 

såväl lovskola på påsklovet som sommarskola var aktuell. Intervjuerna skedde följaktligen där 

respondenterna var mitt uppe i tankar på och planering av lov- respektive sommarskola. 

Ämnet för intervjuerna var i högsta grad aktuellt. Min tolkning är att detta säkerligen har 

färgat respondenternas utsagor. 

Intervjuerna 
En kvalitativ forskningsintervju användes, vilken enligt Kvale (1997) har som huvuduppgift 

att försöka förstå innebörder i och beskriva meningen hos specifika teman för att bygga upp 

ny kunskap. I föreliggande studie är syftet att förstå och tolka de intervjuades erfarenheter och 

därefter beskriva hur rektorer och deltagande sommarskollärare resonerar kring 

sommarskolors betydelse för skolors måluppfyllelse och elevers lärande. Vid en intervju ges 

intervjuaren möjlighet att på plats kunna be informanterna om förtydligande och fördjupade 

svar, vilket inte är möjligt på samma sätt vid en enkät.  

Under intervjun med lärarna användes en tematiskt öppen intervju där strävan hela tiden är att 

försöka utveckla samtalet med informanten. Den tematiskt öppna intervjun utgår enligt 

Aspers (2010)  från ett antal teman som har identifierats och som ska utredas. Utifrån en 

sådan tematisk översikt användes en intervjuguide, ett så kallat A-schema (bilaga 4). 

Intervjuaren ges här en god överblick på de teman som ska behandlas och kan alltefter som de 
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behandlats stryka dem. A-schemat underlättar också för analysen som även sker under själva 

tiden som intervjun pågår. Vilka kopplingar och relationer som den intervjuade ger uttryck för 

kan studeras och generera fler teman som kan behandlas under intervjun men även i 

kommande intervjuer.  

Under intervjuerna med rektorerna användes en mer semistrukturerad form med ett antal fasta 

frågor där svaren följs upp. Denna form innebär enligt Aspers (2010) att forskaren har utgått 

från "sin horisont" (s.137) vilket ger respondenten färre möjligheter att lyfta sitt perspektiv. 

Metoden är enligt Aspers lämplig för att hämta information och användes i föreliggande 

studie för att få en organisatorisk bakgrund och förklaring till hur de olika skolorna hade 

arbetat med den egna sommarskolan.  

Bearbetning och analys 

För att få ytterligare en möjlighet att sätta mig in i det empiriska materialet, transkriberades 

intervjuerna ordagrant av mig själv samma dag som de spelades in eller dagen efter. Med 

stora bokstäver har betoningar i intonationen markerats. Tre punkter visar på en längre paus. 

Tre punkter inom hakparentes betyder att någon mening i citatet har utelämnats. Intervjuerna 

har genomlyssnats ett flertal gånger och tankar och reflektioner har antecknats i 

metaanteckningar eller så kallade memos (Aspers 2010:80). Skrivandet är enligt Aspers 

(2007: 205) att betrakta som ett förarbete till analysen.  

Genomlyssningarna gjordes med syftet att utifrån den hermeneutiska metodens steg 1 få 

grepp om helheten för att därefter lättare kunna sätta delarna i materialet i relation till denna 

(Hartman 1998, Aspers 2010) . Förhoppningen var att lyssnandet också skulle underlätta att 

hitta olika koder innan läsningen av transkriberingen påbörjades.  Vid läsningen markerades 

texten med olika färger för ett första val av koder eller så kallade grundkategorier (Asper 

2010:160) för att lättare hitta i materialet vid framtagandet av de slutgiltiga koderna och dess 

underkoder. Metoden som användes kallas marginalmetoden (Aspers 2010:172) som går ut på 

att olika markeringar, färger och olika tecken, sätts ut i marginalen i transkriberingen för att 

markera var de olika dimensionerna dyker upp i texten. De olika nivåerna i koderna gavs 

namn allteftersom nya underkoder dök upp vid läsningen av transkriberingen (Aspers 

2010:177). Se exempel på koder och underkoder i bilaga 1. Det finns enligt Aspers (2010: 

165) ingen patentlösning på hur ett kodschema ska utformas utan det beror på faktorer som 

forskare, fråga, teori och dylikt. Ett kodschema måste enligt Aspers (2010:167) vara lätt att 

överblicka vilket underlättas om koderna ges korta namn. En kod får enligt Aspers (2010:169) 

inte motsägas av annat material. Analysen har skett i flera olika steg för att försöka hitta 

mönster, likheter och olikheter.  Koderna har under arbetets gång förändrats genom att min 

förståelse och förförståelse förändrats genom att jag med hjälp av den hermeneutiska ansatsen 

pendlat mellan helhet och delar i det empiriska materialet.  

Studiens tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 
Studiens tillförlitlighet och trovärdighet har beaktats under hela studien och inte bara vid 

något enskilt moment. Min strävan har varit att så ärligt och noggrant som möjligt ge en 

tydlig beskrivning av hur studien har genomförts, hur empirin har tolkats och analyserats. 

Under arbetet med att analysera och tolka har jag pendlat mellan delar och helhet för att få en 
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så trovärdig tolkning som möjligt (Hartman 1998, Asper 2010). Tillförlitligheten i studien 

stärks av att jag själv har intervjuat och transkriberat intervjuerna. Analysen kunde på så sätt 

börja redan vid intervjutillfället. Min tolkning beskriver och belyser det som studerats utifrån 

mitt perspektiv och min empiri. Min egen förförståelse som lärare med många års erfarenhet 

från undervisning på mellanstadiet samt erfarenhet som lärarutbildare med många VFU-besök 

på högstadiet spelar också en viktig roll i analys- och tolkningsarbetet. Förhållandet mellan 

närhet och distans måste också beaktas när det gäller studiens trovärdighet. Närheten kommer 

i studien till uttryck i form av min egen förförståelse och den interaktion och personlig 

kontakt som uppstår i själva intervjusituationen. Denna närhet har balanserats mot distans 

genom att mina tolkningar har relaterats till annan forskning och en strävan att finna fler 

alternativa tolkningar. 

Nyström (2012:15) resonerar kring validitet i hermeneutiska studier och skriver att "ett väl 

genomfört tolkningsarbete gör det möjligt att få en inblick i existentiella frågor och 

mellanmänskliga komplexa samspel, vilket i sin tur kan bidra till förståelsekunskap som gör 

det möjligt att genomföra förbättringar". Viktigt blir då att kunna bedöma validiteten i den 

nya kunskapen innan förbättringarna genomförs genom att ställa sig frågor som: Är 

tolkningarna styrkta med citat? Bygger förklaringarna på referenser till teori och annan 

forskning? Finns det en öppenhet för alternativa tolkningar? Stämmer tolkningen av delarna 

överens med tolkningen av helheten? (Nyström 2012:152–154). Dessa frågeställningar har jag 

i studien strävat efter att följa genom att i resultatdelen ha med såväl citat, referenser till 

forskning som exempel på alternativa tolkningar.  

En vanlig fråga när det gäller intervjuundersökningar är hur pass generaliserbara resultaten är 

eftersom varje situation och varje fenomen är unika. Analytisk generalisering, som bygger på 

påståendelogik, är att kunna ge en föreställning om vad som skulle kunna komma att hända i 

en annan situation (Kvale 1997). Empirin i föreliggande studie är från en och samma 

kommun, men med respondenter från fem olika skolor där lärarna representerar olika 

utbildningar, ämnen, kön och ålder. Resultatet av föreliggande studie är generaliserbart i så 

mån att det kan säga något generellt om sommarskolor som fenomen. Det kan däremot inte 

sägas vara generaliserbart i termer av representativitet. 

Etiska överväganden 
Under studien har Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning (2002) beaktats. Inför varje form av forskning måste en 

avvägning ske mellan det så kallade forskningskravet och individskyddskravet . Forskning är 

av stor vikt för utvecklingen av både individer och samhälle som därför kräver att forskning 

bedrivs på ett etiskt och högt kvalitativt sätt (forskningskravet). Samtidigt måste en avvägning 

göras vad deltagandet kan innebära för individerna i forskningsprojektet 

(individskyddskravet). Ingen får inom forskningens ramar kränkas, förödmjukas eller utsättas 

för psykisk eller fysisk skada. På såväl lång som kort sikt gäller det att se till att deltagandet 

inte leder till negativa konsekvenser. Forskningskravet har hög dignitet men måste alltid 

bedömas mot individskyddskravets fyra allmänna krav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
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Informanterna fick information om studiens syfte (informationskravet). Lärarna fick det 

genom förfrågan om deltagande i studien som skickades ut via e-post samt i samband med 

intervjuerna. Rektorerna fick det i samband med första telefonkontakten. Informanterna 

delgavs samtyckeskravet, det vill säga att de har rätt att avbryta sin medverkan i studien. I 

enlighet med konfidentialitetskravet informerades informanterna om att enskilda deltagare 

kommer att avidentifieras. Informanterna informerades även om att studien skulle användas 

för en masteruppsats. 

Lärarna har avidentifierats och getts fiktiva namn från A till I. Rektorerna har vid citat getts 

namnen rektor A, B, C, D och E. Även skolorna har getts fiktiva namn på A-E. Detta betyder 

emellertid inte att rektor A finns på skolan som börjar på A och så vidare. Då svaren på de 

fem skolorna inte skiljer sig åt och minst en rektor och en lärare från varje skola deltagit i 

studien, har jag valt att inte markera vilka lärare och vilken rektor som hör till samma skola. 

Det är här också viktigt att påpeka att studiens syfte inte är att peka ut någon särskild skola 

eller lärarlag utan samla information om hur ett antal lärare och rektorer resonerar kring 

sommarskolors betydelse för skolors måluppfyllelse och elevers lärande. 
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RESULTAT 
Resultatet redovisas på tre olika nivåer; deskriptiv, tematisk och teoretisk nivå. En deskriptiv 

redovisning inleder med anledningar till varför och hur sommarskolan organiserades, dess 

genomförande och mål och bygger på såväl empiri som på studier av dokument från 

kommunens utvecklingsenhet. Denna beskrivning har tagits med för att ge en bakgrund till 

och en större förståelse för den tematiska nivån där de olika koderna som analyserats fram 

rörande argument för och emot sommarskolans betydelse för skolors måluppfyllelse och 

elevers lärande redovisas. Kapitlet avslutas med en teoretisk analys av empirin där de för 

denna studie centrala begreppen ställs mot varandra i ljuset av sommarskolans betydelse för 

måluppfyllelse och lärande. Uppgifter i resultatet rörande antal lärare, övrig personal, elever, 

ämnen, behörighet till gymnasiet efter särskild prövning samt tidsomfattning bygger för de 

fem undersökta skolorna på uppgifter som framkommit i intervjuerna samt från listor från 

kommunens utvecklingsenhet. För de övriga skolorna i kommunen som ordnade 

sommarskola, är samtliga uppgifter tagna från utvecklingsenhetens listor. Se tabell nummer 

1och 2 (Bilaga 2). 

Motiv för sommarskolorna och dess organisation 
Under denna rubrik redovisas olika anledningar som informanterna uttrycker har lett till att 

sommarskola arrangerades samt hur den organiserades på de olika skolorna. Vidare beskrivs 

hur urval av elever och inbjudan till sommarskolan har gått till samt vilken personal som varit 

involverad. Siffror från kommunens utvecklingsenhet över särskild prövning och behörighet 

till gymnasiet som ett resultat av sommarskolan 2011 presenteras.  

Varför sommarskola? 

Rektorerna anger olika anledningar till att sommarskola arrangerades på den egna skolan. 

Rektor B och E kallar det för ett "uppdrag från politikerna". Rektorerna A, C och D talar om 

sommarskolan som en möjlighet att "rädda några elever så att de skulle kunna komma in på 

gymnasieskolan". De nämner också elever som hade behörighet till gymnasieskolan men att 

sommarskolan behövdes för att "stabilisera dem " och att ge dem en "möjlighet att komma så 

väl förberedda som möjligt till gymnasiet". Rektor E uttrycker att sommarskolan även har en 

social uppgift för de elever som inte har så mycket annat att göra på sommarlovet. "Många 

tycker faktiskt om att vara i skolan. Lov är en plåga för många barn om man lever i 

utanförskap" (Rektor E). Rektorerna nämner det ansträngda ekonomiska läget och det 

uppdrag som de har fått att hålla budgeten. "Första uppdraget som våra kommunpolitiker ger 

oss är att hålla budgeten. Det handlar inte om att vi ska lyck... att vi ska lyckas si och så med 

eleverna. Tyvärr är det så", säger rektor C. Att alla elever ska nå måluppfyllelse samtidigt som 

skolorna har sparbeting, säger flera av rektorerna är svårt att få ihop. 

Tonårsproblem, sjukdom och frånvaro 

Flera av lärarna beskriver vad som händer i kroppen på tonåringarna och vilka konsekvenser 

detta kan få för elevernas skolgång och måluppfyllelse. 

 

De har inte riktigt orkat att jobba vad de behöver jobba. Kommer de upp i tonåren och 

hormoner börjar fara, då lägger de inte den ansträngningen. Och varje gång de väljer bort 
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att anstränga sig för att göra det här så kommer de längre ifrån, vilket gör att de får ju ett 

JÄTTEGLAPP till slut (Cecilia) 

                                                                                                                                   

Även Gunilla nämner "hormoner, känslor, kärleksproblem eller föräldrar som skiljer sig eller 

bråkar med varandra" som orsak till att eleverna inte orkat med sitt skolarbete. Andra elever 

kan ha mått psykiskt dåligt eller varit sjuka en längre tid. Rektor D resonerar kring vissa 

elevers frånvaro och hur den har påverkar elevernas resultat.  "Det finns de som har hamnat i 

frånvaroproblematik. En ganska svår frånvaroproblematik som också har bidragit där".  

