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Förord
Sommarskola 2007 – en utvärdering
Myndigheten för skolutveckling har under 2006 och 2007 fördelat bidrag
till kommuner och fristående skolor för anordnande av sommarskola.
Sommarskola är frivillig undervisning för elever under sommarlovet.
Möjlighet till bidrag mottogs mycket positivt av landets skolhuvudmän.
För många innebar bidraget att man för första gången kunde erbjuda eleverna den här typen av stöd. För andra förstärkte bidraget en redan befintlig
verksamhet. Bidraget har avsett undervisning i kärnämnena svenska, matematik och engelska för elever som under vårterminen gått i årskurserna
7, 8 eller 9. Några fastslagna regler finns inte för hur undervisning i sommarskola ska bedrivas eller hur resultat värderas. Det har därför funnits
stora möjligheter för kommuner och skolor att utforma sommarskolan på
olika sätt.
Totalt har under 2006 och 2007 ca 45 miljoner kronor fördelats till sommarskola och det är tillfredställande att en utvärdering nu gjorts. Utvärderingen vilar på en enkätundersökning samt en fördjupad studie genom
intervjuer med representanter för huvudmän, lärare och elever. Intervjuerna
som genomfördes under hösten 2007 fångar många personliga reflektioner
både från elever och lärare.
Bidrag ska på liknande sätt erbjudas även för 2008. Den genomförda
utvärderingen kommer att vara till stor hjälp för myndigheten, men även
för skolhuvudmännen, i det fortsatta arbetet.

Peter Holmberg
Enhetschef

Ia Envall
Undervisningsråd
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1. Inledning
Under 2006 och 2007 har det varit möjligt att få ett statligt bidrag för att
anordna sommarskola. 2007 var det knappt 100 av landets 290 kommuner som beviljades bidrag för att anordna sommarskola för en eller flera
av kommunens skolor, för elever som just gått ut årskurserna 7, 8 och 9.
Villkor för bidrag var att man i undervisningen prioriterade kärnämnena
svenska, matematik och engelska. Även fristående skolor fick erbjudande
om statligt bidrag för sommarskoleverksamhet och drygt 20 friskolor runt
om i landet tackade ja.
Hösten 2006 gjorde Myndigheten för skolutveckling en enklare uppföljningsenkät av den sommarens verksamhet. Myndigheten har beslutat att i
år göra en mer omfattande utvärdering av sommarskoleverksamheten 2007
inför regeringsbeslut om verksamheten 2008. Utvärderingen bestod av en
enkätundersökning och en fördjupning genom intervjuer med ett urval av
representanter för huvudmän, med lärare och elever. Uppdraget att genomföra intervjuerna samt efterföljande analysarbete gick till medie- och konsultföretaget Global Reporting. Huvudförfattare är Anki Wood och intervjuarbetet har letts av Sara Nykäsenoja.
Utvärderingen visar bland annat att såväl lärare som elever var mycket
nöjda. 96,7 % av huvudmännen för sommarskola 2007 vill att bidraget
skall finnas kvar.

Varför sommarskola?
Sommarskola är en form av stödundervisning som erbjuds under sommar
lovet och ger elever en andra chans att klara betyget i framför allt kärnämnena. Vissa kommuner har anordnat sommarskola på eget initiativ under
många år – en del ända sedan 1998. Under 2006 och 2007 har det varit möjligt att söka statliga medel för att anordna denna verksamhet. Myndigheten
för skolutveckling har haft i uppdrag av regeringen att fördela det statliga
bidraget. Totalt har 40 miljoner kronor avsatts för ändamålet; 15 miljoner
2006 och resterande summa under 2007, alla medel användes dock ej 2007.
25% av eleverna i Sveriges grundskolor har inte klarat målen i alla ämnen
och 10% har inte godkänt i kärnämnena. Huvudmålet för sommarskole-
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verksamheten är att fler elever ska nå kunskapsmålen i skolan och bli behöriga att söka till gymnasium.
Verksamheten är frivillig för såväl kommuner, fristående skolor som elever.
Det finns inga fastställda regler för hur verksamheten ska genomföras.
I myndighetens regleringsbrev för 2007 står följande:
”Myndigheten skall erbjuda kommuner och fristående skolor bidrag för
anordnande av sommarskolor. Sommarskolorna skall vända sig till elever i
åldrarna 14–18 år som har svårigheter att nå målen för utbildningen (...)”.
För att stödja elevers måluppfyllelse och behörighet inför gymnasieskolan
har myndigheten valt att rikta bidraget till undervisning för elever som under vårterminen gick i årskurserna 7, 8 eller 9. Huvudmannen eller skolan
väljer själv undervisningens omfattning och innehåll, samt vilken personal
som ansvarar för genomförandet och för hur rekrytering av eleverna sker.
Huvudmannen förband sig i ansökan att delta i myndigheten uppföljning
och utvärdering av sommarskolan. Därutöver finns inget krav att redovisa
hur medlen använts.
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2. Erfarenheter från sommarskola 2006
Intresset för bidraget till sommarskola 2006 var mycket stort trots att
erbjudandet kom ut så sent som i början av maj månad. Totalt inkom 190
ansökningar om bidrag till undervisning för 10 000 elever. Myndigheten
tvingades göra en stark prioritering. Totalt bifölls 133 ansökningar om bidrag till sommarskola för 5 300 elever. Ett schablonbidrag på 2 800 kronor
per elev betalades ut. Myndigheten krävde en tydlig inriktning på kärnämnena svenska, matematik och engelska.
Under hösten 2006 gjordes en uppföljning av sommarskoleverksamheten i
form av en enkät som skickades ut till alla huvudmän (dvs den person som
kommunen eller den fristående skolan utsett som kontaktperson).
Enkätresultat 2006

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Totalt deltog drygt 4 000 elever. 15% hade just gått ut årskurs 7,
45% årskurs 8, och 40% årskurs 9.
Omfattningen av programmet var mycket varierande.
Det fanns en tydlig satsning på matematik – men även på övriga
kärnämnen.
Könsfördelningen var jämn.
Många skolhuvudmän uppgav att sommarskolan lett till att elever
med IG nått G genom prövning.
90 % uppgav att pedagogerna hade lärarkompetens.
Det man framför allt lyfte fram i de öppna svaren var att verksamheten
uppfattades som stimulerande, att eleverna uppskattat småskaligheten, en
undervisning ofta i andra lokaler än normalt och att det funnits en
frihet i arbetsformerna. Många valde att kombinera den av bidraget 		
finansierade undervisningen med andra ”sommarlovsaktiviteter”.
Kommunerna/skolorna bedömde att den positiva atmosfären hade stärkt
elevernas självförtroende inför höstens skolarbete.
En orsak till att färre elever än vad man ansökt för gick på sommarskolan
angavs vara den korta planeringstiden eftersom erbjudandet om bidrag
kom så sent.
Överlag var kommuner och fristående skolhuvudmän positiva till bidrag
även inför sommaren 2007.
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3. Utvärdering av sommarskola 2007
Myndigheten för skolutveckling har beslutat att göra en mer omfattande
utvärdering av sommarskoleverksamheten 2007. Alla som fått bidraget
förband sig när de ansökte om medlen att delta i en utvärdering.

Underlaget för utvärderingen består av följande delar:

•
•
•

En enkät till samtliga huvudmän.
Intervjuer med ansvariga huvudmän, oftast på kommunal nivå, lärare
samt elever. Sammanlagt 52 intervjuer.
I den mån vi fått ta del av utvärderingar och elevenkäter gjorda av
skolorna själva har de ingått i studien.

Enkäten skickades ut till huvudmännen hos alla de kommuner/fristående
skolor som fått bidrag. Av 163 mottagare svarade 121 på enkäten, vilket
innebär en svarsfrekvens på 74%. Svaren gäller 4221 elever, varav de flesta
har läst ett kärnämne. Det finns också exempel på elever som har läst flera
ämnen, och några skolor som har haft ett bredare utbud än enbart kärnämnen.
Myndigheten för skolutveckling valde ut 20 huvudmän (19 kommuner
och 1 fristående skola) som ingick i intervjuunderlaget. 19 huvudmän
och 11 lärare intervjuades på telefon. Besök gjordes hos fem skolor där
1–2 lärare och 1–3 elever intervjuades, i ett fall var även representanten för
huvudmannen med. Totalt genomfördes 52 intervjuer under oktober och
början av november 2007. Vi har också tagit del av sju utvärderingar och
elevenkäter som gjorts på vissa av skolorna. Enkäterna har besvarats av
över 300 elever som deltagit i sommarskoleverksamheten.
Intervjupersonernas svar behandlas anonymt. Anteckningarna från intervjuerna finns tillgängliga, inspelningar kommer ej att arkiveras.
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3.1 Information och ansökningsförfarandet
Information till kommuner och fristående skolhuvudmän om bidraget publicerades i februari 2007 i myndighetens elektroniska nyhetsbrev (som alla
kan prenumerera på) och på myndighetens hemsida – all information har
alltså gått ut på elektronisk väg.
Det var den förra regeringen som tog initiativ till sommarskolor våren
2001. Alliansen beslöt att försöket skulle fortsätta 2007, på samma ambitionsnivå, med 15 miljoner kronor för Myndigheten för skolutveckling att
fördela. I början av maj togs dock ett beslut om ett tillskott på ytterligare
15 miljoner kronor till verksamheten.
Totalt fördelade Myndigheten för skolutveckling ca 25 av de 30 miljoner
kronor som avsatts för sommarskoleverksamhet 2007.
Resurstilldelningen bygger på kommunernas och friskolornas egen bedömning av hur stort behovet och intresset är bland de elever bidraget avser.
2 800 kronor per elev betalades ut i förskott.