                                                                                                                                 

Gunilla beskriver att hjälp i form av stöd vid läxläsning har skrivits in i åtgärdsprogram för 

vissa elever, men att eleverna inte utnyttjar detta. "De är inte så intresserade ...Nej, de orkar 

inte" (Gunilla). Även Hanna tar upp det som skrivits in i åtgärdsprogrammen. 

 

Frivilligt. Fast vi har skrivit in det [läxläsning] i åtgärdsprogram. Men de går inte alltid dit. Det är 

ju det som är med de svaga. Det är svårt att få dem dels på lektioner och så till extrahjälp. Och då 

blir de ju, de är ju inte motiverade och de blir aldrig, lär sig inte det. Det är synd (Hanna) 

                                                                                                                                    

Trots att hjälpen har skrivits in i åtgärdsprogram så tar enligt lärarna eleverna, på grund av 

tonårströtthet och ointresse, inte möjligheten att gå dit och få hjälp med sina studier och sitt 

hemarbete. 

Slarv och lathet 

Några elever har enligt informanterna helt enkelt "lallat", "latat" och alldeles för sent insett att 

de måste få betyg för att få behörighet till gymnasiet. "En del av dem har slarvat bort sin 

ordinarie skoltid. Gjort annat. Struntat i. Inte arbetat, inte lagt ner den energin" (Adam). Trots 

att eleverna tidigare fått ofullständiga betyg så är det enligt Bertil först när det går upp för 

eleverna att de inte kommer att ha behörighet till gymnasiet som de vaknar upp och förstår 

allvaret. Även Rektor C berättar om elever som för sent har kommit till insikt om vad som  

krävs av dem för att få betyg och behörighet till gymnasiet. 

Kognitiva hinder  

Specifika matematiksvårigheter som en orsak till bristande måluppfyllelse nämns av Adam 

som uttrycker att sommarskola inte är bästa sättet för dessa elever att nå måluppfyllelse. "För 

dem som har specifika matematiksvårigheter så är inte det här drömscenariot att klara det på 

sommarskola på tre veckor när man inte klarat det på tre år". 

 

En lärare redogör för hur han anser att det krävs ett "omtänk" på matematiklektionerna och ser 

det traditionella arbetssättet där eleverna sitter och räknar självständigt på lektionerna som en 

orsak till bristande måluppfyllelse i matematik där varje elev i genomsnitt bara får 1-2 

minuter av lärarens tid.  

Vi behöver fokusera på lärarens roll i klassrummet. Mycket mer fokusering på lärarnas roll [...]Att 

jobba mer i grupper. Att jobba med problemlösning. Varje lärare måste rannsaka sin egen 

undervisning och ta hjälp, våga ta hjälp om man känner att man inte har de resurser som krävs 

eller kanske arbetssätt som krävs (Ingvar) 

                                                                                                                                      



24 

Han fortsätter med att resonera kring den vanligaste ämneskombinationen för 

matematiklärare, MA-NO, där NO-ämnet kräver mycket av lärarens planerings- och 

förberedelsetid. Detta kan enligt honom bidra till att matematiklektionerna på grund av 

lärarnas "höga arbetsbörda" inte planeras lika väl, vilket i sin tur kan leda till att eleverna 

sitter enskilt och fortsätter räkna i sina böcker. 

Språkproblem på grund av etnicitet 

Rektor B resonerade kring de problem som drabbar elever som kommit till Sverige för bara 

några år sedan och därför inte har hunnit utveckla tillräckliga kunskaper i svenska språket. 

”De flesta av eleverna som inte hade betyg, de låg ju otroligt långt ifrån målen, kanske på 

grund av att de levt väldigt kort tid i Sverige." Bertil berättar att skolan har många elever som 

kommit till Sverige i årskurs fem eller sex. För dem är det "tufft att läsa in hela svenska 

skolsystemet på de få åren". Hanna berättar att det på hennes skola finns ”många elever med 

invandrarbakgrund som inte har varit i landet så länge och som har föräldrar som inte pratar 

svenska och "de har ju helt klart nackdel av det". Gunilla beskriver hur många av dessa 

elever, som inte behärskar det svenska språket, "börjar stöka i klassrummet när de inte förstår 

och inte hänger med i undervisningen". 

Organisation av sommarskolan 

De olika skolorna har byggt upp sin egen organisation av sommarskolan vad gäller 

personalresurser, ämnen, antal elever, årskurser samt tidsomfattning. Rektorerna lyfter att det 

är elevernas behov som styr vilka ämnen som erbjuds. De poängterar också vikten av att 

lärarna i sommarskolan är behöriga i sina ämnen och att de arbetar på skolan och är kända av 

eleverna. Enligt Rektor A så hade de deltagande lärarna på skolan många års erfarenhet som 

lärare men att arbeta på sommarskolan  gav dem trots detta nya kunskaper. "De lärde sig 

själva mycket hur man arbetar med elever med svårigheter. Det blev en utbildning för dem 

också". Rektorn beskriver lärarnas deltagande i sommarskolan som kompetensutveckling och 

citerar lärare som uttryckt att det var lärorikt och givande att arbeta med eleverna under 

sommarskolan. 

 

Lokalmässigt har organisationen sett olika ut. På en skola har undervisning i olika ämnen 

bedrivits i olika byggnader. En skola har i stället valt att ha de lägre årskurserna i en byggnad 

och de äldre i en annan. Att tidsmässigt skilja på de olika årskurserna; årskurs 7-8 på 

förmiddagen och årskurs 9 på eftermiddagen, valdes av en skola. 

 

I intervjuerna med både lärare och rektorer framkom att flera av sommarskoleleverna som gått 

ut årskurs nio redan hade betyg och var behöriga till gymnasiet. På en skola deltog enligt 

rektor 9-10 elever som redan hade betyg i årskurs nio men där både lärare och elever ändå 

ville att eleverna skulle stärka sina kunskaper inför gymnasiet. För dessa elever var det därför 

inte aktuellt med särskild prövning inför gymnasiebehörighet utan sommarskolan 

organiserades för dem mer för att rent allmänt stärka elevernas kunskaper.  

Det var 13 som deltog men däremot så tror jag att om det var nio eller tio som redan var behöriga. 

Det var de som hade nått upp till målen men som vi inte tyckte att det var stabilt för [...]Många av 

dem hade varit med på lovskola då. Och därigenom hade de kunnat sätta ett betyg i juni i slutet. 
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Men som sagt vi tyckte att de skulle vara stärkta av att vara med även på sommarskolan (Rektor 

D) 

                                                                                                                                 

På sammanställningen Sommarskola/särskild prövning, som kommunens utvecklingsenhet 

gjort efter att skolorna skickat in uppgifter, finns inte alla skolor med. Osäkerheten kring hur 

många av de deltagande niondeklassarna som redan hade behörighet till gymnasiet och som 

följaktligen inte var aktuella för särskild prövning, är därför stor.  

 

De olika skolorna har använt två eller tre veckor för sin sommarskola. På skolan med två 

veckors sommarskola hade lärarna först en gemensam planeringsvecka och därefter kom 

eleverna tillbaka för sommarskolan. Elevernas lediga vecka före sommarskolan diskuterades 

av lärarna under intervjun. 

Nu gick vi ju och jobbade en vecka. Så eleverna hade en vecka sommarlov och sedan kom de 

tillbaks. För vi hade ju den där obligatoriska veckan och det måste man ju ha. Så det kanske inte är 

bra heller men? För de får ju känna på sommarlovet och så pang in i skolan (Denise) 

                                                                                                                                                 

Lärarna på den aktuella skolan vägde för- och nackdelar med att eleverna fick en vecka ledigt 

innan sommarskolan började. Lärarnas gemensamma planeringsvecka kom i konflikt med ett 

sammanhängande sommarlov för eleverna. Antal timmar per dag, avsatt för sommarskolan, 

har varierat mellan tre och fyra timmar och som en följd av detta vad som har serverats 

eleverna  i matväg under dagen. En skola började kl.08:30 med frukost för deltagande elever. 

"Vi startar varje morgon med frukost, gemensam frukost, för att säkerställa att alla har fått i 

sig vad de behöver" (Ingvar). Att erbjuda frukost var ett sätt för lärarna att försäkra sig om att 

eleverna startade dagen med mat i magen, något som lärarna ansåg vara en grundförutsättning 

för lärande. Två skolor har i stället serverat frukt/mellanmål och på en skola serverades lunch. 

Urval av elever och inbjudan till sommarskola  

Informanterna på samtliga skolor redogör för hur en diskussion förts mellan lärare och ett 

urval av elever inför deras deltagande i sommarskolan. I nästa steg kontaktas 

vårdnadshavarna. På tre skolor nämner informanterna någon form av intresseanmälan eller 

anmälningsblankett som skickas ut till vårdnadshavarna. En av dessa skolor gick enligt 

lärarna ut med en "bindande skriftlig anmälan" vis av skadan året innan där bara en muntlig 

anmälan gällde, vilket ledde till att flera elever aldrig dök upp på sommarskolan. 

Då var det bara muntligt. Då satt vi och ringde runt. Då förstod inte föräldrarna vilken 

jätteorganisation det var. För de kunde säga, nej han har ångrat sig. Så är det inte nu, för har du 

anmält dig, då måste du som vuxen se till att barnet kommer (Frida) 

                                                                                                                                                   

Lärarna på skolan där anmälan var bindande uttrycker att det är viktigt att de elever som har 

anmält intresse verkligen infinner sig till sommarskolan för att lärarna ska kunna planera och 

utnyttja resurserna på bästa sätt. På alla fem skolorna har lärarna beskrivit att färre elever än 

antalet anmälda har dykt upp på sommarskolan eller ger upp efter ett par dagar. "En del är ju 

inskrivna men kommer inte till sommarskolan" (Gunilla). "Det stora svinnet" som Bertil 

uttrycker det kan bero på att " mamma, pappa och läraren har bestämt att jag ska gå här och 

jag ser ingen nytta med det". Adam påpekar att det är viktigt att informationen och 
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organisationen runt sommarskolan är strukturerad och genomtänkt och berättar om hur det var 

vid jullovskolan. 

 

Vi hade jullovsskola då det kom väldigt, väldigt få elever men lärare hade anmält sig, så det blev 

dyrt med lärarna vad det kostade att gå in på jullovet. Så där gick de grymt back. Jag tror de hade 

någon dag tre elever på fyra, fem lärare (Adam) 

                                                                                                                                                   

Adam nämner vidare att informationen och skriftlig inbjudan till sommarskolan måste ut i 

god tid för att skolan ska kunna planera hur många lärare som behövs och vilka ämnen som 

ska täckas upp, för att skolan inte ska förlora pengar genom den extra kostnad som varje 

lärare på sommarskolan innebär. Detta lyfts även av rektorn på en skola där man numera 

använder en anmälningsblankett. 

 

Har vi 25 elever och man får ett sådant där halvt ja men vi skulle väl kunna tänka oss och så när 

det väl startar då visar det sig att bara fem kommer. Då handlar det ju om resurser och mat ... ja det 

är inte så att vi kan KRÄVA att de ska komma hit […] dokumentet har ju liksom inget värde. 

Dyker inte ungen upp så kan man ju inte, men det blir ändå en överenskommelse (Rektor E) 

                                                                                                                                 

Genom att använda sig av anmälningsblanketten, även om den inte är ett juridiskt bindande 

dokument, så anser både rektor och lärare på skolan att elevernas närvaro på sommarskolan 

ökade efter blankettens införande. 

 

Information till vårdnadshavare har även getts vid utvecklingssamtal. Flera av skolorna har 

även tidigare haft jul-, sportlovs- och påsklovsskola och många av sommarskoleleverna 

rekryteras enligt lärarna ur den gruppen. På en skola nämner rektor att sommarskolan riktade 

sig till de elever som redan hade åtgärdsprogram på grund av att målen inte var uppnådda 

eller riskerade att inte nås. Tre andra skolor hade inga begränsningar eller krav på eleverna för 

att få delta i sommarskolan. "Alla elever som ville fick vara med. Inga begränsningar eller 

krav. Det fanns ju sådana elever också som tyckte att de behövde jobba mer med något ämne 

fast de var godkända" (Rektor C).  På den femte skolan uppger rektor att skolan anordnade 

sommarskola för de elever som låg så pass nära att möjligheten att under några få veckor nå 

målen i kärnämnena fanns. Rektorn nämner också att sommarskolan även vände sig till elever 

som var "svagt godkända". 

Några elever som låg så pass nära att nå målen i kärnämnena eller var så pass svagt godkända att 

vi ville ha, stabilisera dem och ge dem möjlighet som inte riktigt hade nått fram att nå målen innan 

gymnasiet (Rektor D)                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                            

Involverad personal 

Personal bestående av behöriga lärare, elevassistenter och i ett fall även tre lärarstudenter har 

på de olika skolorna för årskurs 6-9 varierat från 2-10 beroende på hur stor elevgruppen varit. 

All personal var inte i tjänst från starttid till sluttid på dagarna och inte heller under samtliga 

veckor. Vissa arbetade bara delar av dagen eller under vissa veckor. Lärarna har enligt 

rektorerna anmält sitt intresse för att undervisa i sommarskolan. Utifrån detta gick man sedan 

vidare och frågade fler lärare för att kunna täcka upp för de ämnesområden som behövdes. 
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Rektorerna beskriver lärarna med ord som "engagerade", "ambitiösa", "ämneskunniga", "goda 

pedagoger", ”duktiga på att lägga upp individuella studieplaner". De betonar vidare vikten av 

ämnesbehörighet och att det är lärare som arbetar på skolan och som känner eleverna. 