Årskurs 7

15%
Årskurs 9

Årskurs 8

44%

41%

3.2 Resultat och analys – om elever, prövning och ämnen
Målgruppen var, precis som 2006, elever som under vårterminen gått ut
årskurserna 7, 8 eller 9. Den största gruppen var niondeklassare, varav de
flesta fick möjlighet att läsa upp sina betyg i kärnämnena.

Fördelning mellan årskurs 7, 8 och 9

Olika skolor har gjort olika prioriteringar för sommarskolan. Några skolor
har enbart vänt sig till nior, andra låter hela högstadiet gå, medan ytterligare några enbart vänt sig till 7:or och 8:or (”för att de ska fortsätta på
skolan.”). Vissa har endast låtit elever med IG läsa, medan några skolor
låtit sommarskolan vara öppen för alla som vill förbättra sina kunskaper.
Fördelningen mellan flickor och pojkar var 53 % pojkar och 47 % flickor:

Flickor

Pojkar

47%

53%

Fördelning mellan flickor och pojkar
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Prioritering av kärnämnena matematik, svenska/svenska som andra språk
och engelska var en förutsättning för bidrag från myndigheten. 2006 fanns
en tydlig satsning på matematik, 2007 fördelade sig ämnena lite jämnare,
även om matematik dominerade även i år.
Att den totala siffran här blir 5 968 elever, trots att enkäten gäller 4 221
elever beror på att en del elever har läst flera ämnen. Det finns också exempel på skolor som erbjöd undervisning i en större bredd av ämnen, till
exempel NO och data. Det framgick i intervjuundersökningen att ett par
sommarskolor – riktade till elever som är födda utomlands – har haft ett
brett ämnesutbud, inklusive hemspråk. Utbudet är alltså anpassat efter
elevernas behov.
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Så gott som alla skolor uppger att en mycket hög andel av lärarna som
bedrev undervisningen var ämnesbehöriga: 83 % av lärarna i svenska,
88 % av matematiklärarna och 74 % av lärarna i engelska.

60
50

3.2.1 Omfattningen
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i kärnämnena

Antalet veckor/lektionstimmar som sommarskolan varade varierade mycket.
Det vanligaste är att erbjuda sommarskola direkt efter skolavslutningen i
juni, detta för att de som söker till gymnasiet ska hinna få besked om ett
eventuellt höjt betyg. Omfattningen i tid varierar också mycket – från fyra
dagar till 3 veckor – oftast endast på förmiddagarna. En del skolor erbjöd
dessutom sommarskola några veckor i samband med skolstarten i augusti,
som förberedelse och ”uppvärmning” inför terminen. Sammanlagd undervisningstid blev 22 038 lektioner/undervisningstimmar.
72% av huvudmännen svarar i enkäten att sommarskoleverksamheten
genomförts i enlighet med planeringen och i den omfattning som uppgavs
i ansökan om bidrag. De huvudmän som svarat på enkäten har bedrivit
undervisning för sammanlagt 4 221 (och fått bidrag för 4 311 elever).
Ett tiotal huvudmän har betalat tillbaka pengar efter kontakt med myndig
heten p g a att

•
•
•

man inte kom igång med verksamheten
det blev mycket färre elever än man räknat med
man hade uppgivit fel elevunderlag i ansökan
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De 28 % som i enkäten svarar att omfattningen blev en annan än den
planerade uppger följande orsaker till detta:
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Orsaker till att antalet elever i
sommarskolan inte blev som förväntat

Svagt intresse hos eleverna:
Intervjuerna visar att det är svårt att beräkna hur många elever som kommer att delta i sommarskolan. Både lärare och huvudmän nämner att
många elever som har fått IG–varning anmäler sig, men hoppar av om de
trots allt uppnår ett G. Uttrycket svagt intresse hos eleverna kanske därför
är missvisande i vissa fall.
Det kan också vara så att behovet av att läsa upp betyget förändras under
våren.

Svårigheter att rekrytera lämplig pedagogisk personal:
Knappt 9 % har haft svårigheter att rekrytera lärare. Intervjuerna med
huvudmännen visar samma sak: det har varit lätt att rekrytera pedagogisk
personal. På vissa skolor har det varit konkurrens om platserna, medan andra har rekryterat nyutexaminerade lärare som velat ha arbetslivserfarenhet.

Information/erbjudandet om bidraget kom för sent:
Information om bidraget skickades ut via myndighetens elektroniska
nyhetsbrev och lades ut på myndighetens hemsida i slutet av februari och
ansökan skulle vara inne senast den 12 april. När regeringen i maj beslöt
att tillskjuta ytterligare medel skickades ytterligare elektronisk information
ut. De flesta huvudmän hade hittat information på myndighetens hemsida
eller i det elektroniska nyhetsbrevet. Flera påpekar dock att det varit en ren
tillfällighet att någon upptäckt informationen. 40 % av huvudmännen säger
i enkäten att informationen om bidraget kom för sent. En möjlig tolkning
är att missnöjet inte enbart gäller att informationen kom för sent utan att
det inte räcker med elektronisk information. Till exempel kommenterar en
huvudman att ”Så viktig information kan inte vara beroende av att en person ska upptäcka den.” Majoriteten av kommunerna har inte anordnat
sommarskola med statligt bidrag och naturligtvis kan ett antal av dessa ha
missat informationen om statligt bidrag.

3.2.2 Prövning
Möjligheten till prövning har sett olika ut. Drygt hälften uppgav i sin ansökan
till myndigheten att möjlighet till prövning ska ges. Intervjuerna indikerar
att så skett, men också att det oftast bara är niondeklassarna som fått möjligheten att höja sina betyg. Sjuorna hade ännu inte fått betyg och kunde
därför inte höja sina resultat, åttorna fick oftast bara ett omdöme efter kursen – vilket förklaras med att verksamheten stöder eleverna på längre sikt
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och att eleverna kommer att ha möjlighet att höja sitt betyg i den vanliga
verksamheten. Även om prövning erbjöds, tillät de flesta bara en eventuell
höjning av betyget IG.
Någon enstaka skola tillät att man prövade för att höja betyget till VG
eller MVG. Oftast var det den undervisande läraren som genomförde den
särskilda prövningen. De flesta fick någon form av omdöme, även om
prövning inte genomförts.

”Vår sommarskolelärare gjorde ett kort till alla elever så att vi
fick veta vad vi hade lärt oss och vad vi behövde öva mer på.”
Flicka, årskurs 8

”De fick skriftliga omdömen på alla arbeten de gjorde som
sedan sammanställdes i en studiedagbok och lämnades till
hemskolelärarna så att det skulle komma dem till godo.
Eleverna fick också utvärdera och själva skriva vad de tyckte
i studiedagboken.”
Manlig lärare, svenska och engelska

Under intervjuerna var dock flera av eleverna som genomgått prövning
oklara över skolans policy kring provresultatet. De visste inte om de hade
haft möjlighet att få ett högre betyg eller inte.

”Jag hade redan G. Jag fick ett sms från min lärare som sa att
provet gick bra. Jag vet inte om det betyder att jag fått VG.”
Flicka, årskurs 9
En huvudman nämner också vikten av att se till att de nya betygen verkligen kompletteras på hemskolan, särskilt om eleverna slutat nian.

”Vi har haft några organisatoriska problem när det gäller hur
det upplästa betyget ska registreras på hemskolan. Säg att eleven
någon gång i framtiden vill ha ut sina betyg då måste de ju vara
korrekta.”
Manlig huvudman, skolchef
En annan huvudman påpekar att SCB också bör uppdatera betygsstatistiken.

Sommarskola 2007
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3.2.3 Är det lättare att få G i sommarskolan?
Enkätresultatet för frågan om hur många elever som höjt sitt betyg i ett
kärnämne tyder inte på att det är särskilt lätt att höja betyget efter sommar
skolan.

Svenska

Matematik

Engelska

9%

19%

13%

Andelen elever i sommarskola som
efter prövning höjt betyget i svenska,
matematik och engelska

Att endast 19, 13 respektive 9 % av eleverna som läst kärnämnen på som
marskolan fått höjt betyg är en stark indikation på att det inte är frågan
om att sommarskolan är en genväg. Procentsatserna är dock extra låga
eftersom inga elever i årskurs 7 och få i årskurs 8 haft möjlighet att höja
betygen. Men även när hänsyn tas till detta är det tydligt att man inte får
godkänt per automatik för att man går på sommarskola. Den höga ämnes
behörigheten hos lärarna borgar troligtvis för att kunskaperna är stora om
vad som krävs för att en elev ska få G eller ännu högre betyg.
Att alla kategorier är nöjda med sommarskolan trots att en minoritet av
betygen höjts, tyder på att sommarskolan ses som en effektiv och stärkande
insats på längre sikt.
Flera huvudmän och lärare nämner att rykten säger att det är lättare att
få G i sommarskolan än i vanliga skolan. I en kommun hade en lärare som
inte var involverad i sommarskolan skrivit en debattartikel till lokaltid
ningen och kritiserat och ifrågasatt sommarskolan. Misstron beskrivs väl
av en lärare som berättade hur hon själv sett på sommarskolan innan hon
provade på att vara lärare där.