 

Från början sökte vi de billigaste lösningarna då med en del obehöriga. De senaste åren så har jag 

valt den ordinarie personalen som jobbar på skolan. För det är absolut en framgångsfaktor 

                                                                                                                                           (Rektor B) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Jag vill ha lärare som har den behörigheten som eleverna saknar kunskaper i. Vi har ju en del 

lärare som gärna skulle vilja jobba för det ger en ganska rejäl ekonomisk tilldelning. Men ser jag 

inte att vi har behov av just den behörigheten så är de inte intressanta. Eleverna styr (Rektor E) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Den ekonomiska aspekten nämner samtliga lärare som en anledning till varför de valde att 

arbeta med sommarskolan. De anger sommar- och lovskolorna som enda sättet att som lärare 

tjäna lite extra. Andra anledningar som kommer fram i intervjuerna är att övriga 

familjemedlemmars semestrar inte överensstämmer med lärarnas och då kan de lika gärna 

arbeta under ett par sommarveckor för att få lite extra inkomst. En lärare berättar om sin tro 

på att alla elever kan få godkänt. "Det är intressant att se vad det är som gör att de inte fått 

godkänt" (Ingvar). Han anger detta som en anledning att anta utmaningen som lärare på 

sommarskolan. Att komma på nya vägar för att få eleverna att förstå, nämner han som "en 

rolig grej".  

Särskild prövning och behörighet till gymnasiet som resultat av sommarskolan 2011 

Kommunens utvecklingsenhet har gjort en sammanställning som visar att på de fem skolorna 

som ingår i föreliggande studie hade sammanlagt 52 av de deltagande sommarskoleleverna 

gått ut årskurs nio. Enligt kommunens utvecklingsenhet så fick 11 av dessa elever, efter 

särskild prövning, behörighet till gymnasiet. Sju elever fick betyg i matematik, fyra elever i 

engelska, en elev i svenska och en elev i NO. Två elever har fått betyg i två ämnen; engelska 

och matematik respektive engelska och NO. 

Argument för och emot sommarskolorna 
I detta avsnitt redogörs för argument för och emot sommarskolors betydelse för skolors 

måluppfyllelse och elevers lärande. Utifrån en tematisk analys av respondenternas utsagor 

framkommer skilda uppfattningar om för- och nackdelar med inrättning av sommarskolor. Se 

vidare bilaga 5. En viss jämförelse sker med ordinarie undervisning då informanterna ofta 

relaterar sina svar till denna.                                                                                                                                                                       

Argument för sommarskola 

Arbetssätt och innehåll                                                                                                                                        

En skillnad från ordinarie undervisning, som flera av lärarna nämner, är att sommarskolan ger 

möjlighet till "fokusering och flexibilitet". Såväl elever som lärare sägs vara mer fokuserade 

under sommarskolan. 

 

Det faktum att det är det enda som vi fokuserar på som lärare under den perioden. Det finns inga 

andra lektioner, inga andra klasser, inga konferenser, inga möten, ingenting sådant utan BARA de 

här ungarna som vi kan koncentrera oss på (Cecilia) 
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Jag upplever att eleverna är mycket mer fokuserade. De kommer hit. De vet att de bara under den 

här tiden ska jobba med engelskan eller matten eller svenskan. Så de behöver inte ha sina tankar på 

sju andra ställen med redovisningar och läxförhör (Bertil) 

                                                                                                                                         

I och med att de flesta eleverna på sommarskolan koncentrerade sig på ett eller två ämnen så 

ökar flexibiliteten enligt flera av lärarna. Ingen skolklocka ringer efter 40 minuter utan rast 

kan tas när det passar just den eleven eller de elever som läraren arbetar med för tillfället. 

Hanna uttrycker det så här; "Inte det här inrutade 40 minuter. Nu ringer klockan och nu så ska 

vi och så vidare. Utan man kan lyssna på, nu är eleven mottaglig. Nu jobbar vi ett tag". 

 

På två skolor berättar lärarna om en tätare kontakt lärare emellan under själva sommarskolan. 

Dagarna inleddes och avslutades med en sorts avstämning där elevernas framsteg och 

svårigheter diskuterades och hur man under dagen skulle lägga upp arbetet.  

 

Så det skulle jag vilja plocka från sommarskolan och hit. Att vi hade typ stormöte inte varje 

morgon men en gång i veckan åtminstone. Och diskutera vad är bäst för den här eleven. Nu har 

han halkat efter i mitt ämne. Hur ska vi göra för att hjälpa den här eleven på bästa sätt? (Gunilla) 

 

Gunilla lyfter bristen på detta samarbete i den ordinarie undervisningen och uttrycker 

önskemål om att få in detta under hela skolåret. Hon beskriver att alla vuxna på 

sommarskolan hade "koll" på eleverna och säger sig sakna det på skolan under ordinarie 

skoltid då var och en sköter sig själv och ingen helhetssyn finns på eleverna. Hon berättar om 

hur till exempel lärare i SO och engelska skulle kunna samarbeta om innehållet men att det 

saknas tid för samplanering. "Och det är ju en organisatorisk fråga egentligen. Att ges 

möjlighet att planera ihop och jobba lite runt eleven". Förslaget som Gunilla ger för att alla 

lärarna ska känna alla elever och för att lärarna ska ha tid för att samplanera är "mindre 

enheter, mindre arbetslag, alltså skolor i skolan". Hon förklarar att tjänstefördelningarna i 

dagsläget är gjorda på ett sätt som gör detta omöjligt.   

 

Hanna ger exempel på bristen av gemensam helhetssyn på eleverna under ordinarie skolår och 

berättar att skolan har ett elevhälsoteam men att hon på grund av brist på tid och rutiner inte 

får ta del av vad som kommer fram där utan "jag går till mina lektioner och har ingen aning 

om vilka svårigheter eleverna har i andra ämnen". 

                                                                                                                                                 

Ingvar nämner samarbetsvinster som skulle kunna göras under ordinarie skolår för att öka 

måluppfyllelsen om till exempel tre klasser från samma årskurs schemaläggs för samma ämne 

samtidigt.  

 

Jag har inga problem att ha 40 elever om det finns utrymme och ventilation och annat[...] Då har vi 

tre lärare inblandade och kanske någon speciallärare med då. [...] Skulle vi då få hjälp med att 

schemalägga så att alla tre sjuorna har matte samtidigt då skulle vi kunna göra jätteintressanta 

saker (Ingvar) 

 

Schematekniska orsaker som till exempel salar som hyrs ut innebär dock hinder för 

fungerande scheman och hindrar samarbete lärare emellan. 
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Bristen på samarbete och samsyn under ordinarie undervisningen skulle kunna tolkas som 

tidsbrist men också som en organisatorisk fråga för ledningen där även schemaläggning av 

lärare och salar har betydelse. Informanterna lyfter hur viktig denna samsyn och samarbete är 

för dem under sommarskolan och att de önskar få med det i ordinarie undervisning som ett 

sätt att få fler elever att nå måluppfyllelse under skolåret. Sawshuk (2011) menar att skolans 

personal sällan stannar upp och reflekterar över varför elever inte lyckas. Little (2009) lyfter 

regelbundna lärarträffar rörande elevers problem och framsteg som viktigt för en 

sommarskolas framgång vilket enligt min tolkning även måste gälla ordinarie undervisning. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Mindre grupper - Kvalificerad lärartid 

Flera lärare redogör för att eleverna under sommarskolan beter sig på ett annat sätt än under 

ordinarie skoltid. I de oftast stora klasserna sägs eleverna under ordinarie skoltid vara osäkra 

och rädda för att göra bort sig. Under sommarskolan beskrivs de i stället vara mer motiverade, 

ansvarstagande, frågar mer och deltar entusiastiskt i diskussioner. Som orsak till detta anger 

lärarna sommarskolans mindre grupper, där eleverna snabbt får hjälp och under den tid som 

de behöver för att förstå. De elever som inte förstår i ordinarie undervisning sägs bli störande 

i klassrummet. Frida beskriver att det har varit katastrof i vissa klasser, "en fruktansvärd 

miljö" och att eleverna har missat många mål på grund av att det inte har varit tillräckligt 

många vuxna i klassen. Denise beskriver elever som behöver lugn och ro och elever som inte 

mår bra i ett stojigt klassrum.  

Elever som inte klarar av att sitta i ett klassrum -" Men du får sitta här för vi kan inte göra nånting 

annat". Och det är ju jättejobbigt när vi vet att vi inte kan göra nånting samtidigt som man vill. Vill 

att de ska lyckas (Denise) 

                                                                                                                                     

Uttrycket "lugn och ro" återkommer i flera av intervjuerna och att vissa elever behöver 

komma undan från ett stökigt klassrum, andra för att de själva blir stökiga i den stora gruppen. 

Detta skulle kunna ses som att en liten elevgrupp som sommarskolan erbjuder är bra för dessa 

elever. Det skulle även kunna tolkas som att elever i behov av stöd inte får den hjälp de 

behöver i den ordinarie undervisningen. 

En lärare beskriver en elev som hon varit klassföreståndare för i tre år och inte sett några som 

helst framsteg hos honom under dessa år. 

 

Han gjorde INGA framsteg. Han gjorde överhuvudtaget ingenting under de här tre åren i svenska. 

Och sedan hade jag honom på sommarskolan och då säger han saker som jag då har förmedlat till 

honom. Så han har ju lyssnat. Men han har inte haft möjlighet att, eller lust eller någonting. Men 

här på sommarskolan så visade han mig att han hade förstått (Hanna)                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Eleven visade på sommarskolan att han hade förstått vad Hanna hade gått igenom på 

lektionerna. Hanna uttrycker att det möjligen kunde bero på att eleven i den stora klassen 

kanske kände sig osäkerhet eller rädd för att göra bort sig.   
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De små grupperna sägs ge möjlighet till individanpassning på ett helt annat sätt. Möjligheten 

att gruppera i klassrummet ökar, vilket enligt lärarna gör det lättare att träna på att diskutera 

och argumentera. De små grupperna ger också lärarna tid att sitta och resonera med varje elev. 

Bertil beskriver att hur han försöker ha gemensamma resonemang i den ordinarie 

undervisningen och hur bara de som vill visa att de kan eller de som har frågor deltar. Han 

uttrycker en frustration över de många elever där emellan som "flyter undan", men under 

sommarskolan ges han en möjlighet att föra resonemang med varje enskild elev. Några lärare 

beskriver hur de under sommarskolan fick mera tid att leta efter material som passade olika 

elever. De uttrycker att den tiden att leta material till olika elever inte finns under ordinarie 

skoltid.    

 

Lärarna beskriver sommarskolornas små grupper och den tid som de har möjlighet att ge varje 

elev, som sommarskolans största fördel. Cecilia benämner det "lyxtid". Varje elev kan få 

hjälp både snabbare och under längre tid. Att kunna sitta ner och förklara för en elev tills dess 

han eller hon har förstått nämns som sådant lärarna inte hinner med under ordinarie 

undervisningstid. 

I bland nu när man förklarar så försöker man förklara så snabbt som möjligt. Man kan inte ge, det 

låter ju hemsk när man säger det, man kan inte ge varje elev den tid de BEHÖVER egentligen. Så 

pass krass är ju verkligheten. Men på sommarskolan kan man faktiskt göra det. För det är färre 

elever (Frida) 

 

"Fler lärare", "fler resurser" och "fler vuxna" i den ordinarie undervisningen är begrepp som 

återkommer i intervjuerna. Frida uttrycker att personella resurser behövs för att kunna 

individanpassa den ordinarie undervisningen och önskar en flexibel resurs som kan sättas in 

vid behov. 

 

 Jag skulle vilja ha en lärare där jag skulle kunna säga Kan du följa med mig in och vara med mig 

på den här lektionen, de här arbetspassen, de kommande, så kan vi jobba på det här sättet med de 

här eleverna? Att man har någon man kan plocka in ibland. Det behöver inte vara någon som är 

inne hela tiden. En flytande resurs (Frida) 

                                                                                                                                     

Frida beskriver hur man skulle kunna göra lite satsningar under kortare perioder när det 

behövs och turas om att ha resursen. Hon redogör även för ett projekt där pensionerade lärare 

tagits in och dagligen under en kortare period arbetat intensivt med elever och lästräning och 

att detta gett positiva resultat. De texter som användes kunde vara lärobokstexter vilket gjorde 

att eleverna fick en förförståelse inför kommande lektioner eller en möjlighet att bearbeta den 

nya kunskapen efter lektionerna i klassen. 

                                                                                                                                                    

Erika beskriver hur hon under sommarskolan får möjlighet att "nöta och bena" och "vända 

och vrida" tills eleven har förstått, något som hon säger inte finns tid för i ordinarie 

klassundervisning. Flera av lärarna lyfter detta med att kunna sitta ner och förklara under 

längre tid än vad som är möjligt under ordinarie undervisning. 

 

Man har ju tid. Man kan sitta och fokusera för är det då, om man sitter med två, tre stycken så kan 

ju en unge säga Det här tycker jag är jättesvårt. Och då kan man ju diskutera varför det är svårt. 
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Det kanske man inte kan i en klass där de flesta är långt, långt före. Då kan man inte ägna 20 

minuter  av 40  till att förklara för en enskild på samma sätt. Man kan ju göra det eftersom man har 

tid (Gunilla) 

                                                                                                                                        

På flera skolor berättar lärarna om en känsla av otillräcklighet under den ordinarie 

undervisningstiden med stora klasser, många elever i behov av särskilt stöd men också om 

många duktiga elever som vill ha lärarens bekräftelse och hjälp med att komma vidare i sin 

kunskapsutveckling.  