”Nu får jag göra en utvärdering av mina fördomar. Jag fick ändra
dessa totalt efteråt. Min tanke var att om jag som lärare inte
kan få eleverna att nå målen på fyra år så är det himla konstigt
om en annan lärare på så kort tid kan lyfta eleverna. Jag tänkte
att bara man går sommarskolan så får man godkänt. Men min
utvärdering är att eleverna som kommer till sommarskolan ofta
har hamnat på sned i skoltillvaron, många har hamnat i osämja
med lärare. De vet att de under tre veckor måste vara seriösa.”
Kvinnlig lärare, matematik
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3.3 Fristående skolor
Tre fristående skolor ingick i det urval av skolor som intervjuades. En av
dem är enbart en sommarskola och den existerar alltså inte under resten av
året. De andra två fristående skolorna som fått statsbidrag visade sig inte
ha en egen sommarskola, utan skickade eleverna till den kommunala sommarskoleverksamheten. Eftersom det statliga bidraget har en nedre gräns
för det antal elever som planeras att ingå i sommarskolan är det viktigt att
informera om att det går att ordna sommarskola och få bidrag i samarbete
med andra fristående skolor eller med kommunen. Kommunerna har ju
ansvar för alla elever, även de som går i fristående skolor, och de bör därför
uppmanas att erbjuda ett samarbete. Flera av de intervjuade understryker
att en fördel med sommarskolan är att många av eleverna möter nya lärare.
Även elever på fristående skolor bör få den möjligheten.

3.4 Kommunernas mål och erfarenheter
En klar majoritet, 18 av de 21 intervjuade huvudmännen, säger att måluppfyllelsen var god och sex av dem tyckte att den var över förväntan. De
viktigaste målen för de intervjuade var att antalet elever som blev behöriga
till gymnasiet ökade och att eleverna fått stöd. Detta har i sin tur gett en
positiv syn på kommunernas och skolornas verksamhet och resultat.
Förbättrade resultat innebär dessutom besparingar för kommunen.

”För kommunen blir resultatet att vi får färre elever på det
individuella programmet, vilket innebär att vi sparar 32 000 kr
per elev och läsår eftersom det individuella programmet innebär
en merkostnad för oss. Det här är alltså en ren vist för oss på
ca 500 000 kr. Även om vi körde sommarskolan i helt egen regi
skulle vi fortfarande spara pengar (...) – förutom att vi får elever
som är bättre rustade för livet.”
Manlig huvudman, utvecklingsledare inom kommun

”För skolan har det varit goodwill att kunna anordna
sommarskola och det fick mycket utrymme i lokalpressen.”
Manlig huvudman, rektor

”I den utvärdering kommunen gjort tar de upp att det är fler
elever som uppnår målen nu. Sommarskolan har förbättrat
kommunens betygsstatistik och därmed kommer många in på
vanlig gymnasieutbildning.”

Kvinnlig lärare, svenska och engelska
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Få sommarskolor hade problem att rekrytera personal och majoriteten av
lärarna var ämnesbehöriga. En del skolor vände sig till nyutexaminerade
lärare om den egna personalen inte var villig att arbeta med sommarskolan.
Några skolledare berättar att intresset från lärarnas sida var mycket stort,
en skola hade till exempel som regel att lärarna på sommarskolan i möjligaste mån skulle ha fem års erfarenhet. En del har använt sig av ämnesbehöriga lärare; men kombinerat med ytterligare en lärare med andra erfarenheter, t ex med egen invandrarbakgrund.

”Att vara lärare på sommarskolan är lite av ett hedersuppdrag.”
Kvinnlig huvudman, utvecklingssamordnare, stadsdelsnämnd

Sommarskolan erbjuder möjlighet att prova nya pedagogiska metoder, men
också nya mötesplatser både för lärare och elever, eftersom många kommuner samlar sommarskolan i en av kommunens skolor.

”Det är utvecklande för lärarna att jobba med de svagaste
grupperna. Deras pedagogiska skicklighet utmanas där. Det finns
gott om tid och de kan skapa och testa material som de har nytta
av hela året. Inom sommarskolan kämpar eleverna och lärarna
känner sig uppskattade. Samma lärare får bättre utvärderingar
här än i ordinarie undervisningen.”
Manlig huvudman, samordnare på gymnasieskola

”Det var också kul att det kom lärare från de fyra olika
högstadieskolorna som var delaktiga. Intressant att jobba med
andra kollegor och utbyta erfarenheter och nya arbetssätt och
att man fick känna mer att man jobbar mot samma sak.
Nu är det till exempel inga problem att maila en annan
engelskalärare om material eller om man har andra frågor.
Det har varit en jättestor vinst.”
Kvinnlig lärare, svenska och engelska
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”Eleverna får mycket hjälp och får jobba koncentrerat eftersom
alla andra ämnen är borta, de har en annan lärare än de
vanligtvis har vilket gör att eventuellt negativa bindningar
försvinner, det är ingen positionering i kamratgruppen eftersom
eleverna kommer från olika skolor.”
Kvinnlig huvudman, programsekreterare. Utbildningskontor på kommun

Erfarenheter från sommarskoleverksamheten kan påverka arbetssättet
resten av året – eller åtminstone starta en diskussion om pedagogiska
metoder.

”Vi kan se att under de två år vi haft sommarskolan har
60 procent av de elever som deltagit blivit godkända i ämnen där
de tidigare inte fått betyg. Den fråga man kan ställa sig är hur det
kommer sig att de inte kunde bli godkända trots mer än 6 000
timmars undervisning, när det sen samtidigt räckte med en veckas
sommarskola för att de skulle godkännas. Det här sänder tillbaka
starka signaler till skolan om hur vi egentligen arbetar. Här måste
vi stimulera till diskussion.
(...) på den skola där sommarskolan varit förlagd har man helt
lagt om organisationen inför det här läsåret för få en närmre
relation mellan pedagog och elev. Det blir fler timmar med
eleverna än tidigare.
Att vi behöver ha sommarskolor är ett tecken på att skolan
misslyckats. Vi måste tidigare identifiera de elever som behöver
stöd och ge dem det stöd de har rätt till. Ett skolsystem som från
första början var individanpassat skulle vara mycket bättre.”
Manlig huvudman, utvecklingsledare inom kommun
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”Hemskolan tvingas analysera vad eleverna missat på sin väg mot
slutmålet och det underlaget är otroligt viktigt för att man ska
kunna ge eleverna den bästa hjälpen. Det gör att hemskolelärarna
intresserar sig mer de också. Det är ingen som kommer till
support– eller sommarskolan utan underlag. Sedan klarar vi
tyvärr inte alla eftersom en del har för stora luckor, men då
skickar vi vidare underlaget på vad de behöver träna på till IV.”
Manlig huvudman, rektor

Huvudmännen ser sommarskola som en bra sommarsysselsättning – någon
kommun betalar till och med lön till eleverna.

”Sommarskolan erbjuder ett meningsfullt alternativ. Alla barn är
inte på semester utan de går och släpar på stan. Sommarskolan är
en mycket god investering.”
Manlig huvudman, skolchef

”Vi sätter in mycket stöd under terminerna men eleverna orkar
inte med. Sommarskolan ger mycket större effekt eftersom de kan
studera i lugn och ro, vilket är mentalt viktigt.”
Kvinnlig huvudman, rektor

”Alla i kommunen får ett kommunalt sommarjobb.
Sommarskolan blev ett alternativt sommarjobb och alla elever
som deltog fick 35 kronor i timmen.”
Manlig huvudman, bitr. skolchef

Med något enstaka undantag har de intervjuades kommun eller fristående
skola anordnat sommarskola tidigare – många under ett stort antal år,
några sedan 2006 när det statliga stödet erbjöds för första gången.
Många som haft sommarskola kommenterar att bidraget gjort att de kunnat förbättra undervisningen och bistå med pedagogiskt material tack vare
det statliga bidraget.
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”Bidraget till sommarskola underlättar väldigt. Vi fick möjlighet
att köpa in material, böcker och på ett helt annat sätt driva
sommarskolan. Tack vare bidraget lyckades vi få vår
informationsfolder översatt till bosniska, serbokroatiska
och arabiska och på så sätt når vi de icke svensktalande
föräldrarna och även de elever som är svagare på svenska.”
Kvinnlig huvudman, Utvecklingsen5heten på kommun

3.4.1 Kritiska röster
Det finns några få kritiska röster – dock är de indirekta och kommer oftast
från huvudmän och skolor som inte själva har anordnat sommarskola.

”Sommarskolan är delvis ifrågasatt. Det finns kritik från
grundskolans rektorer som undrar om eleverna verkligen kan
lära sig på tre veckor det de inte kunnat lära sig på flera år.
Samtidigt finns det en självkritik hos dem: varför lyckas vi inte
göra det på läsårstid? Rektorer har också påtalat att en del elever
lägger av under terminen och tänker att det här kan jag göra
på sommarskolan istället.”
Kvinnlig huvudman, programsekreterare. Utbildningskontor på kommun

En kommentar som återkommer är att det behövs mer resurser för kontinuerlig stödundervisning i skolorna. En lärare är orolig att sommarskolan
ska vara den enda stödåtgärden som får resurser.

”Sommarskolan har varit någon form av brandkårsutryckning.
Man rycker ut i slutet av grundskolan, men det bästa vore om
den hjälpen kom tidigare.”
Manlig lärare, matematik

3.4.2 Frivillighetens betydelse för skolhuvudmännen
Övervägande majoriteten av de intervjuade huvudmännen tror att sommarskola skulle anordnas även utan statligt bidrag, men några kommenterar
att de inte skulle ha startat utan bidraget och att verksamheten skulle få
mindre omfattning och torftigare innehåll utan bidrag.
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”Det är en jättebra verksamhet, men jag tror inte att den ska
vara obligatorisk för kommunen. Det kommunala självstyret är
viktigt, kommunerna måste få ta ställning hur de ska ordna sin
ekonomi och sina stöduppgifter. När det kommer påbud uppifrån
blir det motstånd och då försvinner inspirationen. Bra idéer kan
dödas om de upplevs som påbud. Det är förmätet att tro att alla
ska göra på samma sätt, man kan stödja elever med många olika
metoder. Jag tror på lokala lösningar. Hos oss är sommarskolan
en bra lösning. Mer pengar till stödinsatser kombinerat med
information, goda exempel och goda idéer är det bästa sättet.
Likvärdigheten i skolsystemet måste sättas i relation till vad som
passar för orten och stället. ”Likvärdighet” betyder inte ”samma
sak” utan ”Likvärdigt” och beror på förutsättningar på plats och
ställe.”
Manlig huvudman, samordnare på gymnasieskola

Många huvudmän menar att det varit ett ”lättsökt” bidrag, inte byrå
kratiskt och krångligt och utan krav på redovisning och uppföljning.
Om bidraget permanentas kommer dock detta troligen att behöva ändras.
Ett permanent bidrag skulle dock göra det lättare för kommuner/fristående
skolor att planera verksamheten.

3.5 Lärarnas erfarenheter
Alla intervjuade lärare är positiva till sommarskolan. Ungefär hälften av
dem har undervisat flera somrar, medan andra gjort det för första gången.
Flera av dem som arbetar med sommarskola för första gången är förvånade
över det goda resultatet.

”Jag tyckte att det var överraskande stor skillnad. Motivationen
hos eleverna var mycket högre än normalt och det förvånade
mig eftersom många av eleverna som kom till sommarskolan var
elever som hade svårt i skolan.”
Manlig lärare, engelska och svenska
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”Måste säga själv att jag inte gick in i sommarskolan med särskilt
stora förhoppningar men är positivt överraskad. Eleverna hade
invandrarbakgrund och om man inte kan svenska till 100 procent
är det inte lika lätt att plocka upp ett nytt språk. (...) Vi lade
upp en individuell plan. Det blev mycket effektivt när vi kunde
fokusera på de delar som de behövde hjälp med.
Det var också viktigt och stimulerande att ha mycket tid för varje
enskild elev. Tid är nog det som saknas mest i skolan och här
hade vi mer tid än någon lärare någonsin kommer att ha. Det är
viktigt för eleverna att få individuell hjälp – att läraren noggrant
hinner förklara och att eleven känner att läraren har tid.”
Manlig lärare, engelska

Några lärare kommenterade också att de själva utvecklades som pedagoger.

”Jag kände att jag utvecklades. Dels blev jag stärkt av att kunna
ordna något som stärkte eleverna så påfallande. Jag såg deras
glädje och stärkta självkänsla. Metodiskt var det jättebra att på så
nära håll få utveckla egna metoder och ta fram egna idéer, det har
man ju glädje av i den vanliga undervisningen också.”
Kvinnlig lärare, svenska och engelska

”Det som är fantastiskt bra är att allt det arbetet man gör under
sommarskolan är guld värd i den vanliga undervisningen. När jag
får en elev som är svag så har jag material att ge eleven och som
jag vet fungerat på andra.”
Kvinnlig lärare, matematik
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Sommarskolan fick för många lärare oväntade effekter.

”Mer intensivt, socialt främjande eftersom det var elever från flera
olika klasser som blev en grupp och fick lära känna varandra.
De fick inte bara intensivträna språket utan också träna på den
sociala biten. Vi nådde enorma resultat. Det var oerhört lyckat, vi
såg hur eleverna inte bara fick ett större mod och en ledighet när
de talade engelska utan att de blommade upp och blev stärkta
även socialt.”
Kvinnlig lärare, engelska och svenska

”Jag tror att alla som var med lärde sig otroligt mycket (...) Dels
fick eleverna förbättrade ämneskunskaper, men det hade även en
psykologisk effekt av att de gjorde valet att satsa på sig själva.
De fattade ett viktigt och klokt beslut vilket stärkte dem.”
Manlig lärare, engelska och svenska

De upptäckte nya kapaciteter hos eleverna.

”De svaga eleverna som mycket väl kan uppnå bra resultat,
hinner inte med i den vanliga undervisningen eftersom det är
för lite tid per vecka och långt mellan lektionerna. Många av
dess elever skulle få G om de bara får tid på sig.(...) Man stärker
individen både mentalt och kunskapsmässig vilket är väldigt
viktigt. Sen ser man eleverna på ett annat sätt eftersom grupperna
är mindre. Man hjälps åt på ett annat sätt. Eleverna tittar och lär
av varandra, det är inte så skämmigt att göra bort sig så de törs mer.”
Kvinnlig lärare, engelska och svenska

”Det kan ju finnas många orsaker till varför de misslyckats
tidigare som konflikter med gamla lärare, för många ämnen på
en gång eller att klassen är för rörig. I sommarskolan känner
de sig sedda och får på så sätt ökade kunskaper och ett bättre
självförtroende.”
Manlig lärare, matematik
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”Jag hade tur och fick mycket studiemotiverade elever, de var
mycket ambitiösa och jag kunde gå in och komplettera med
exakt det de behövde. Vi satt upp olika delmål och prickade
av allteftersom de klarade av olika mål. De veckorna gav lika
mycket som en hel termin i en klass. Det blir en individualisering
som man inte kan åstadkomma annars.”
Manlig lärare, engelska

De viktigaste anledningarna att byta sommarledighet mot att undervisa
på sommarskolan var att lärarna fick koncentrera sig helt på undervisning,
det var stimulerande att arbeta med motiverade elever, det gick att prova
nya undervisningsmoment och att man fick möjligheten att tjäna lite extra.
Många av sommarskolelärarna är nyutexaminerade som på så sätt får
arbetslivserfarenhet och meriter.

”Det är en möjlighet att få in en fot i arbetet och få erfarenhet
och att tjäna pengar. Det är skönt med små grupper och att
bara få göra det som är kul med lärarjobbet – inga möten, ingen
pappersexercis. Undervisning är mitt intresse inom läraryrket.
Jag har utvecklat mig varje år jag arbetat med sommarskolan.
Det ger en chans att hitta nya sätt att bedriva undervisningen
och utveckla nya material. Det är viktigt att träffa elever som
har problem i skolan och i mitt ämne Jag kommer ner på en
grundnivå och utvecklar ett enkelt sätt att förklara saker inom
grammatiken – det finns det behov av även på gymnasiet.”
Manlig lärare, engelska

De lärare som undervisat elever från olika skolor säger att de bästa resultaten nåtts när de fått ett bra underlag från elevernas vanliga lärare – så har
dock långt ifrån alltid varit fallet.
Flera lärare kommenterar att elever som haft dålig kommunikation med sin
lärare kan bli sedda under sommarskolan – och att detta är mycket tillfreds
ställande även för lärarna.
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” Man känner att man kan påverka människors liv i en positiv
riktning. Det är fantastiskt. (...) Ingen har sett dem tidigare och
ofta har det varit en jättedålig kommunikation mellan lärare och
elev men sen när det kommer till oss och blir sedda är de som
”halleluja vad härligt.”
Kvinnlig lärare, svenska och engelska

Lärarna kommenterade vikten av att eleverna någon gång känner sig sedda
och känner att de lyckats med något i skolan.

”De kände säkert att de i alla fall lyckades med något inom
matten. Just känslan av att lyckas med något tror jag spelar
jättestor roll inför framtiden. (...) En av våra största uppgifter
tror jag faktiskt är att ge dem självförtroende, att de känner att
’jag kan faktiskt lite grann’.”
Kvinnlig lärare, matematik

En del lärare efterlyser stöd tidigare i skolan – men påpekar att det behövs
stöd under alla skolår.

”Det är väldigt svårt att fånga alla, det kommer alltid att vara
några som faller igenom och vad händer med dem då?”
Kvinnlig lärare, matematik

”Tyvärr får vi hela tiden höra att det inte finns några pengar.
Detär tragiskt, det går ju inte att få med sig alla elever genom
skolan när man inte har några resurser.”
Kvinnlig lärare, matematik

Sommarskolan blir en mötesplats – för elever från olika skolor, men också
för lärare som får lättare att ta kontakt och utbyta erfarenheter med lärare
från andra skolor.

”Det blir en tightare relation. Nu har man träffat elever från
andra klasser – vi morsar lite extra på varandra.”
Kvinnlig lärare, svenska som andra språk
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Ingen tycker att det är lättare för eleverna att få G efter sommarskolan.

”De ska inte komma igenom lättare på sommarskolan, utan det
ska vara samma bedömningsgrunder som i den vanliga skolan.”
Kvinnlig lärare, matematik

3.5.1 Sommarskolans framtid
Alla intervjuade lärare – utom en som inte har en åsikt – anser att det statliga bidraget till sommarskolan bör finnas kvar och att möjlighet till sommarskoleundervisning ska finnas i alla kommuner.

”Jag tycker att alla kommuner borde erbjuda sommarskola.
Det är bra för eleverna att det är frivilligt – men möjligheten
borde finnas överallt. Vi ska ha en likvärdig skola över hela
landet, då borde alla kommuner erbjuda eleverna extrahjälp.
Det är möjligt att vi har sparat in ett år för fyra elever som
annars skulle gått IV–programmet.”
Kvinnlig lärare, engelska

”Jag ser bara vinster med sommarskolan. Ekonomisk vinning
för kommunen, sommarskolan kostar, men IV kostar ännu mer.
Men framför allt en social och pedagogisk vinning för eleverna, vi
har möjligheten att fånga upp eleverna så att de hinner höja sina
betyg innan gymnasiet. Vi har fångat upp många vilsna själar och
sett många glada elever som lämnat sommarskolan. Det är en
förmån som lärare att kunna undervisa på det här sättet.”
Manlig lärare, matematik

De flesta lärarna uppfattade att det var rektor som var drivande för att
sommarskolan skulle komma till stånd och i ett par fall var det en lärar
kollega.
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3.5.2 Frivillighetens betydelse för lärarna
Även lärarna understryker att frivilligheten är viktig.