                                                                                                                                         

I min klass då … där de flesta är förhållandevis duktiga i matte. Där slåss man ju om lärartiden 

även som duktig elev. Man vill ju komma vidare och är man då lite svagare och har svårt då blir 

det kanske inte riktigt att man får lika mycket hjälp. Även om det är en grupp med många duktiga, 

för alla oavsett vilken nivå de ligger på vill ju ha bekräftelse på att det är rätt och hur de ska göra 

för att komma vidare (Bertil) 

                                                                                                                                        

Flera av lärarna uttrycker att de under sommarskolan känner en annan tillfredsställelse med 

lärararbetet när de kan ägna den enskilda eleven den tid han eller hon behöver. Både Little 

(2009) och Keilers (2011) studier hur elever upplevde sommarskolor visar just på detta att 

arbete i mindre grupper leder till en annan sorts mer individualiserad undervisning, mer 

support och kontakt med lärare, en ömsesidig respekt och att bli sedd av läraren vilket i sin tur 

leder till ett större elevengagement och ett större lärande. Keiler (2011) menar att dessa 

resultat bör lyftas in i den ordinarie utbildningen. 

Extra tid för att nå målen 

I samtliga intervjuer framkommer det att handlar sommarskolan endast om att få behörighet 

till gymnasiet, då fungerar sommarskolan bara för de elever som har få moment kvar inom ett 

eller två ämnen. Mer hinns inte med att tas igen på två eller tre veckor enligt informanterna.  

Samtliga lärare är överens om att är gapet för stort mellan elevernas förutsättningar, 

kunskapsnivå och det som krävs för måluppfyllelse så räcker inte sommarskolveckorna till.  

Så dem vi inte lyckas med där är det ju väldigt få där det här avståndet är så litet så man fixar det 

på tre veckor utan då har det varit så att säga annan problematik bakom. Att de har hög frånvaro 

eller har inlärningssvårigheter av något slag (Bertil) 

                                                                                                                                                   

Adam menar att är det större områden som eleverna saknar kunskap i, blir sommarlovsskolan 

bara som en intensivkurs med "korvstoppning inför behörighetsgivande tester" och det mesta 

av kunskapen kommer att vara glömd när höstterminen börjar. Detta stöds även av Borman 

och Dowling (2006). Samtliga lärare ger uttryck för att elever med enstaka mål kvar med lite 

extra stöd under ordinarie skoltid skulle ha kunnat nå behörighet till gymnasiet. "De som 

klarar sig är väl egentligen de som skulle ha kunnat klara sig under ordinarie skoltid med mer 

resurser och om de själva tagit mer ansvar" (Adam). 

 Extra tid för att "minska glappet" 

Några av lärarna lyfter att det inte bara handlar om att få ett betyg utan att sommarskolan även 

kan fungera för elever som är långt ifrån måluppfyllelsen. Sommarskolan gör att "glappet 

minskar" mellan dem och de elever som redan har fått betyg i ämnet.  
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Då får vi ju inte fokusera på betygen åter igen. För även om de inte klarade sig om de gått två eller 

tre veckor i sommarskola så har de jobbat (Gunilla) 

                                                                                                                                                 

Fyra av skolorna har erbjudit sommarskola även till de elever där lärarna från början insett att 

eleverna inte kommer att nå målen under sommarskolan. Några av informanterna lyfter 

fördelarna med sommarskolan för de elever som är medvetna om att de inte kommer att nå 

behörighet eller få betyg under sommarskolveckorna men ändå inser att de ansträngningar 

som de lägger ner under dessa veckor kan hjälpa dem under nästkommande läsår. 

De elever som har varit ganska långt från målen och som ändå inriktat sig att gå på X
1
 har ändå 

varit här och jobbat och fått med sig så mycket som de kan … Så de har överhuvudtaget inte haft 

en diskussion om en prövning utan det har varit frågan om att minska glappet så mycket som 

möjligt och för att korta av tiden på X när de väl kommer dit på hösten då (Cecilia)  

                                                                                                                                                 

Rektor B berättar om elever som inte hade betyg och som låg otroligt långt ifrån målen. 

Utsikterna för dessa elever att få betyg på tre veckor var enligt rektorn i princip omöjliga. 

Rektorns förhoppning är att eleverna efter genomgången sommarskola ska kunna "gå i mål 

året efter i stället".                                                                                                                                              

Extra tid för att förstärka kunskapsnivån 

Flera av lärarna och rektorerna uttrycker att sommarskolan kan innebära fördelar för de elever 

som redan har fått ett godkänt betyg. De redogör för elever som vill komma bättre förberedda 

till gymnasiet och som ser sommarskolan som en möjlighet till repetition och förstärkning av 

kunskapsnivån. En rektor redogör för elever som har nått upp till målen och som har fått 

betyg men där lärarna bedömde att det trots detta inte var riktigt stabilt och där sommarskolan 

blev ett alternativ för att stärka kunskapsnivån. Detta skulle kunna tolkas som att glädjebetyg 

delats ut, att eleven ändå inte riktigt har nått fram till måluppfyllelse men ändå fått sitt betyg. 

Andra rektorer nämner elever som självmant önskade att få möjligheten att delta i 

sommarskolan även om de hade betyg och behörighet.                                                                                                                                              

Vi hade faktiskt många elever som hade klarat sin behörighet men som ändå ville läsa för att 

komma mer starkare när de väl började gymnasiet (Rektor A) 

                                                                                                                                    

Det fanns ju också sådana elever som tyckte att de behövde jobba mer med något ämne fast de var 

godkända (Rektor C) 

                                                                                                                                     

Några av lärarna på de skolor där även yngre elever och elever i årskurs 7 har deltagit, lyfter 

sommarskolan som ett sätt att fånga upp dessa elever. De uttrycker att sommarskolan ger 

lärarna en möjlighet  att stärka elevernas självförtroende och  kunskapsnivå och att eleverna 

efter sommarskolan kommer bättre förberedda till nästa läsår. De yngre eleverna ser också 

eleverna från årskurs 9 som "avskräckande exempel" som Cecilia uttrycker det. 

Men när det gäller de sjuor och åttor som varit här så har de en annan inställning då. De ser ju 

också på niorna hur VIKTIGT det faktiskt är att ta chansen när de har den. Så man inte hamnar i 

det läget att om man inte fixar det här så kommer man inte in på gymnasiet (Cecilia)  

                                                                                                                                                           

                                                             
1 Gymnasieskola med IV-program 
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Sommarskolan blir då inte bara ett sätt för de yngre eleverna att stärka kunskapsnivån 

inom olika ämnen utan även elevernas förståelse för vikten av att ta sina studier på 

allvar stärks.                                                                                                                                                        

Tid att lära känna varandra 

Andra fördelar som nämnts under intervjuerna är att mottagande högstadielärare under 

sommarskolan får en chans att bygga upp relationer med elever som ska börja i sexan eller 

sjuan till hösten beroende på hur skolorna är organiserade. 

Jag skulle få sexor och det var jättemånga i år fem som hade särskilda behov ... och då fick jag 

liksom en chans att bygga relationer, vilket har underlättat det här läsåret. Det har det ju gjort. De 

här svåra eleverna hade man en relation till när de kom till hösten. Så det var värdefullt. Det 

underlättade ju för mitt eget arbete (Frida) 

                                                                                                                                                  

Det positiva med att få en chans att bygga relationer med eleverna nämns även av några av 

lärarna som en effekt av de små grupperna och de täta kontakter lärarna har med eleverna när 

möjligheten ges att arbeta mer individanpassat. Även en rektor beskriver betydelsen av att 

relationerna stämmer mellan elever och lärare. 

 

Nu hade vi lite tur också med att kemin stämde bra mellan ett par av lärarna och den kategori av 

elever som har försummat sin skola ... det handlar om bemötande och relationer. Och hittar man de 

här eleverna på rätt nivå och på rätt sätt och får den kontakten kan man komma väldigt långt och 

det var det som hände (Rektor A)                                                                                                                                              

 

Flera av lärarna betonar vikten av att se varje elev, att skapa relationer och att det är så pass 

mycket lättare att göra detta under sommarskolan. Detta leder också enligt lärarna till att det 

är lättare att individualisera under sommarskolan, delvis beroende på de mindre grupperna 

men också beroende av att lärarna bättre lär känna eleverna. Att bygga relationer och att lära 

känna eleverna nämns också som en förutsättning för att kunna individanpassa  i den ordinarie 

undervisningen. Denise uttrycker att vid lärarbyte, även om det sker en överlämning lärarna 

emellan, så blir det ett avbrott som inte är bra för elevens kunskapsutveckling och hon 

påpekar vikten av att en lärare får följa klassen genom alla år. Min tolkning av detta blir att 

rektors ledarskap är väldigt viktigt och att rektor har en helhetssyn på såväl kollegiet som 

elever och kan balansera att se både till individen och kollektivet. 

 

Individanpassa tidigare, så tidigt som möjligt. Och sedan att försöka hålla detta fast, att en lärare 

har samma klass till exempel i svenska under alla åren. Annars blir det så här att nu har jag dem ett 

år och då har jag jobbat upp att den behöver det och den behöver det. Och försöker att 

individanpassa och sedan så byter man lärare och då måste den, även om man överlämnar, så 

måste ju den börja på nytt ÄNDÅ. Jag tror man skulle kunna komma undan de här två veckorna 

sommarskola om man fick in resurserna i början (Denise) 

                                                                                                                                       

Sommarskolans sociala betydelse 

Enligt Rektor A så har många av ungdomarna i skolans upptagningsområde inte så mycket att 

göra under lovet. Sommarskolan ger dem en möjlighet att få lite ordnad verksamhet under 

dagtid. Han ger sommarskolan en social uppgift. Den ordnade verksamhet som sommarskolan 

innebär skulle eleverna gå miste om, om alla insatser skedde under ordinarie skoltid. Jag 
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kopplar  detta till Alexander, Entwisle och Steffel Olssons (2007) forskning om hur elever 

med låg socioekonomisk  status går miste om kunskaper och färdigheter som deras kamrater 

från familjer med högre socioekonomisk status får genom resor, sport och kulturella 

upplevelser och till Bottorffs (2010) begrepp summer learning loss.                                                                                                            

    

Argument emot sommarskolan 

För sent insatt hjälp till elever 

Flera av lärarna menar att hjälpen i sommarskolan kommer för sent. Detta stöds av Borman 

och Dowlings (2006) som menar att sommarskolor ska sättas in i förebyggande syfte och inte 

högre upp i årskurserna när skadan redan är skedd. Rektor B delar dessa tankar och uttrycker 

vikten av att satsa på de yngre eleverna och att tidigt uppmärksamma och fånga upp elever 

som riskerar att inte nå målen. Detta betonas också av Rektor E som även ser den bristande 

måluppfyllelsen som ett skolmisslyckande. 

 

Det som är viktigt är att lärarna har en bred repertoar på sitt lärande i klassrummet, eller på sitt 

didaktiska, att de har goda didaktiska kunskaper. För de eleverna, många av dem alltså som satt 

här på sommarskolan, det handlar egentligen inte om att de inte hade förmågan att nå målen utan 

det handlar om att skolan inte har mött deras behov [...] det är viktigt att man har många olika 

metoder för att nå kunskapskraven. Det är det att då behöver vi inte ha den här typen av 

sommarskola (Rektor E) 

 

Rektor E betonar vikten av att lärarna har många olika didaktiska redskap för att kunna 

möta alla elever i klassrummet. 

Fel användning av resurser 

Samtliga lärare uttrycker att det vore bättre att få resurserna under det ordinarie skolåret i 

stället för ett par veckor under sommarlovet. En lärare menar att sommarskolan ger lite 

resultat i förhållande till den summa pengar som satsas. 

Så det tycker jag är ganska horribelt egentligen att man lägger så mycket pengar för så lite resultat 

som man kunde ha lagt på den ordinarie undervisningen och troligtvis fått fler elever som uppnår 

målen, godkända elever på längre sikt. Men åter igen, de vill snygga till siffrorna. Det ser snyggt 

ut i statistiken och då gör de den här brandkårsuttryckningen då (Adam) 

 

Rektor A ser visserligen en vits med att eleverna får extra timmar i att koncentrationsläsa 

under sommarskolan men tycker ändå att det är bättre att fånga upp dem med olika aktiviteter 

under terminstid. Även rektor C,D och E önskar att de medel som ges till sommarskolan i 

stället kunde användas under terminstid, till exempel för att " skapa en grupp öppen under 

hela dagen dit elever frivilligt kan gå och få stöd under håltimmar" (rektor C)  men  att det 

med rådande budget kostar för mycket eftersom det skulle krävas att ha en eller två pedagoger 

där hela dagen. En av rektorerna har med sin chefs goda vilja redan använt ett annat koncept 

och lyfter fördelarna med det. 

 

Jag är lite emot det här att man på 14 dagar ska reparera skolmisslyckanden som skolan har gjort 

tidigare och kan väl tycka att så som vi jobbade förra året att då jobbade vi, vi tätade till dagarna 

och kanske förlängde dagarna under vårterminen i stället. När skolan sedan slutade i juni så fick de 
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sina betyg. Reparera nio år på ett par veckor. Jag tror att det är ett dåligt koncept [...] De lärare som 

vi hade behov av förstärkte under våren. Och den lilla slanten de fick under sommaren fick de i 

stället under våren. Så vi smetade ut "sommarskoletänket" under vårterminen (Rektor E) 

 

De lärare och rektorer som uttrycker önskemål om att få resurserna under läsåret i stället 

kopplar det till en kunskapssyn där lärandet ses som en process, till skillnad mot det lärande 

som sker under sommarskolan som de uttrycker mera som en produkt.  