”Frivilligheten spelade nog en stor roll, även om eleverna blivit
pressade av föräldrar och lärare så kände de själva att de gjort
valet och var stolta över det. Det är ju lysande att elever som har
det svårt väljer att plugga extra under sommaren.”
Manlig lärare, svenska och engelska

”Det värsta scenariot är när lärare eller föräldrar tvingat hit
elever eftersom de ofta stör och inte vill arbeta. (...) Det bästa
är när eleven i samråd med ämnesläraren eller mentorn kan
diskutera det här med lovskola, men att eleven i slutändan tar
beslutet själv. Om de blir hittvingade så når man inte samma
goda resultat.
Jag tycker att det ska vara på frivillig basis även för kommunerna.
Bestäms det att det ska vara så här förlorar man energin,
dynamiken. Kommunen ska få signalerna att det här är något bra
och utifrån det reagera. Vissa kommuner kan ju ha svårt att få
personal, risken är att man får oengagerade lärare. Man kan
aldrig beordra en lärare att jobba under ett lov.”
Kvinnlig lärare, engelska och svenska

”Det är bra att det är frivilligt för eleverna eftersom man då kan
ställa högre krav.
När det gäller kommunerna så är det jättesvårt hur man ska göra,
men det borde vara krav på kommunerna att de ska ordna det för
elevernas skull. Det är väldigt tråkigt för dem som inte har några
drivande människor i kommunen.
Man blir sur att någon utifrån ska bestämma om sommarskola ska
få finnas eller inte men det vore en katastrof om de tog bort den.”
Kvinnlig lärare, matematik
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3.6 Elevernas erfarenheter – om nyttan med sommarskola
Alla elever som intervjuats var mycket nöjda med sommarskolan. De viktigaste framgångsfaktorerna var att man läste ett eller två ämnen intensivt,
i små grupper, och att lärarna hade mycket tid att förklara och anpassa
undervisningen till de enskilda elevernas behov. Eftersom undervisningen är
frivillig och eleverna valt att gå i skolan under sommarlovet var klasserna
ofta ambitiösa och stämningen god.

”Sommarskolan var verkligen jättebra för att man bara har
ett ämne och för att man var en sådan liten grupp. Det var
jätteskönt, då blev man inte störd. Det är väldigt bra för dem som
har IG. Vi var en helt vanlig klass bara mindre och tystare.”
Flicka, årskurs 8

”Man vågar mer i sommarskolan eftersom det är en sådan liten
grupp, jag vågar inte visa i min vanliga klass att jag kan fastän
jag kanske kan det. Sedan får man nya vänner i olika klasser och
årskurser.”

Flicka, årskurs 8

Ett par elever nämner att de retats för att de gått på sommarskola, de har
bland annat kallats ”IG-barnen”. Detta hindrade inte att de var glada över
att de gått på sommarskola.

”Andra elever kan vara lite dryga och retas. De förstår inte att
man orkar, men jag bryr mig inte.”
Flicka, årskurs 8

De flesta eleverna känner sig stärkta av sommarskolan.

”Jättebra. Jag lärde mig massor. Jag blev kanonbra, lärarna
snackar om mig och tycker att jag har blivit jättebra.”
Flicka, årskurs 8

De flesta elever säger att de skulle ha varit lediga utan någon speciell aktivitet
om de inte gått på sommarskola. En elev gav dock upp en resa till England
och en annan missade en period av sitt sommarjobb. Flera elever nämner att
de uppskattat att ha något att göra under några sommarveckor – och eftersom de flesta haft sommarskola bara några timmar om dagen, oftast under
förmiddagen, har resten av dagen ändå kunnat bjuda på sommarlov. En elev
konstaterade lakoniskt ”jag var klar 12 när alla andra vaknade.”
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Många kommuner samlar elever från olika skolor till en enda skola, i flera
fall till en gymnasieskola. Flera elever nämner att det är stimulerande att
gå i en annan skola, att träffa nya kamrater och nya lärare. I vissa fall har
sommarskolan hållits i det gymnasium där eleven ska börja efter nian,
vilket gör gymnasiestarten tryggare.

3.6.1 Eleverna vill ha kvar sommarskolan
Alla intervjuade elever tycker att möjligheten ska erbjudas även i framtiden.

”Självklart. Klockrent – det är som att få en extrachans att kunna
visa att du verkligen kan om du vill.”
Pojke, årskurs 9

Flera elever talade om den positiva betydelsen av sommarskola med en
stark hetta. Främst var detta elever i nionde klass som riskerat att inte
komma in på gymnasiet och som därmed skulle behöva gå om ett år eller
gå på gymnasiets IV–program. För redan skoltrötta kändes detta som ett
stort hot.
Några elever underströk mycket kraftfullt hur viktigt det var att slippa
misslyckas i skolan.

”Det var lite småjobbigt att gå på sommarskolan. Men jag var
så skoltrött och ville inte gå om – ville komma vidare. Livet
hänger på det.”
Pojke, årskurs 9

Bristande lärarstöd
Några elever nämner att de haft svårt att uppnå målen för att de inte kommit överens med sin lärare. De hade känt sig helt utlämnade och utan några alternativ – det fanns inget sätt att undgå IG så länge den läraren ledde
undervisningen.

”Jag gick i en specialgrupp men den läraren hjälpte inte till.”
Flicka, årskurs 8
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”Hon kränkte mig och tryckte ner mig.”
Pojke, årskurs 9

Sommarskolan blev en upprättelse.

”Bra med en ny lärare som man kan ha en ny dialog med.”
Pojke, årskurs 9

Ofta är det en lärare, i något fall rektor, som tipsat om och rekommenderat
sommarskolan.
Men två av de intervjuade eleverna nämnde att deras ämneslärare, som
de inte kommit så bra överens med, inte berättat om sommarskolan, utan
de hade hört om det från rektor respektive klassens mentor. En av dem
berättar att han träffat kamrater som nu går om ett år eller som studerar
på IV–programmet och som inte fått information om att sommarskola
erbjöds. De är mycket besvikna att de inte fick chansen att höja sina betyg
och komma in direkt på gymnasiet.
Dessa elever lyfter frågan om skolans ansvar för elever som får IG. Det är
ett misslyckande för eleven – men även för skolan, menar de. De anser att
om en elev inte kommer överens med sin lärare borde alternativ erbjudas.

”Alla kommuner borde också anordna sommarskola så att
alla får chansen.”
Flicka, årskurs 8

Flera sommarskolelärare kommenterade att de märkt att elevernas mentorer inte gett barnen det stöd de behöver.

” Man blir också väldigt skrämd över hur vissa lärare gör. Vissa
lärare som skickar iväg elever till oss utan åtgärdsprogram kan
inte förklara varför de är här och vad de behöver. Aldrig har en
lärare hört av sig och frågat hur det gått för deras elev under
sommarskolan.”
Kvinnlig lärare, svenska och engelska
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3.6.2 Frivilligheten viktig för eleverna
Alla intervjuade elever understryker att frivilligheten är avgörande för att
eleverna ska vara så här motiverade och entusiastiska – dels för att de är
stolta över sitt val, dels för att det blev mindre bråk och prat i klassrummet
när alla var koncentrerade på studierna.

”Frivilligheten betyder otroligt mycket. Det gäller att ta ansvar.
Det är bättre att få välja själv när man behöver göra saker man
egentligen inte tycker är kul – då blir man bättre på det. Det var
roligt att gå med elever som tar skolan på allvar. Det är väldigt
bra. Och det är väldigt bra att man får en chans att höja sitt
betyg så att man kan komma in på gymnasiet.”
Flicka, årskurs 9

3.6.3 Elever med invandrarbakgrund
I enkätundersökningen ingick ingen fråga om hur många av
sommarskoleeleverna som hade invandrarbakgrund. Några av
skolorna som ingår i intervjuundersökningen har 50 % eller fler
invandrarelever – de och ytterligare några skolor nämner att
invandrarelever varit överrepresenterade bland sommarskoleelverna.
Även representanter från andra skolor nämner att sommarskolan
kan ha ett särskilt värde för elever med invandrarbakgrund.
Många elever nämner speciellt möjligheten att stärka engelskan som viktigt.

”Det är svårt när man inte läst engelska och inte har språket
i vardagen. Mina föräldrar pratar inte engelska. Jag har varit
i Sverige i nio år och när jag har lärt mig svenska har det inte
funnits så mycket plats för engelska.”
Flicka, årskurs 9

”Invandrarungdomar vill oftast läsa engelska., de kommer från
kulturer där engelska inte förekommer. Eftersom det inte finns
”Engelska 2” läser de ihop med de svenska eleverna. Engelska
blir därför ofta det svåraste ämnet för dem.”
Manlig huvudman, samordnare gymnasium
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Flera nämner också att det inte alltid är lätt att få hjälp hemma.

”Ibland är det svårt att koncentrera sig hemma och mina
föräldrar kan inte alltid hjälpa mig eftersom de är invandrare
och inte förstår alla ord.”
Flicka, årskurs 8

En av de intervjuade lärarna framhåller att hans främsta merit var att han
själv har invandrarbakgrund.

”Jag är väldigt positiv till sådana här verksamheter, speciellt i
invandrartäta områden. De som bott i Sverige en kortare tid kan
få det väldigt svårt när de börjar skolan. Deras skolgång har
många gånger sett helt annorlunda ut. En del elever har kanske
inte gått i skolan alls p.g.a. krig eller de som gått i koranskola
som har en helt annan bild av världen. Den ordinarie klassen ser
inte riktigt deras behov därför behöver de verkligen extra hjälp.
Många elever har tidigare känt att de inte kan någonting, men
efter några timmars intensivt arbete så har det lossnat och de har
helt plötsligt förstått. Föräldrarna har varit väldigt positiva, det
kan ju vara så att de inte har möjlighet att hjälpa sina barn med
läxorna eftersom de har svårigheter med språket. Att jag kan
en del språk tror jag också har varit en fördel eftersom jag kan
kommunicera med föräldrarna och förklara på elevens modersmål
om det är något de inte förstår.”
Manlig lärare, matematik och data

I Stockholm bedrevs 2007 sommarskolor som inriktade sig speciellt på
invandrarungdomar och unga flyktingar vid Tensta gymnasium och
Blackebergs gymnasium (180 respektive 160 sommarskoleelever). En artikel i DN 19 juni, 2007, beskriver att många är nyanlända flyktingar, en del
ensamkommande, som på detta sätt får en möjlighet att snabbt börja studera och en chans att lära sig språket när vanliga skolan ligger nere.
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3.7 Undervisningsmetoder
I enkäten uppger 68 % av huvudmännen att ”vad de anser vara mindre
traditionella arbetsmetoder” har använts under sommarskolan. 26 % uppger
att sommarskolan genomförts i samarbete med verksamheter utanför skolan.
36 % uppger att undervisningen kombinerats med andra aktiviteter.
En lärare berättar att mycket av undervisningen bedrevs utomhus ”där vi
inspirerades av miljön”. I matematik framhåller vissa lärare att det funnits
tid att göra praktiska och laborativa experiment: till exempel att tillverka
lådor för att uppleva volymer, eller räkna ut arean på en mängd lokaler i
skolan och sedan jämföra med till exempel en lägenhet.

”Praktiska moment i undervisningen ger stora effekter. Utför
man något praktiskt så sparar man det inom sig en längre tid,
det självupplevda stannar längre. Jag strävar hela tiden efter att
ge en anknytning till vardagen så att eleverna genom igenkänning
kommer ihåg bättre.”
Manlig lärare, matematik

Av de huvudmän/lärare som deltog i personliga intervjuer var det få som
hade kryssat ja i enkätens fråga om de använt alternativa metoder eller
samarbetat med verksamheter utanför skolan. Dock underströk de flesta att
sommarskolan i sig ofta innebär att undervisningen blir annorlunda. Små
klasser, individualiserad undervisning och koncentrerad läsning innebär en
stor skillnad mot den vanliga skolan – och ofta en lugnare klassrumsmiljö.
Andra exempel på att undervisningen kombinerats med andra aktiviteter
är att en del har ätit frukost och/eller lunch tillsammans, vilket stärkt samvaron mellan alla parter. På någon skola har det varit möjligt för eleverna
att gå till fritidsgården som ordnat aktiviteter efter lektionerna.
Nästan alla intervjuade elever underströk att de fick mycket mer individuell
hjälp av läraren än vanligt.

”Man fick mycket mer hjälp för att man var en sådan liten grupp.
(...) Det var mycket skönare än att vara i den vanliga klassen
eftersom det brukar vara så skrikigt. Det var roligare att vara
där än hemma. Man hann ju så mycket på sommarlovet ändå,
det var ju en massa kvar efter de där tre veckorna.”
Flicka, årskurs 8

”Man slipper att sitta och vifta så länge.”
Flicka, årskurs 9
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3.7.1 Mindre traditionella arbetsmetoder
Exempel 1: För ungdomar av ungdomar

En kommun har som upplägg att det endast är elever på gymnasiet som
undervisar på sommarskolan: ”För ungdomar av ungdomar”. Den bärande
tanken är att det inte ska vara som en ”vanlig” skola och det här var sjunde året som det uppskattade konceptet genomfördes. Sommarskolan 2007
hölls under tre veckor i augusti före skolstart. Den intervjuade handledaren
var en kvinnlig elev som gick ut gymnasiet våren 2007. Hon undervisade i
matematik för andra året i rad.
”Sommarskolan skiljer sig på många sätt från den vanliga skolan.”

•
•
•
•
•
•

Det är ungdomar som organiserar och driver hela verksamheten.
Vi genomförde sommarskolan i ett ungdomshus, vilket nog är lite
mysigare än de vanliga skollokalerna. Där finns många små grupprum.
Vi jobbade i mycket små grupper – två eller tre elever per handledare.
Vi utgick helt från varje individs behov. Innan start hade vi personliga
samtal med samtliga elever för att ta reda på vad just han/hon ville
fokusera på.
Vi hade nästan ingen katederundervisning alls, tack vare de små
grupperna. Undervisningen var helt deltagarstyrd. Vi gick in för att göra
undervisningen så rolig och lustfylld som möjligt.
Resultat nåddes på mycket kort tid eftersom vi kunde koncentrera oss så
mycket på varje individ och att vi hade stor förståelse för varje elevs behov.

Exempel från olika ämnen: på engelskan gick man ut och köpte glass på
engelska, man lekte att man var engelsktalande turister och gick till turistbyrån för att få information. Vi bjöd in en forskare i fysik som sköt raketer
och gjorde andra experiment. Vi gjorde studiebesök, tog in föreläsare som
föreläste om droger, mobbing mm, vi hade band som spelade och vi gjorde
en kabaré på slutet – på engelskan skrevs sångtexter och en pjäs, på svenskan skrevs dikter (till kabarén)
Vi vände oss främst till dem som gått ut årskurs 8, men vi har inte sagt nej
till någon. Vi hade även elever som gått ut nian och som ville förbereda sig
inför gymnasiet och elever som gått ut årskurs 7. Ca 70 elever deltog.
Kommunen ställde kravet att handledarna måste ha minst ”väl godkänt” i
det ämne man undervisade i och att man måste ha läst upp till en viss nivå,
vilket varierade beroende på ämne. Kommunen erbjöd detta som ett feriearbete och lönen var ca 60 kronor/timmen.
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Det fanns en ansvarig från kommunen. Två personer som gått ut gymnasiet
fungerade som verksamhetsansvariga (de hade tidigare arbetat som handledare) och stod för organisationen och logistiken. Ca 30 ungdomar jobbade
som handledare/lärare.
”Vi har också en ”vinterskola” där jag har varit handledare. Det är en slags
fortsättning på sommarskolan. Vi träffas en gång i veckan, varje fredag,
och hjälper eleverna med läxor, att plugga inför prov och även med datorer
om de inte har någon hemma när de till exempel ska skriva uppsats. Jag
har här också haft mer avancerad matematik för elever som velat förbereda
sig inför gymnasiet”, berättar en av eleverna som undervisat.
”Min känsla är att eleverna är mycket nöjda – vi har fått mycket positiv
respons. De har blivit säkrare och fått bättre självförtroende. Många rektorer har hört av sig och varit mycket nöjda. Många elever på sommarskolan har legat på gränsen mellan icke godkänt och godkänt, men har nu fått
en puff framåt. Det är klart att både sommarskolan och vinterskolan är en
avlastning för skolan och många är nöjda med och imponerade av kommunens initiativ”, säger huvudmannen, som är chef för arbetsmarknadsenheten på kommunen och konstaterar att över hälften av sommarskoleeleverna
får godkänt i kärnämnena i nian. ”Målet är främst att eleverna ska tycka
att det är kul att lära sig, att de känner lust, att de får en positivare attityd
till lärandet. SYO–personalen på skolorna vittnar om en förändrad attityd
till kunskap. Eleverna blir mer positiva.
Exempel 2: Kurs i engelska för årskurs 7 och 8

Ett mer omfattande pedagogiskt experiment med otraditionella arbetsmetoder beskrivs av en kvinnlig engelskalärare:
”Jag fick möjlighet att utarbeta ett helt nytt program tillsammans med en
brittisk engelsklärare som vi hyrde in från en annan kommun. (...).
Eleverna fick hela tiden öva sig på att kommunicera, vi hade inga skriftliga
övningar utan endast muntliga. Vi var inte bara på skolan utan besökte
... (näraliggande stad) några dagar där vi gick på ett tekniskt upplevelsecentrum och pratade om tekniska saker på engelska. Vi gick också på
restaurang och beställde på engelska. Överallt dit vi gick hade vi förvarnat
personalen att vi skulle komma och att vi ville att de skulle prata engelska. Den brittiske läraren som var en av de ansvariga har något som heter
The English House som är fyllt av engelska saker och som ger uppslag till
diskussion. Sedan så åkte vi till Stockholm en dag, och gick på Naturhistoriska Riksmuseet, såg en film på Cosmonova med engelskt tal.
Eleverna fick också ett uppdrag att i grupp intervjua så många turister som
möjligt. De fick färdiga frågor beroende vilken nationalitet de träffade. Som
bevis för att de verkligen intervjuat någon så skulle de be om ett mynt från
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personens land. Gruppen som fick in flest mynt och som vann var en grupp
som bestod av riktigt svaga elever som i början av veckan var väldigt försynta men som verkligen blommade upp.”