Elever som trots sommarskola ger upp   

Informanterna anger olika anledningar till att vissa elever hoppar av sommarskolan eller som 

inte tar sommarskolstudierna på allvar. Bertil nämner att det finns vissa elever som är 

tvingade till sommarskolan av någon förälder. Adam menar i sin tur att vissa får pengar av 

föräldrarna för att delta och att vissa bara kommer för maten. Flera av lärarna vittnar om att 

vissa elever som gått ut nian utan fullständiga betyg kan vara svåra att motivera under 

sommarskolan om de känner att de inte kommer att nå behörighet under de få veckorna. 

Cecilia beskriver elever där "glappet har varit väldigt, väldigt stort" och där eleverna har haft 

stora områden att ta i kapp inom ett ämne. Flera av dessa elever har inte orkat hela 

sommarskolan utan har gett upp efter ett par dagar och slutat att komma. "För då kom det där 

dåliga självförtroendet tillbaka. Jag kommer ändå inte att fixa det här. Och så gjorde de som 

de gjort tidigare då. De bara gled undan" (Cecilia). En lärare uttrycker förvåning över att vissa 

elever inte lägger ner mer energi på att arbeta med sina studier under sommarskolan och som i 

stället stör undervisningen för de elever som verkligen vill använda sommarskolan till att 

utvecklas. "De tar mycket energi från oss lärare att skapa ordning och arbetslugn och 

arbetsklimat för dem som faktiskt kommer och som vill" (Adam).  Han säger sig vara 

förvånad över att alla elever inte tar sommarskolan på allvar trots att det är frivilligt. Detta kan 

tolkas som att sommarskolans syfte inte är tydliggjort för eleverna och kanske inte heller för 

lärare och skolledning. Handlar det om "att snygga till siffrorna" eller handlar det om att ge 

eleverna bättre förutsättningar att klara av nästkommande läsår och hur kommuniceras det 

med eleverna? 

För små grupper 

De små grupperna som erbjuds under sommarskolan har tidigare i resultatet lyfts som en 

positiv effekt av sommarskolan men kan emellertid innebära problem vid vissa moment. 

Det var ju i bland så att man bara hade 2-3 elever och det kunde vara en utmaning i sig med. Det 

blir ingen riktig dynamik i gruppen om man ska ha diskussioner. Ja, det kunde vara lite svårt. 

Gruppen är för liten. Det bör vara lite fler elever (Frida) 

 

För att få dynamik i gruppdiskussionerna så kan inte gruppen vara för liten och det kan vara 

svårt att få till gemensamma diskussioner när eleverna arbetar med individuella uppgifter 

under sommarskolan. Min tolkning blir att sommarskolan har tydliga brister när det gäller 

vissa moment och att lärarna vid planering av sommarskolan måste tänka över vilka moment 

som vore bättre att klara av inom ordinarie undervisning. 

En dold agenda 

Flera av lärarna uttrycker att politikerna har argument, mer eller mindre dolda, för 

sommarskolans genomförande. Det handlar inte om att eleverna ska fördjupa sina kunskaper 
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och befästa dem i ett längre perspektiv utan det är i stället ett sätt att från centralt håll "snygga 

till siffrorna". Även flera rektorer ger uttryck för liknande tankar. 

 

När vi redovisar så är man från centralt håll bara intresserad av elever som når målen. Det kan man 

ju fundera över. Är det bara för att man ska rensa bland den gruppen? Alla elever gör ju framsteg 

utifrån sina förutsättningar. Nyanlända elever som kan väldigt lite svenska? Sådana som inte har 

haft engelska i sina länder? (Rektor B) 

                                                                                                                                           

 Rektor B lyfter vad sommarskolan ändå kan betyda för flera elever och deras lärande. Trots 

idogt arbete under sommarskolan når de ändå inte måluppfyllelse. Informanterna uttrycker att 

politikernas beslut om sommarskola inte handlar om omsorg om elevernas 

kunskapsutveckling utan enbart om att förbättra siffrorna över hur många elever som når 

behörighet till gymnasiet.  

Sommarskolors existens i ljuset av performativitet och professionalitet 
Under denna rubrik redovisas hur empirin tolkats och analyserats utifrån de centrala teoretiska 

begrepp som använts i studien; performativitet och professionalitet samt accountability och 

responsibility. 

Performativitet  och accountability genom en dold agenda 

Flera av informanterna, såväl rektorer som lärare, talar om en dold agenda för sommarskolan 

från utvecklingsenhetens sida, där det bara handlar om att "snygga till siffrorna" (Adam) över 

antalet elever som når behörighet till gymnasiet. Grunden för dessa tankar sägs vara att 

utvecklingsenheten regelbundet under skolåret kräver statistik från skolorna på antal elever 

som riskerar att inte nå målen. Informanterna berättar om elever som ligger långt ifrån 

måluppfyllelsen men som under sommarskolan har arbetat hårt och som har gjort stora 

framsteg. De vittnar om vilken stolthet och glädje detta har inneburet för både eleverna och 

för dem själva som lärare men tillägger även att dessa framsteg inte syns i någon statistik, 

eftersom "man från centralt håll bara är intresserad av elever som når målen" (Rektor B).  

Detta kan tolkas som att lärarna och rektorerna från högre ort upplever en kontroll av sitt 

arbete och ett missnöje uppifrån över att inte fler elever har lyckats att nå en godkänd nivå, 

det vill säga en form av "accountability" (Ball,2000; Solbrekke & Englund, 2011). Genom det 

fria skolvalet konkurrerar skolorna om elever och hög måluppfyllelse gör att många föräldrar 

ser skolan som attraktiv, ett fenomen som Ball (2000) benämner "competition". Kommuner 

som vill locka nya invånare behöver ha en bra skola med hög måluppfyllelse att erbjuda. Det 

betyder således mycket för både skolor och kommuner att kunna stoltsera med hög 

måluppfyllelse. När betygsstatistiken över landets alla kommuner presenteras gäller att det att 

ha hamnat på en acceptabel plats. Tabellerna blir ett sätt att mäta produktivitet och kvalitet av 

såväl enskilda skolor som av enskilda kommuner (Ball 2003). En sommarskola kan då tolkas 

som ett sätt att förbättra slutresultatet över antal elever med behörighet till gymnasiet. Både 

lärare och rektorer uttrycker dock önskemål om att i stället få de resurser som sommarskolan 

har under terminstid för att använda dessa som en förstärkning av den ordinarie 

undervisningen. Adam uttrycker att "det är horribelt att man lägger så mycket pengar för så 

lite resultat som man kunde ha lagt på den ordinarie undervisningen". Rektor E är "lite emot 
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att man på 14 dagar ska reparera skolmisslyckanden som skolan har gjort tidigare" och önskar 

resurserna under läsåret i stället. 

 

Utvecklingsenhetens tabellerna säger dock lite om det arbete som görs under sommarskolan 

och om de förutsättningar som eleverna har. Informanterna berättar om nyanlända elever med 

ingen eller dålig skolgång bakom sig, där de få sommarskolveckorna omöjligt räcker till för 

att nå måluppfyllelse. Elever som kommit sent till svenska skolan har enligt informanterna 

inte en chans att i sommarskolan klara måluppfyllelsen på grund av för dåliga kunskaper i 

svenska språket. Trots detta räknas de in i statistiken över antal deltagande elever och vilka 

som nått behörighet till gymnasiet och bidrar på så sätt till "sämre" resultatsiffror för de skolor 

som har en stor andel ny- eller sent anlända elever. Genom marknadiseringen av skolan och 

den konkurrens som det har lett till hamnar dessa skolor i ett sämre läge och riskerar att väljas 

bort och inte kunna locka till sig elever (Dovemark 2008). Detta kan enligt Tallberg et al 

(2002) vara en anledning till skolsegregering och att skolors likvärdighet försämras. 

Fabrikation av lärarna 

Lärarna ger uttryck för en otillräcklighet och en vanmakt i den ordinarie undervisningen med 

stress och stora grupper, ett utslag av Balls (2000) " system of terror". Alla elever har behov 

av att bekräftas, både de som har svårigheter, men också de som har kommit långt i sin 

kunskapsutveckling, viket sägs vara omöjligt att hinna med. När lärarna upptäcker elever som 

har behov av extra stöd, finns inga andra resurser än åtgärdsprogram att sätta in. 

Åtgärdsprogram, som erbjuder hjälp med läxläsning eller handledning före lektionstid, och 

som eleverna många gånger struntar i men "det är ju det enda vi kan lägga in i våra 

åtgärdsprogram" säger Denise. Flera av lärarna säger att de lägger den ordinarie 

undervisningen på en nivå så att så många som möjligt av eleverna ska ha en chans att hänga 

med och nå målen, vilket medför att det blir på för låg nivå för vissa elever och för hög nivå 

för andra. Detta kan kopplas till Balls (2003) begrepp "fabrication" där performativiteten 

tvingar lärare att förändra sitt sätt att vara och verka för att kunna leva upp till de produktions- 

och kvalitetskrav som finns. Lärarna lägger undervisningen så att så många som möjligt av 

eleverna når målen. Då blir det för lätt och för tråkigt för några och för svårt för andra. Några 

blir "losers och andra winners" (Ball 2000:2) när inte alla elever ges möjligheten att utvecklas 

utifrån sina egna förutsättningar. Min tolkning är att detta sätt att arbeta med en mainstream-

undervisning är ett sätt att få så många elever som möjligt att nå måluppfyllelse även om det 

sker på bekostnad av att några blir understimulerade och några hänger ändå inte med utan de 

"får sitta här för vi kan inte göra något annat" (Denise). 

Fabrikation av rektorerna 

Även rektorerna uttrycker en frustration kopplad till måluppfyllelse. Deras problem är hur 

måluppfyllelsen kan nås i en redan "anorektisk verksamhet" (Rektor B). Målen ska nås 

samtidigt som skolorna har sparbeting och lärarna klagar på en redan för stor arbetsbörda. En 

rektor säger att politikernas främsta budskap till honom är "håll budget, håll budget". Flera av 

rektorerna talar om sitt pedagogiska uppdrag som den främsta och viktigaste uppgiften men 

också den uppgift som på grund av stor arbetsbörda får lägsta prioritet. 
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Flera informanter uttrycker sig negativt om de regelbundna rapporteringar till 

Utvecklingsenheten över hur många elever som riskerar att inte nå målen. I och med att 

skolornas måluppfyllelse exponeras i olika medier ökar konkurrensen skolor emellan (Ball 

2003) . Trycket och kraven på rektorerna ökar därmed, då resultatet som dessa rapporter visar 

ofta uttrycks som ett mått på rektors sätt att styra och leda skolan, oavsett vilka förutsättningar 

skolans elever har att nå målen. Rektorerna har en ohållbar arbetssituation och många av dem 

slutar av skäl som att det är svårt att få ihop en slimmad organisation med krav på 

måluppfyllelse. 

Professsionalitet och professional responsibility 

 Professionalitet och responsibility handlar om proaktiva handlingar i överensstämmelse med 

övertygelser som finns i yrket och som bygger på samhällets tillit (Dyrdal Solbrekke & 

Englund 2011). Informanterna uttrycker att de känner stolthet och glädje över elevernas 

intresse för sina studier och deras framsteg under sommarskolan. Lärarna säger att de får tid 

att lära känna eleverna och att bekräfta dem. De får möjlighet att ge dem den tid de behöver. 

De får tid att "nöta och bena". De säger också att de har tid att diskutera "Hur ska vi göra för 

att hjälpa den här eleven på bästa sätt?" (Gunilla) och att planera tillsammans i lärarlaget. De 

uttrycker att de kan arbeta på ett helt annat sätt än under ordinarie undervisning och man kan 

göra det "eftersom man har tid" (Gunilla). Under sommarskolveckorna ges de möjlighet att 

arbeta enligt sin professionella övertygelse och jämför ofta med vad de inte kan göra under 

ordinarie undervisning. De nämner att det ofta är samma elever som återkommer år från år på 

sommarskolan, så även om eleverna gör vissa framsteg där så faller många elever igenom i 

den ordinarie undervisningen då lärarna inte hinner ge dem det stöd som de fick under 

sommarskolan. "Skolan har inte mött deras behov" (Rektor E). Min tolkning är att 

informanterna uttrycker att sommarskolan ger möjlighet för dem att använda sin 

professionalitet och sin professional responsibility men att den ordinarie undervisningen leder 

till performativitet, fabrikation och accountability. 
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DISKUSSION  
Kapitlet inleds med en resultatdiskussion. Därefter följer en redogörelse för didaktiska 

konsekvenser följt av en metoddiskussion. Kapitlet avslutas med studiens kunskapsbidrag 

samt förslag på vidare forskning. 

Resultatdiskussion 

Institutional schizophrenia  

När lärarna och rektorerna reflekterar över vad som är positivt med sommarskolan så lyfts 

sådant som inte hinns med i ordinarie undervisning som att kunna se alla elever och att kunna 

ge var och en den tid de behöver för att kunna lära och utvecklas. Lärarna ger uttryck för att 

de kan arbeta med eleverna på ett helt annat sätt än vid ordinarie undervisning. Under dessa 

veckor säger de sig ha möjlighet att sitta ner med elever och förklara så länge det behövs. De 

säger sig ha tid att kunna individanpassa undervisningen och att ta fram material som passar 

olika elever. De ges möjlighet att bygga relationer med elever. Informanterna använder 

samma argument som eleverna i Keilers studie (2011) använder för att beskriva det positiva 

med sommarskolverksamhet.  

Lärarna använder i sommarskolan fler av sina pedagogiska redskap än vad som de säger är 

möjligt i ordinarie undervisning där min tolkning är att mer av mainstream - undervisning 

används. Lärarna uttrycker frustration över att i den ordinarie undervisningen inte kunna 

arbeta på samma sätt som i sommarskolan, ett sätt som ligger mer i linje med deras 

professionella pedagogiska och didaktiska övertygelse. Flera av sommarskolseleverna har i 

den ordinarie undervisningen ofta bara suttit där. Lärarna beskriver hur de nu hinner med 

dessa elever. Lärarna lyfter inte bara en nära kontakt med elever utan också med kollegor. Det 

finns under sommarskolan tid att med kollegorna diskutera elevernas styrkor, svagheter och 

hur man ska gå vidare med undervisningen. Hur eleven fungerar och klarar sig hos andra 

lärare i andra ämnen, är inget som lärarna säger sig ha kunskap om under ordinarie skoltid. 

Höga krav och förväntningar är viktigt för lärandet för alla elever oavsett kunskapsnivå 

(Hattie 2009). Lärarna uttrycker att det under ordinarie undervisning är svårt att hinna med att 

planera för alla elever, då en stor del av lärarnas tid går åt till administrativa  uppgifter som att 

skriva prognoser, omdömen, åtgärdsprogram med mera, det vill säga det som Dyrdal 

Solbrekke och Englund (2011) benämner accountability. Tiden för att planera lektioner och ta 

fram individanpassat material krymper. Detta sammantaget leder till att lärarna bedriver en 

undervisning som egentligen går emot deras egen professionella övertygelse av vad god 

undervisning för alla är. Den sociala biten av undervisningen och individanpassningen får ge 

vika.  I Keilers (2011) studie berättar eleverna om hur de kände sig respekterade och sedda av 

lärarna på sommarskolan vilket de inte gjorde i ordinarie undervisning. Vad eleverna också 

uppskattade var att lärarna under sommarskolan inte gick vidare förrän eleven hade förstått. 

Frågan som jag ställer mig är vad denna fabrikation (Ball 2000) gör under den ordinarie 

undervisningen med eleverna som inte hinner med, som inte förstår och som bara sitter där för 

läraren hinner inte med och inga andra resurser finns att tillgå. Alla elever måste få känna sig 

sedda, bekräftade och att de utvecklas. Den känslan har inte alla tillgång till under hela 



40 

skolåret utan för några elever finns den bara där under sommarskolan. Fabrikationen drabbar 

följaktligen såväl elever som lärare då lärarna inte heller har en hållbar arbetsmiljö och inte 

känner samma tillfredsställelse och arbetsglädje i den ordinarie undervisningen som i 

sommarskolan, då de mer kan undervisa enligt sina egna professionella bedömningar och 

övertygelser. Att under sommarskolan kunna undervisa tills alla förstår, kallades av en lärare 

för "lyxtid". Det uttrycket säger mycket om hur den ordinarie undervisningen upplevs av 

lärarna. 

Att under skolåret vara medveten om problemen, vara medveten om vilka elever som inte 

kommer att nå målen, och samtidigt känna att de som lärare eller rektor inte kan åtgärda dem 

är exempel på det Ball kallar för "institutional schizophrenia" (Ball 2000:6).  Performativitet 

och fabrikation får lärare att fortsätta att arbeta på ett sätt som de är medvetna om inte gynnar 

alla elever utan skapar både "winners and loosers" i klassrummet (Ball 2000). Lärarna är 

medvetna om vad som är god undervisning och vad de olika eleverna har behov av. 

Performativiteten kräver dock att så många som möjligt av skolans elever når måluppfyllelse. 

Lärarna lägger sin undervisning på en mellannivå för att få så många som möjligt att klara 

godkänd nivå. Detta medför att det trots allt blir för svårt för vissa samtidigt som andra elever 

blir omotiverade och uttråkade vilket även Skolinspektionen (2011) beskriver.  

Sommarskola - lärande och undervisning för vem och när? 

Enligt Skolverkets (2010:3) uppföljning av sommarskolor erbjuder skolhuvudmännen i 

grundskolan sommarskola till "alla elever som har någon form av svårighet att nå målen för 

utbildningen". Det är vanligare att elever som inte nått målen deltar än de som riskerar att inte 

nå målen, vilket jag tolkar som att sommarskola oftare används för att reparera än att 

förebygga. Skolverkets uppföljning visar också att på de skolor där sommarskoleleverna 

kunde genomgå prövning fick fyra av tio elever i årskurs nio behörighet till gymnasieskolan. 

Det förekommer även att elever med betyg i alla ämnen ändå deltar i sommarskola då 

skolhuvudmännen bedömt att eleverna är i behov av extra stöd. Detta är enligt Skolverket 

(2010) i överensstämmelse med statsbidragets syfte. 

 

Amerikanska studier visar att elever förlorar kunskap under sommaruppehållet (Borman & 

Dowling 2006; Bottorff 2010; Coop et al 2003;Smith2012). Det finns anledning att anta att 

det samma gäller även för svenska förhållanden. Sommarskolan i den undersökta kommunen 

ligger i början av sommarlovet. Den skulle enligt ovan nämnda studier ligga fel i tiden. För 

elever där det handlar om att stärka ett svagt betyg eller minska kunskapsglappet skulle enligt 

mig sommarskolinsatsen ligga veckorna före höstterminens start.  Eleverna skulle då få en 

chans att komma till det nya skolåret väl förberedda, med ett bättre självförtroende och med 

bättre relationer till sina lärare som de haft en tät kontakt med under sommarskolan. Det 

skulle kunna innebära en nystart för eleverna. Lärarna skulle kunna dra nytta av de positiva 

effekter som forskning (Cooper 2000; Cooper et al 2003; Little 2009; Smith 20112) och 

utvärderingar (Skolverket 2008; Skolverket 2010) nämner från sommarskolor i form av mer 

motiverade elever med en bättre attityd mot skolarbete. Ingen forskning finns på 

långtidseffekten (Cooper 2000) av dessa positiva aspekter av sommarskolor men det skulle 

enligt min tolkning ändå vara mer för lärarna att bygga vidare på än som nu när 

sommarskolan ligger i juni.  
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Min slutsats är dock att för de flesta elever skulle sommarskolresurserna göra större nytta 

under ordinarie terminstid. Med lite extra insatser skulle de 20 elever som nu "räddats" på 

sommarskolan kunnat få sitt betyg i tid till sommaravslutningen. Genom den regelbundna 

rapporteringen till Utvecklingsenheten över vilka elever som riskerar att inte nå målen så är 

dessa elever väl kända och identifierade. Genom att använda resurserna på ett mer flexibelt 

sätt under skolåret skulle inte sommarskolan behövas för denna elevgrupp. Sommarskolan är, 

precis som en av rektorerna uttryckte det, ett bevis på skolans misslyckande. Kontinuiteten, 

att samma lärare ges möjlighet att följa eleven under flera år, är också viktigt för att få tid att 

bygga upp goda relationer mellan lärare och elev vilket betonas av Hattie (2009). 

Skolinspektionen (2010) pekar på att det är lättare för lärare att anpassa undervisningen till 

elevernas intresse och erfarenheter och på så sätt få eleverna mer motiverade, om läraren ges 

en chans att lära känna sina elever och upprätta en relation.  

 

Sommarskolor används nu som ett sätt att reparera det som den ordinarie undervisningen inte 

klarat av. I stället för att lärare och rektorer vid sjunkande elevresultat stannar upp och 

reflekterar över vad och varför det gått snett och vilka organisatoriska och pedagogiska 

förändringar som behövs för att eleverna ska bli motiverade och engagerade sätts 

sommarskolverksamhet in. Tid och resurser till denna reflektion varför det gått snett sägs 

saknas. Rektor B och C beskriver att budskapet från politikerna till en "anorektisk verksamhet 

" i skolan är "håll budget, håll budget". Skolorna har sparbeting och lärarna saknar tid för att 

planera och ta fram material för elever som har olika behov. Samtidigt avkrävs de ökad 

måluppfyllelse. Skolorna har hamnat i en nedåt gående spiral som enligt mig inte stoppas upp 

av sommarskolverksamhet. Att tid inte finns för gemensam reflektion över de sjunkande 

elevresultaten, kan också kopplas till Balls (2000; 2003) performativitet. Lärarna har stor 

arbetsbörda där uppgifter som dokumentation, skrivande av omdömen och rapporter om 

förmodad bristande måluppfyllelse upptar en stor del av arbetstiden på bekostnad av tid för 

diskussion, samsyn och gemensam planering. Rektorernas arbetstid upptas till stor del av 

administrativa uppgifter och den tid som de skulle behöva för att organisera och leda det 

pedagogiska arbetet för att skapa utrymme för samarbete, samsyn och utvecklande av 

pedagogik och didaktik för att höja måluppfyllelsen finns inte för dem heller. 

Sommarskolor med olika inriktning 

Analysen av intervjuerna i föreliggande studie visar att de fem olika skolorna vänder sig till 

fyra olika elevgrupper när det gäller sommarskolan. Sommarskolan vänder sig till elever som 

har en chans att efter särskild prövning erhålla betyg men också till elever som behöver stärka 

ett "svagt betyg" för att komma bättre förberedda till gymnasiet. En tredje grupp består av 

elever som är långt ifrån måluppfyllelse och där sommarskolan blir ett sätt att minska det så 

kallade "kunskapsglappet". Den fjärde gruppen består av elever "som inte har så mycket annat 

att göra".  

 

Flera studier (Alexander, Entwisle & Steffel Olsson 2007; Cooper 2000, Keiler 2011 och 

Little 2009) lyfter vikten av andra aktiviteter i form av lägerverksamhet, studiebesök, sport 

och kulturella aktiviteter som viktiga delar av sommarskolan. Den delen av 

sommarskolverksamheten har vi i Sverige inte anammat. För den fjärde gruppen som 



42 

beskrivits ovan "elever som inte har så mycket annat att göra", erbjuder enligt rektor A inte 

sommarlovet så många berikande aktiviteter. Informanterna berättar att många av deras elever 

bor i segregerade områden med stor arbetslöshet. De har även elever som kommit sent till det 

svenska skolsystemet från andra länder och där dåliga kunskaper i svenska språket kan vara 

en anledning till dålig måluppfyllelse. Dessa elever kan ha svårt att få kontakt med svenskar 

under lovet och därför ha svårt att träna på svenska språket under sommaren.  Enligt 

Skolverkets statistik 2012/2013
2
, tabell 1C, nådde 25,9 % av eleverna med utländsk bakgrund 

inte gymnasiebehörighet. För elever med svensk bakgrund var siffran 8,9 %. En sommarskola 

under längre tid än två-tre veckor, som innehåller mer än bara undervisning, skulle kunna 

kompensera för brist på berikande aktiviteter och ge elever med utländsk bakgrund möjlighet 

till att träna det svenska språket även under sommaren. Då krävs att skolan samarbetar med 

sociala myndigheter, föreningar och organisationer. Skolan bidrar enligt Bourdieu (2004) till 

att reproducera elevernas kulturella kapital. En sommarskola, som inte enbart fokuserar på 

måluppfyllelse, blir då ett sätt att motverka detta.  

Sommarskolans effekt - går det att mäta? 

Sammanställningen från de olika skolorna som lämnats över till mig från Utvecklingsenheten 

visar bara antal anmälda elever och såväl lärare som rektorer vittnar om elever som inte dyker 

upp eller som försvinner efter ett par dagar. Ingen statistik har förts över hur många elever 

som har anmält sig och som verkligen deltagit fullt ut i kommunens sommarskola . Att 

eleverna verkligen deltar regelbundet under hela perioden är något som är avgörande för att 

erhålla positiva effekter (Borman och Dowling 2006). Littles studie (2009) visar att eleverna 

efter genomgången sommarskola visade ett större engagemang i sina studier och att 

kunskapsglappet minskade, men inga longitudinella studier finns på hur effektiva 

sommarskolor är på lång sikt. Sommarskolorna i den studien varade över sex-sju veckor. Här 

rör det sig om två-tre veckor. Fråga är hur mycket av den positiva effekten som då sitter i vid 

början av nästa hösttermin.  

 

Frånvaron och avhoppen bidrar även till att statliga och kommunala medel inte utnyttjas 

effektivt då lärare har anställts utifrån antal anmälda elever. Skolverkets utvärdering (2010) 

tar inte heller upp eventuella avhopp som skett under pågående sommarskola. Säker statistik 

på hur många elever som anmälde sig, hur många som genomförde sommarskolan respektive 

hoppade av under tiden måste vara första steget om effekten av sommarskolan ska bedömas. 

Då ett av syftena med sommarskolan är att nå behörighet till gymnasiet så måste även antal 

särskilda prövningar tas med i statistiken på ett korrekt sätt genom att ange hur många elever 

som var aktuella för prövning. Lärarna berättar om elever som "växer" under sommarskolan 

och de utrycker att det är positivt att få tid att verkligen ägna sig åt dessa elever som under 

skolåret "bara suttit där" i klassrummet. Samtidigt uttrycker de en frustration att detta inte tas 

med i statistiken utan det är bara de som "räddats" som räknas. Sommarskolverksamheten 

tolkas följaktligen av mig som ett utslag av det som Ball (2000:11) benämner 

representational fabrication. Det handlar inte om elevers behov och lärares professionella 

bedömningar utan mer om att "snygga till siffror" för att höja rankningen av skolan, 

kommunen och landet. 

                                                             
2 http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundskola/betyg-ak-9 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundskola/betyg-ak-9
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Didaktiska konsekvenser 

Det var bristande måluppfyllelse som ledde till statligt bidrag för upprättande av 

sommarskolor. Samtliga lärare i studien utom en, ser nivågruppering som lösning på 

problemet med den bristande måluppfyllelsen. Samtidigt tillägger lärarna att de är väl 

medvetna om att dessa tankar inte ligger i linje med Skolverket och Skolinspektionen. I 

klassrummen sitter elever lektion efter lektion och känner att det här begriper inte jag, läraren 

har inte tid med mig, jag får inte det här förklarat för mig. Det är först på sommarskolan som 

lärarna får tid med dessa elever. Sommarskolan blir då ironiskt nog en form av 

nivågruppering.  