Resultat
”Från att det engelska språket för eleverna har varit negativt laddat och
något som är jobbigt så har de nu fått en positiv upplevelse av språket och
är mycket säkrare. Det har vänt totalt. Jag har hört efteråt från föräldrarna
att deras barn pratat om det hela sommaren. Alla har det inte så gott ställt
så för en del så var det här det enda de gjorde den här sommaren. De fick
möjligheten att göra något som de aldrig gjort tidigare. Det stärkte dem
som personer rakt igenom.”
Exempel 3: En annorlunda sommarskola – Afghanska sommarskolan

”Sommarskolan är den bästa idén. Genom att samla afghanska
elever i en sommarskola kan de lära sig skillnaderna mellan den
afghanska situationen och den svenska... och bättre anpassa sig
till den svenska skolan”.
Huvudman, rektor Afghanska skolan

Den afghanska sommarskolan har haft ett annat fokus än de övriga sommarskolorna: att hjälpa elever med afghanska bakgrund att tolka och
förstå den svenska verkligheten. Det långsiktiga målet är att elever med
afghansk bakgrund ska klara sig lika bra i skolan som sina klasskamrater.

Bakgrund
Barn och ungdomar som flyttat till Sverige från Afghanistan, ett land som
under närmare 30 år befunnit sig i krig, har inte gått i skolan regelbundet.
De har levt i ett land där rättsapparaten inte fungerat och laglöshet har
rått. Deras liv har styrts av traditioner och en stark hederskultur där familjer och klaner avgör vad som är ett brott och hur det ska bestraffas.
En del barn och ungdomar har inte haft någon utbildning alls och kan
därför varken läsa eller skriva när de kommer till Sverige. De pojkar och
flickor som har gått i skola har upplevt en helt annan skolkultur än den
svenska: pojkar och flickor undervisas separat, lärare är mycket stränga
och använder aga som metod för att hålla ordning i klassrummen, eleverna
har inte något inflytande i skolorna.
Väl i Sverige har afghanska barn och ungdomar placerats i klasser efter
åldersgrupp snarare än efter kunskapsnivå. Enligt de intervjuade har de
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svenska skolorna varken haft resurser eller kunskap att överbrygga kulturskillnaderna.

”I skolan hade lärarna ofta inte tid att hjälpa eleverna extra.
Det kanske inte märks efter bara två år men efter fyra år kommer
sommarskolan att ge resultat och då kommer de afghanska
eleverna att vara precis som de svenska.”
Lärare, Afghanska skolan

Afghanska skolans lärare vittnar också om ett speciellt utanförskap hos
afghanska barn och ungdomar med läs– och skrivsvårigheter. Det finns dessutom ungdomar som sökt sig till gäng som ägnat sig åt kriminella aktiviteter.
”De som kom till Sverige kände inte till lagar och regler, vare sig i Afghanistan eller i Sverige. Vi märkte att det var mycket vanligt med brott. Dessa
brott berodde ofta på att de inte kände till lagar och regler”.
Lärare, Afghanska skolan
I Afghanistan finns en stark hederskultur. I sommarskolan har elever, under
ledning av lärare, diskuterat hedersbegreppet och olika kulturskillnader.

”Om någon gör något dumt eller oriktigt inom familjen så räknas
det som om man har trampat på familjens heder. Detta gäller inte
i Sverige. När man flyttar till Sverige måste man lämna
hedersbegreppet.”
Lärare, Afghanska skolan

Sommarskolan
För att hantera problemen sökte Afghanska kulturföreningen bidrag från
olika håll för att undervisa barn och ungdomar med afghansk bakgrund.
2006 fann de på myndigheten för skolutvecklings hemsida möjligheten att
söka bidrag för sommarskola. Efter att ha fått ett positivt gensvar och stöd
av handläggare på myndigheten gick kulturföreningen vidare med att organisera sommarskolan. Första sommarskolan samlade mer än 100 afghanska elever från 33 olika skolor i Stockholm med kranskommuner. Trots att
afghanska sommarskolan fick mindre resurser det andra året så kunde de
ändå ta emot mer än 100 elever från klass 1–12. Fokus låg på elever i klasserna 7–9 för vilka de fick bidrag från myndigheten. Extra kostnader för de
andra eleverna täcktes av Afghanska kulturföreningen.
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Undervisning skedde förutom i kärnämnena svenska, matte och engelska
även datakunskap, hemspråken pashto och dari samt samhällsinformation.
Första året var fördelningen mellan pojkar och flickor jämn. Andra året var
det fler pojkar än flickor.
Stödet från myndigheten gjorde det bland annat möjligt att förse alla elever
med ett SL-kort. De flesta elevernas föräldrar lever på socialbidrag, vilka
inte tar hänsyn till barnens behov av att gå en extra månad i skolan. De
som arbetat på skolan vittnar om att SL-kort till eleverna är viktigt för att
de över huvud taget ska ha råd att ta sig till skolan.
I en utvärdering av elever i årskurs 7–9 som Afghanska sommarskolan
gjort beskriver eleverna att de är mycket nöjda med sommarskolan. En av
eleverna skriver: ”Jag har lärt mig mer på sommarskolan än jag lärt mig
under två år i den vanliga skolan.”

3.8 Skolornas egna utvärderingar
Vi har fått ta del av sju utvärderingar som gjorts av skolor/huvudmän som
anordnat sommarskola. De visar inga avvikelser från det som framkommit
i intervjuundersökningen. Elever, lärare och huvudmän är mycket nöjda
– även föräldrar i den mån de omnämns. Den positiva effekten av att eleverna frivilligt valt att delta i sommarskolan understryks. Om lärare eller
föräldrar drivit fram att eleven ska gå på sommarskola blir resultatet ofta
sämre. Flexibilitet, närheten till de vuxna och små grupper lyfts fram som
viktiga orsaker till det goda resultatet.
Flera är dock mycket missnöjda med att elevernas ordinarie lärare sällan
lämnar information om vad den enskilda eleven behöver öva på – ett problem som även framkom i denna utvärdering.
En intressant kommentar var att skolan borde bli bättre på att ge instruktioner till eleverna vad gäller betyg/prestationer. I elevintervjuerna för
denna utvärdering framkom det att eleverna ibland inte visste vad de fått
för betyg efter sommarskolan, eller ens om de genomgått en prövning som
skulle kunna leda till ett högre betyd. Det som är självklart för lärarna är
uppenbarligen inte alltid det för eleverna.
Några nämner att det är svårt att planera hur många som kommer att gå
på sommarskola – det står ofta klart först när eleverna fått sina betyg och
ser om de fått IG eller inte.
Alla är överens om att kvaliteten på sommarskolans undervisning är god.
Eleverna uppfattar ofta sommarskolan som lättare än vanliga skolan, men
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detta beror inte på att sommarskola skulle ställa lägre krav, utan på att
man ägnar sig åt att repetera kurser, i små grupper. En utvärdering kommenterar dock: ”upplägget och undervisningen passar inte alla elever –
men väldigt många.”
Skolornas elevenkäter, som besvarats av över 300 elever, ger mycket goda
omdömen. I flera skolor är över 95 % av eleverna nöjda med sommar
skolan, såväl beträffande omfattning, innehåll och resultat – samt till att
sommarskola borde arrangeras även nästa år. En skola skickade oss svaren
på en enkät som 45 av sommarskolans elever fyllt i. Här är några elevkommentarer om vad som var särskilt viktigt under tiden i sommarskolan:
”Att jag kunde jobba ordentligt.”
”Att jag förstod det jag hade svårt för mycket bättre.”
”Att börja läsa! Trodde aldrig jag skulle börja läsa.”. Samma elev vill att
sommarskolan ska fortsätta nästa år: ”Ja för att om det kan hjälpa mig
kommer det hjälpa många andra.”

3.9 Andra metoder för stöd
Alla kommuner ordnar inte sommarskolor – många elever får alltså inte
chansen att höja sina betyg och bli behöriga till gymnasiet. Men en mängd
andra metoder som skolorna använder för att ge stöd kontinuerligt och på
längre sikt nämns av både lärare och elever. Många tycker att det är bra
om det finns både sommarskola och kontinuerligt stöd under skolåret.
Några metoder som används är: läxverkstad, extralektioner, stödundervisning, koncentrationsveckor, språkstödjare, supportskola, lovskola, vinterskola, resurscenter, Studio för dem som stör – eller vill sitta i fred, eller
möjligheten att dela upp eleverna i nivågrupper, där svagare elever får mer
stöd och de starka kan gå vidare i snabbare tempo.
Dock innebär inga av dessa stödformer att eleverna har möjlighet att
genomgå prövning för att höja sitt betyg.
En huvudman tycker att andra lärare skulle erbjudas möjlighet att göra
studiebesök i sommarskolan för att se hur arbetet bedrivs där och vilka
metoder som används.

3.10 Vad saknas i utvärderingen?
Det är ca 160 kommuner, kommundelar, eller fristående skolor som anordnat sommarskola. Större delen av Sveriges elever har alltså inte erbjudits
sommarskola. Huvudmän, lärare och elever i kommuner och skolor som
inte haft sommarskola finns därför inte representerade i denna utvärdering.
Vi vet inte varför huvudmännen har valt att inte erbjuda elever detta stöd
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– om de har egen stödverksamhet eller om det egentligen är många av dessa
skolor som skulle behöva erbjuda sommarskola, men inte är tillräckligt engagerade eller driftiga för att göra det. Det skulle naturligtvis vara mycket
intressant att få en vidare överblick över hur kommuner och enskilda skolor arbetar med att stödja elever som inte fått G i vissa ämnen.
Vi har inte talat med några missnöjda elever. De elever som intervjuats har
valts ut av skolorna. Men när eleverna beskriver stämningen i gruppen som
helhet menar de att alla har varit nöjda. Skolornas egna utvärderingar omfattar flera hundra elever och även där är det få som kommer med kritik.
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4. Sammanfattning och slutsatser
Vilka gick på sommarskolan – och hur blev resultatet?