Enligt Skollagen 3 kap. §8-9 (SFS 2010:800) ska rektor skyndsamt efter uppgift från 

personal, elev eller vårdnadshavare, se till att elevens behov av särskilt stöd utreds om man 

befarar att eleven inte kommer att uppfylla kunskapskraven. Åtgärdsprogram ska upprättas 

och beslutas av rektor.  Elever har på de undersökta skolorna åtgärdsprogram men "orkar" inte 

ta till sig den hjälp som skrivs in i åtgärdsprogrammet. Jag har tolkat detta som att elever med 

svårigheter av olika slag bara får sitta där i klassrummet för lärarna har inget att sätta in. 

Åtgärdsprogram har skrivits - då har skolan gjort sitt i form av accountability. Lärarna är 

medvetna om dessa elevers problem och i intervjuerna kommer deras professionella 

bedömningar fram men de säger sig inte kunna genomföra dem i ordinarie undervisning inom 

rådande organisation på grund av tids- och resursbrist. 

Anledningen till att eleverna inte når måluppfyllelse läggs på eleverna själva i form av slarv, 

lathet, hormoner, familje- eller personliga problem med mera. Det har i intervjuerna inte 

framkommit att skolan tar tag i dessa elever. Det som nämns är tids- och resursbrist. När 

målen inte nås erbjuds sommarskola. Några av dessa elever ger upp efter ett par dagar på 

sommarskolan och hoppar av. Skolan har på så sätt vållat eleverna dubbla misslyckanden. 

Min slutsats blir att sommarskolans resurser i stället läggs under skolåret, att rektors uppdrag, 

organisationen och flexibla lösningar ses över så att alla elever ges samma möjlighet att 

lyckas under ordinarie skoltid. Om eleverna "bara har fått sitta av sin lektionstid" för att 

undervisningen har legat på fel nivå för dem, då anser jag att sommarskolan inte blir ett 

erbjudande utan ett straff för eleven, fast det är skolan som felat. 

Om sommarskolan trots allt ska finnas kvar som alternativ bör den tidsmässiga placeringen av 

den beaktas. För vissa elever borde det vara bättre att lägga den i anslutning till höstterminens 

start i stället som för nu i anslutning till vårterminens slut. Den nuvarande placeringen gynnar 

endast de elever som har en chans att lyckas med särskild prövning. En längre sommarskola 

med inslag av fritidsaktiviteter vore bättre för elever  som inte har så mycket annat att göra" 

och för dem som behöver träna svenska språket på sommarlovet. 

Hur ser sommarskoleleverna på sin framtid? Vad ger vi som vuxna dem för framtidssyn? Min 

tolkning, efter att ha analyserat intervjusvaren, är att dessa elever till stor del har svikits och 

lämnats ensamma med sina problem. Jag tror att dessa elever vore betjänta av samtal med 

någon de känner förtroende för på skolan. Ett samtal i form av "karriärvägledning" där frågor, 

som vad de förväntar sig av livet, vad de vill syssla med i framtiden och vad de då behöver för 

kunskaper för att nå dit, diskuteras. Vi lever i en komplex värld i dag där det är svårt för 
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ungdomarna att orientera sig och många av dem behöver hjälp att inse vad de själva kan 

påverka. 

Citatet från omslagssidan av Skolverkets utvärdering av sommarskolan 2008 har följt mig 

under arbetet med den här studien.  

”Det bästa är att eleverna känner sig bra, att de inte behöver känna sig sämst i klassen. De stärks i 

sin självkänsla, det är bra stämning och de får mycket gjort. De vågar mycket mer än normalt. Det 

är inte kul att sitta i klassen och räcka upp handen om man tror att alla andra är smartare än en 

själv. De får mycket dunkar i ryggen och uppskattning från personalen, det stärker deras 

självförtroende.”  

                                                                                                            (Rektor i Mellansverige)                       

Efter att ha tagit del av forskning om sommarskolor samt lärares och rektorers erfarenheter 

från fem olika sommarskolor är jag än mer övertygad om att ingen elev ska behöva sitta 40 

veckor i klassen och känna sig som rektorn i Mellansverige beskriver. Vi har i Sverige inte 

råd att tappa bort 12,4%
3
  av våra elever varken socialt, personligt eller ekonomiskt . Det 

absolut viktigaste måste vara att utforma den ordinarie undervisningen så att den utvecklar 

alla elever och inte bara ett mellanskikt av eleverna. Sommarskolor, så som de bedrivs nu, är 

inte bästa sättet att rädda de elever som inte når målen. Ett fåtal elever, de som bara har något 

enstaka moment kvar, lyckas vi dra i land med några få sommarskolsveckor. Informanterna 

uttrycker att de med lite extra flexibilitet och resurser ändå skulle kunnat ha hjälpt dessa 

elever att nå måluppfyllelse till skolavslutningen. För övriga elever, är enligt mig, 

sommarskolan i sin nuvarande form att kasta pengarna i sjön. Pengarna skulle göra större 

nytta i den ordinarie undervisningen. Största utmaningen för att åstadkomma bättre 

måluppfyllelse måste vara att under ordinarie skolår se till att alla elever får "academic 

learning time" i stället som nu att bara sitta där på "allocated time" (Egelund 2013). Skolan 

har som rektor E uttryckte det inte mött elevernas behov. Alla elever är inte inkluderade i 

klassrummet i dag utan endast rumsintegrerade. Det positiva från sommarskolan såsom 

elevaktivitet, praktiskt arbete, hands-on, smågrupper, individualisering och att alla elever blir 

sedda behöver lyftas in i ordinarie undervisning. Lärarna behöver tid tillsammans för att 

reflektera och samplanera. Elever som ”lallat och latat sig” behöver tidigt fångas upp och 

coachas med någon slags karriär- eller framtidsvägledning. Brist på kvalitet under skolåret, 

under processen, kan inte bytas ut mot några få extra sommarskolsveckor. 

Det statliga bidraget till sommarskolor togs bort 2012 och kommunen i föreliggande studie 

tog då ett politiskt beslut att lovskolor skulle arrangeras inom rådande budget.  Två år senare, 

2014, infördes det statliga bidraget igen. Sedan några år tillbaka finns möjlighet, för de 

familjer som ekonomiskt kan klara av det, att köpa läxhjälp med rutavdrag. Frivilliga insatser 

i skolan av ideella organisationer och privatpersoner såsom läxhjälp, klassmorfar, lästanter 

blir allt vanligare. Jag tolkar detta som att skolan, så som den är organiserad nu, inte verkar 

kunna erbjuda måluppfyllelse för alla. Forskning visar att när eleverna blir sedda och 

respekterade på sommarskolan blir de motiverade och inspirerade, men longitudinella studier 

på vad som händer med eleverna när de kommer tillbaka till ordinarie undervisning  saknas 

                                                             
3 http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundskola/betyg-ak-9 
 

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/grundskola/betyg-ak-9
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(Little 2009). Att då utbildningsministern men även socialdemokraternas ledare förordar 

sommarskolverksamhet ter sig i mina ögon underligt. Att fortsätta år från år att oreflekterat 

bedriva sommarskola är enligt mig resursslöseri såväl ekonomiskt som socialt vad gäller såväl 

elever som lärare. 

Metoddiskussion 

Ett stort problem för att överhuvudtaget komma i gång med den här studien var att få kontakt 

med lärare som var villiga att ställa upp på en intervju. E-post som skickades ut besvarades 

inte. Då svar uteblev användes andra sätt för att få kontakt genom skolornas administration 

eller genom personligt besök på skolan. Vid ett av dessa skolbesök krävde en lärare, som 

villkor för att ställa upp på en intervju, ekonomisk ersättning för kvalificerad övertid, vilket 

inte beviljades av rektor. En annan rektor replikerade "Försök med DET du, får du se hur 

många som ställer upp" efter att ha hört att nästa steg var att ta kontakt med lärarna på skolan 

för att be dem ställa upp på intervjuer. Det här sammantaget kan tolkas som att lärarna har en 

stor arbetsbörda och att det helt enkelt inte finns plats för ytterligare uppgifter som inte direkt 

har med deras undervisning eller uppdrag att göra. Dessa funderingar stärks av en artikel i 

Borås Tidning 2013-03-06 där det står att läsa att Lärarnas Riksförbund (LR) i Borås tar 

arbetsmiljölagen till hjälp för att tvinga fram en rimligare arbetsbelastning för lärarna. LR 

anser att lärarna har fått fler krävande administrativa och utredande arbetsuppgifter. Dessa 

problem är inte unika för lärare från mina hemtrakter utan liknande artiklar står att finna från 

olika delar av landet. Flera av de lärare som till slut ställde upp i föreliggande studie uttryckte 

ändå efter intervjuerna att det var positivt att få sitta ner och reflektera och tänka över 

verksamheten, vilket de i vanliga fall inte sa sig ha tid till. 

Intervjuerna startade under vårterminen 2012 och de gällde sommarskolan 2011. Det finns 

både för- och nackdelar med att en viss tid har förflutit där emellan. Årskurs nio- eleverna har 

gått vidare till andra skolor och hur det har gått för dem tas inte med i denna studie. För de 

yngre eleverna i årskurs sex till åtta har lärarna haft en chans att se hur elevernas kunskaper 

och attityd till skolarbetet har påverkats efter sommarskolan. Detta är emellertid inget som 

nämns i intervjuerna. Ingen av informanterna tar upp detta och det fanns inte heller med i 

intervjuschemat. Att det inte nämns kan bero på att sommarskollärarna har haft elever från 

många olika klasser och att de ordinarie lärarna tar över undervisningen vid höstterminens 

början. Sommarskollärarna har hand om sommarskolan och övriga lärare ansvarar för 

ordinarie undervisning. Bristen på tid, för lärare med olika ämnen och klasser för att diskutera 

gemensamma elever, är något som lärarna i studien nämner.  I intervjusvaren framkommer 

inte att någon större diskussion eller överlämnande mellan sommarskollärare och ordinarie 

lärare har skett efter sommarskolan. En annan tolkning kan vara att lärarna inte ser någon 

förändring. I skrivande stund ser jag det som en miss från min sida att detta tema rörande 

sommarskolelevernas fortsatta kunskaper och attityder till skolarbetet inte fanns med i 

intervjufrågorna. Intressant hade också varit att kombinera observationer och intervjuer under 

själva sommarskolan. 
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Studiens kunskapsbidrag för pedagogisk arbete 
Studiens syfte var att vinna kunskap om sommarskolors betydelse för skolors måluppfyllelse 

och elevers lärande, ett område som inte är så belyst i svensk forskning. Min förhoppning är 

att den kunskap och de frågor som genererats ska leda till diskussioner bland lärare och 

rektorer men även på politisk nivå. 

Studien visar att sommarskolor inte är ett enhetligt begrepp. Sommarskolorna är inte stöpta i 

en form utan kan se väldigt olika ut beroende på elevernas behov och hur skolorna väljer att 

lägga upp dem. Inte heller sommarskolelever kan ses som en enhetlig grupp. I studien 

framkom fyra olika elevgrupper som samtliga har behov av olika varianter av sommarskola 

vad gäller innehåll, längd och tidsmässig placering. När det gäller måluppfyllelse har 

sommarskolan betydelse endast för de elever som saknar något enstaka moment. För de tre 

övriga elevgrupperna skulle sommarskolan fungera bättre om den låg i anslutning till 

höstterminen. Detta för att minska "summer loss" och för att lärarna bättre skulle kunna bygga 

vidare på den positiva attitydförändring till lärande som de vittnar om att de ser hos många 

sommarskolelever. 

Deltagandet i sommarskolor är frivilligt från elevernas sida vilket resulterar i att alla som 

anmäler sig inte dyker upp på sommarskolan eller hoppar av efter ett par dagar. Detta gör att 

det är svårt att planera och dimensionera lärarinsatserna. Sommarskolan blir på så sätt en 

väldigt dyr affär. 

Tidigare utvärderingar gjorda av Skolinspektionen och Skolverket har lyft att mycket av 

undervisningen i svenska skolor ligger på en mellannivå, en så kallad mainstream- 

undervisning, där några elever blir understimulerade samtidigt som några inte hinner med 

eller förstår. Föreliggande studie visar att lärarna är medvetna om detta, men omständigheter i 

form av krav uppifrån, organisation, tids- och resursbrist tvingar in dem i en helt annan 

lärarroll än den positiva som de förknippar med sommarskolan. För att förhindra att fler 

elever hamnar i behov av sommarskola önskar lärarna sommarskolresurserna under ordinarie 

skolår för att kunna arbeta med eleverna och samarbeta lärare emellan på samma sätt som de 

gör under sommarskolveckorna. I sin nuvarande form, ser informanterna på sommarskolan 

som ett sätt för myndigheterna att "snygga till siffrorna", att rensa i gruppen elever som inte 

nått gymnasiebehörighet. 

Studiens teoretiska bidrag 
Tidigare forskning rörande sommarskolor har fokuserat på organisationen av dem samt deras 

effekt på elevers lärande och attityd till skolarbetet. I föreliggande studie har sommarskolan 

som fenomen i stället studerats i ljuset av de teoretiska begreppen performativitet, fabrikation, 

professionalitet samt responsibility/accountability.  

Performativitet: Det fria skolvalet har gjort att konkurrensen mellan skolor har ökat. Det 

gäller för skolor och kommuner att framstå i så god dager och med så hög måluppfyllelse som 

möjligt, för att locka nya elever och för att behålla de som redan går där. Sommarskolan blir 

då ett sätt att "snygga till" siffrorna och på så sätt hamna högre upp på rankningen. Det är 

endast ett fåtal elever, som har så få moment kvar att de genom sommarskolan "räddas" 



47 

genom enskild prövning och på så sätt kommer in på gymnasiet. Sommarskolan blir därför en 

dyr historia. Enligt informanterna är Utvecklingsenheten, som uppfattas ha syftet att 

kommunen ska hamna högre upp i Skolverkets statistik, endast intresserad av hur många 

elever som når behörighet till gymnasiet och inte av de framsteg som övriga 

sommarskolelever gör. Primärt uppfattas sommarskolan av informanterna som verktyg för att 

främja kommunens goda rykte snarare än elevers lärande.  

Fabrikation och professionalitet: Rektorerna i studien vittnar om uppdraget, att trots "en 

anorektisk verksamhet", som innebär att hålla budget, ska elevernas måluppfyllelse samtidigt 

öka - en ekvation som inte går ihop. Lärarna har i ordinarie undervisning krav på sig att öka 

måluppfyllelsen, men anser att de inte har tid eller resurser att möta de olika elevernas behov. 

Den ordinarie undervisningen läggs därför, tvärt emot den professionella övertygelsen, på en 

mellannivå där några blir understimulerade och några ändå inte kan ta till sig undervisningen. 

Lärarna hamnar i en roll som de inte trivs med. De ser elevernas behov men saknar tid och 

resurser för att tillmötesgå dem. De arbetssätt och det samarbete, som under sommarskolan 

finns mellan lärare och elev, men också lärare emellan, ligger mer i linje med den lärarroll 

som lärarna önskar att de kunde vara i under ordinarie undervisning. Lärarna önskar därför att 

sommarskolans resurser i stället skulle tillföras den ordinarie undervisningen för att motverka 

att elever hamnar i behov av sommarskola. Fabrikation och professionalitet kan med Balls 

terminlogi beskrivas som ”ethical retooling”(se s. 17), det vill säga professionella 

bedömningar har ersatts av kommersiella intressen. Lärare och skolledare ställer upp och 

engagerar sig i samhällets satsningar för elevers lärande men de döljer samtidigt de verkliga 

problemen. 

Accountability/responsibility: I ordinarie undervisning har lärarna krav på sig att så många 

som möjligt av eleverna ska nå måluppfyllelse trots nedskärningar, tids- och resursbrist. 

Resultatet av skolans måluppfyllelse lämnas till Utvecklingsenheten och till Skolverket och 

jämförs sedan med andra skolor och kommuner. Lärarnas arbete sätts under lupp och de 

avkrävs accountability för måluppfyllelsen. De har via performativitet och fabrikation 

tvingats arbeta på ett visst sätt mot sin egen professionella övertygelse. Under sommarskolan 

ges lärarna möjlighet att arbeta på ett annat sätt. Genom professionella bedömningar och 

responsibility möter de varje enskild elevs behov. De använder sig då av en lärarroll som de 

bättre trivs med och som de önskar att de kunde vara i även under ordinarie undervisning om 

resurserna fördes över. 

Framför allt Balls teoretiska begrepp innebär redskap som analytiska begrepp och studien har 

härigenom har gett ett nytt kunskapsbidrag till förståelsen av nationella sommarskolor som 

fenomen. Med dessa utgångspunkter har studien bidragit till fördjupad förståelse av hur 

satsningar på sommarskolor kan förstås utifrån utbildningspolitiska perspektiv samt lärares 

professionalitet. 

Förslag på forskning 
En möjlighet för fortsatt forskning vore att följa upp de elever som har deltagit i kommunens 

sommarskolor för att undersöka hur det har gått för dem på gymnasiet, det vill säga en 

longitudinell studie som fokuserar elevers lärande. En intressant frågeställning är om före 
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detta sommarskolelever finns bland de elever som hoppar av gymnasiet eller som slutar efter 

tre år med ofullständiga betyg. Statistiken över vilka elever som verkligen har deltagit i 

sommarskolan i sin helhet, vilka i årskurs nio som har genomgått särskild prövning samt vilka 

som hade ett "svagt betyg" och som behövdes stabiliseras", är tyvärr ofullständig. De vore 

dock intressant att göra en kartläggning av elevernas tidigare skolgång och att följa upp 

eleverna och se hur de klarar sig på gymnasiet. Gör sommarskolan någon skillnad för dem 

som genomgått särskild prövning och för dem som hade "svaga" men dock betyg? Hur ser 

gymnasielärarna på de här eleverna? Vilket stöd får de i början av gymnasieperioden eller 

anses de nu tillräckligt stabila för att klara sig själva? Har sommarskolan haft någon effekt på 

längre sikt för dessa elever?  
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Exempel på hur koder och underkoder (Asper 2010) gavs namn 

allteftersom nya underkoder dök upp vid läsningen av transkriberingen. 

5.1 Organisation av sommarskolan 

5.1.1. Tid avsatt för sommarskolan 

5.1.2. Urval av elever och inbjudan till sommarskola 

5.1.3 Involverad personal 

5.1.4. Arbetssätt och innehåll 

5.1.5. Särskild prövning och behörighet till gymnasiet som resultat av sommarskolan 2011 

5.1.6. Sommarskola utan ekonomisk bidrag 

 

5.2 Lärares och rektorers beskrivning av sommarskolans elever och 

problem 

5.2.1. Orsaker till sommarskolelevernas bristande eller svaga måluppfyllelse 

5.2.1.1. Brist på lugn och ro 

5.2.1.2. Tonårsproblem, sjukdom och frånvaro 

5.2.1.3. Slarv och lathet 

5.2.1.4. Matematik- och språksvårigheter 

5.2.2. Beskrivning av sommarskoleleverna under själva sommarskolan 

5.2.2.1. Mutade elever 

5.2.2.1. Elever som ger upp eller stör 

5.2.2.3. Ny kämpaglöd 
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                                                                                                                     Bilaga 2  

Tabell nr1. Samtliga skolor, elever och lärare som deltog i kommunens sommarskola 2011              
Skola Antal 

lärare 

Övrig  

Per-

sonal 

Åk 

3 

Åk  

5 

Åk 

6 

Åk 

 7 

Åk 

 8 

Åk9/ 

GY- 

behörighet 

Summa Inform-

anter 

L+R 

Anemon-

skolan 

5 2 assi-

stenter 

   15 17 10/6 42 1+1 

Blåsipp- 

skolan 

3    3 4 11 12*/1* 30 2+1 

Cikoria- 

skolan 

Åk3-5 

3lärare 

Åk6-9 10 

lärare 

 8 20 10 8 10 2/1 58 3+1 

Dahlia- 

skolan 

4  

 

3stu-

denter 

3assi-

stenter 

   8 14 15/2 37 2+1 

Edelweis- 

skolan 

2       13**/1 13 1+1 

A (5)***      2 9/6 11  

B (?)***    2    2  

C (3)***      14  14  

D (4)***     12 5 6/3 23  

Summa   8 20 15 47 73 67/20  9+5 

* 1 elev från en annan skola deltog i sommarskolan på Blåsippskolan och nådde behörighet.  

7 elever i åk 9 hade redan godkänt betyg enligt en lista från Utvecklingsenheten 

** 9-10 av dessa elever hade enligt rektor redan fått betyget G. 

*** Uppgifter från Utvecklingsenheten 

Skola B och C anordnade sommarskola tillsammans 
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Tabell nummer 2. Ämne och tid som erbjöds  

Skola Ämnen Tid Kommentarer 

Anemonskolan Ma, Sv, En, 

No, So, Ty 

 

Kl.9-14 

Tre veckor 

Lunch 

Alla lärarna arbetade inte hela tiden 

mellan 9 och 14 och inte heller 

under tre veckor 

Blåsipp- 

skolan 

Ma, Sv, En, 

Sval 

KL.9-12.30 

Tre veckor 

Frukt 

 

Cikoria- 

skolan 

Ma, Sv, En, No, 

TK 

 

Kl.9-13 

Nio dagar 

Mellanmål 

Eleverna hade en veckas 

sommarlov först 

Dahlia- 

skolan 

Sv, Ma, En, So Kl.9-12 åk 7-8 

Kl.13-16 åk 9 

Tre veckor 

 

Edelweis- 

skolan 

Sv, Ma 

En 

Två veckor 

Kl. 9-12 med 

frukost kl.08:30 
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                                                                                                                                                                    Bilaga 3  

Frågor till rektorer på skolor där sommarskolor anordnades 2011. 

1. Vad var anledningen till att sommarskola anordnades på din skola? 

2. Hur valdes lärarna ut? 

3. Hur värvades/inbjöds eleverna? Fanns några begränsningar eller krav? 

4. Hur skulle du beskriva lärarna som deltog? 

5. Hur skulle du beskriva eleverna som deltog? 

6. Vad ser du för anledning till att eleverna inte når kunskapsmålen? 

7. Vilka lärdomar har ni dragit från sommarskolverksamheten? 

8. Har dessa lärdomar diskuterats/spridits? 

9. Inga statliga bidrag ges till sommarskolor 2012. Ett uppdrag från lokala politiker finns trots 

detta att anordna sommarskolor. Hur tacklar ni detta? 

10. Om man tittar på retoriken om skolan och vad forskningen och Skolverket säger så lyfter 

de det här att en framgångsrik skola, det är en skola med hög måluppfyllelse. Och på/för att få 

en skola med hög måluppfyllelse så finns/krävs det en engagerad pedagogisk ledare till rektor. 

Hur ser du på det här resonemanget om du tittar på ditt uppdrag som rektor? Finns i uppdraget 

som rektor möjligheterna eller är det något i uppdraget som hindrar dig från att vara den här 

goda pedagogiska ledaren som man pratar om?  
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                                                                                                                                                                    Bilaga 4 

A-schema för intervju med sommarskollärare                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Övrigt 

Anledning till jobbet? 

2011 deltog 163 elever 

från årskurs 3-9 i 

kommunens sommarskola. 

67 elever hade gått ut 

årskurs 9 och hade inte 

nått målen i ett eller flera 

av ämnena SV, MA eller 

EN. 20 av dessa 67 elever 

nådde behörighet till 

gymnasieskolan. 

Sommarskolan kostade 

kommunen 2 miljoner 

kronor varav 1 miljon var 

statsbidrag. Vad är dina 

kommentarer till de här 

siffrorna? 

 

Arbetssätt  

I sommarskolan 

 

 Kollegors 

arbetssätt 

20 st. Möjligt 

inom 

ordinarie  

undervisning

? 

Anledning 

deltagande? 

Anledning ej 

måluppfyllelse? 

Rektors roll 

 

 

 

Erfarenheter 

Sommar-

skola 

Andra sätt 

Sommarskola 

Hur öka måluppfyllelse? 

Spridning av erfarenheter 

in i egen 

undervisning 

Betydelse för elever, lärare, 

skolan 

Nackdelar 

Fördelar 

Elever 

Ordinarie undervisning 
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Sammanställning över argument för och emot sommarskola utifrån empiri, tidigare forskning 

och utvärdering 

Argument för sommarskola Argument emot sommarskola 
Små grupper: ger kvalificerad tid till varje elev, 

lättare att individanpassa undervisningen, lättare 

att ge alla en chans att diskutera och 

argumentera, ger möjlighet till att bygga 

relationer lärare - elev 

Ingen dynamik i diskussionerna i små grupper 

Fokusering och flexibilitet: såväl lärare som 

elever har färre uppgifter att ägna sig åt vilket gör 

att båda grupperna har lättare att fokusera på 

aktiviteterna under sommar-skolan. Hänsyn 

behöver inte tas till det inrutade lektionssystemet 

vilket gör att flexibiliteten blir större. Rast kan 

tas när ett moment är klart och inte när klockan 

ringer 

 

Tid för planering: lärarna får tid att ta fram 

individanpassat material 
 

Tid för samarbete: lärare med olika ämnen får 

en chans att samarbeta mer om eleverna 
 

Extra tid för eleverna att nå målen, minska 

kunskapsglappet eller stärka kunskaperna 

En del elever utnyttjar inte tiden utan stör i 

stället. Andra hoppar av eller dyker aldrig upp. 

Gy-behörighet: elever som saknar enstaka 

moment ges chansen att få gymnasie-behörighet 

Elever långt från måluppfyllelse utvecklar falska 

förhoppningar om att hinna nå gy-behörighet.  

Stärker elevernas självförtroende  Sänker elevernas självförtroende när särskild 

prövning inte leder till Gy-behörighet - Först har 

eleven misslyckats i klassrummet och sedan även 

på sommarskolan 

Stärker elevernas kunskapsnivå "Korvstoppning". Ytinlärning i stället för 

djupinlärning 

 Lärandet ses som en produkt i stället för en 

process 
 Insatser kommer för sent. Ger färre resurser 

under läsåret när inget statligt bidrag längre kan 

sökas 

 Ekonomi/planering: Dyr lärarinsats utanför 

ordinarie undervisning. Elever som anmält sig 

dyker inte upp eller hoppar av efter några dagar. 

Svårt att veta hur många elever som verkligen 

kommer och anpassa antalet lärare därefter. 
 Ger lite resultat i förhållande till kostnad 

 Ingen forskning på sommarskolans långsiktiga 

effekter finns 

 Trots statliga bidrag steg antal elever utan Gy-

behörighet i åk 9 från 10,5 % år 2006 till 11,8 % 

år 2010 

Ger elever, som inte har så mycket annat att göra 

under sommarlovet, en struktur 

 