Sommarskolorna vände sig elever som under vårterminen gått ut årskurserna 7 (15%), 8 (41%) eller 9 (44%).
Totalt förbrukades ca 25 av de 30 miljoner kronor som avsatts för sommarskoleverksamhen 2007. Bidrag betalades ut för 8 802 elever – dock återbetalades en del pengar eftersom verksamheten inte kom igång, färre elever än
beräknat deltog, eller på grund av skolan/kommunen uppgett fel elevunderlag i ansökan.
I första hand erbjöds undervisning i kärnämnena matematik, svenska och
engelska. Den största gruppen var niondeklassare som ofta också fick möjlighet att läsa upp sina betyg i kärnämnena. Fördelningen mellan flickor
och pojkar var 53 % pojkar och 47 % flickor.
Så gott som alla skolor uppger att en mycket hög andel av lärarna som
bedrev undervisningen var ämnesbehöriga: 83 % av lärarna i svenska,
88 % av matematiklärarna och 74 % av lärarna i engelska.
Det vanligaste var att erbjuda sommarskola direkt efter skolavslutningen
i juni, så att de som ville söka till gymnasiet skulle hinna få besked om ett
eventuellt höjt betyg. Omfattningen i tid varierade mycket – från fyra dagar
till 3 veckor – oftast endast på förmiddagarna. En del skolor erbjöd dessutom sommarskola några veckor i samband med skolstarten i augusti, som
förberedelse och ”uppvärmning” inför terminen. Sammanlagd undervisningstid blev 22 038 klocktimmar.
Möjligheten till prövning har sett olika ut. Intervjuerna visar att det oftast bara är niondeklassarna som fått möjligheten att höja betyget i det/de
kärnämnen de blivit underkända i. Därför är andelen elever som fått höjt
betyg efter sommarskolan relativt låg: Matematik: 21%; Engelska: 13%;
Svenska: 10%. Ingenting tyder på att det skulle vara lättare att få G efter
sommarskolan än inom den vanliga skolverksamheten.
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De flesta huvudmän hade hittat information om bidraget på myndighetens
hemsida eller via det elektroniska nyhetsbrevet. Flera påpekar dock att det
varit en ren tillfällighet att någon upptäckt informationen. 40 % av huvud
männen säger i enkäten att informationen kom för sent, troligtvis avser
vissa att de inte nåtts av informationen.
Många skolhuvudmän understryker att det varit ett ”lättsökt” bidrag, inte
byråkratiskt och krångligt och heller inte krävt egen redovisning och uppföljning. Om bidraget permanentas ändras troligen detta. Ett permanent
bidrag skulle dock göra det lättare för kommuner/fristående skolor att
planera verksamheten.
Individualisering och frivillighet – centrala frågor

Alla intervjuade grupper framhåller att små grupper, individualiserad undervisning och möjligheten att läsa koncentrerat leder till att sommarskolan ger bra resultat. Eleverna säger att de får mer hjälp och de som nämner
att de haft en dålig relation till sin ordinarie lärare känner att de fått en
andra chans när de fått möta en ny pedagog.
Så gott som alla intervjuade, huvudmän, lärare och elever, understryker
att frivilligheten är en av de saker som gör sommarskolan så stimulerande.
Viktigast är det att eleverna själva väljer att läsa på sommarskola. Det har
oftast varit fallet och lärarna beskriver att stämningen i klasserna varit god
och att eleverna varit fokuserade och ambitiösa. Men även lärarna värnar
om valfriheten att få arbeta på sommaren. Flera huvudmän understryker
att det är viktigt att man får fatta ett lokalt beslut om hur man vill utforma
stödverksamhet för eleverna – ”påbud” uppifrån är inte populärt.
Skolhuvudmännens kommentarer

En klar majoritet, 18 av 21, av huvudmännen säger att måluppfyllnaden
var god, sex av dem tyckte att den var över förväntan. Antalet elever som
blev behöriga till gymnasiet ökade och eleverna fick bra stöd. Detta har i
sin tur gett en positiv syn på kommunernas och skolornas verksamhet och
resultat. Förbättrade resultat innebär dessutom besparingar för kommunen
eftersom IV-programmet är kostsamt. Få sommarskolor hade problem att
rekrytera personal. Många kommuner har ordnat sommarskola utan statligt bidrag i många år. De flesta skulle göra det igen, men huvudmännen
påpekar att det statliga bidraget har ökat kvalitén och gjort det möjligt att
ta fram nytt material, ibland på flera språk.
Lärarnas kommentarer

Alla intervjuade lärare är positiva till sommarskolan. Många tycker att
resultatet överskred deras förväntningar. Flera lärare som undervisat i sommarskolan för första gången säger att de är överraskade över hur mycket
det gav både eleverna och dem själva.
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De uppskattade särskilt att de fick koncentrera sig helt på undervisning och
att det gick att prova nya pedagogiska grepp. De fann det stimulerande att
arbeta med motiverade elever – och de uppskattade möjligheten att tjäna
lite extra. Många av sommarskolelärarna är nyutexaminerade som på så
sätt får arbetslivserfarenhet och meriter. De bästa resultaten uppnåddes när
de fått underlag från de ordinarie lärarna. Det hörde dock till ovanligheten
och flera lärare påpekar att vissa elever som fått IG inte fått bra stöd av sin
ordinarie lärare.
Elevernas kommentarer

Alla elever som intervjuats var mycket nöjda med sommarskolan. De viktigaste framgångsfaktorerna var att man läste ett eller två ämnen intensivt,
i små grupper, och att lärarna hade mycket tid att förklara och anpassa
undervisningen till de enskilda elevernas behov. Eftersom undervisningen är
frivillig och eleverna valt att gå i skolan under sommarlovet var klasserna
ofta ambitiösa och stämningen var god. De uppskattar chansen att undvika
att gå IV-programmet och flera elever som säger att de fått IG för att de
inte kommit överens med sin ordinarie lärare är mycket glada över att ha
fått läsa för en ny lärare.
Elever med invandrarbakgrund
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Skolhuvudmännens uppfattning om
sommarskolebidraget bör finnas kvar

Flera huvudmän och lärare nämner att sommarskolan kan ha ett särskilt
värde för elever med invandrarbakgrund. Ett antal av dessa elever har kommit från länder där skolgången sett helt annorlunda ut, eller om det varit krig
kanske de inte gått i skolan alls. Språksvårigheter gör det ofta svårt för föräldrarna att hjälpa dem med läxor. Mötet med Afghanska skolan ger en bild
av att de svenska skolorna har svårt att ta tag i problem som är specifika för
afghanska elever – samma sak gäller säkert även andra invandrargrupper. Intervjusvaren beskriver att det inte finns tillräckligt med resurser på skolorna
för att ge dem det speciella stöd som krävs för att eleverna lättare ska kunna
anpassa sig till en svensk skolmiljö och till det svenska samhället i stort.
Behövs bidrag till sommarskola i fortsättningen?

Enkätsvaret är så gott som enhälligt: nästan 97 % av huvudmännen som
svarat på enkäten vill att bidraget ska finnas kvar.
Det innebär inte att frågan är helt enkel. Sommarskolans verksamhet är
inte reglerad och alla intervjuade nämner att frivilligheten är mycket viktig
för alla parter. Man befarar att en obligatorisk och mer reglerad verksamhet kommer att kväva nytänkandet och entusiasmen.
Skolan ska vara likvärdig över hela landet, påpekar vissa lärare som anser
att alla kommuner bör anordna sommarskolor. Likvärdig betyder inte att
man alltid gör exakt samma sak, understryker en annan huvudman som är
fullständigt nöjd med sommarskoleverksamheten, men som ändå tycker att
den måste vara frivillig.
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Såväl lärare som huvudmän diskuterar också om inte statligt stöd för tidiga
stödinsatser för ungdomar skulle vara ännu viktigare än sommarskoleverksamheten. Men det ena behöver inte utesluta det andra. Elever som mognar
sent eller som av andra anledningar står inför att inte vara behöriga till
gymnasiet får stor och viktig hjälp i sommarskolan.
Det bör vara möjligt att utforma stödet på ett sätt så att det fungerar lokalt.
Ett inspirerande informationsmaterial med goda exempel skulle kunna föda
bra idéer.
Den övergripande bilden är av en mycket inspirerande och lyckosam verksamhet. Utmaningen är att behålla känslan av frivillighet och kreativitet
även om stödet permanentas.
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Bilaga 1
A. Enkätfrågor
B. Intervjufrågor huvudmän
C. Intervjufrågor lärare
D. Intervjufrågor elever

A. Enkätfrågor
Enkäten sändes elektroniskt till de skolhuvudmän som erhöll bidrag 2007:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur många elever deltog i sommarskolan? Flickor/pojkar
Hur många av flickorna och pojkarna deltog i undervisningen i de
olika kärnämnena?
I vilka årskurser gick eleverna som deltog i sommarskolan under
våren 2007?
Verksamhetens omfattning angivet i det totala antalet lektionstimmar.
Hur stor del av undervisningen uppskattar ni i procent ägnades åt
respektive kärnämne?
Bedrevs undervisningen med ämnesbehöriga lärare i svenska?
Bedrevs undervisningen med ämnesbehöriga lärare i matematik?
Bedrevs undervisningen med ämnesbehöriga lärare i engelska?
Har elever genomgått prövning och erhållit ett högre betyg efter avslutad
sommarskola? Om ja, ange hur många elever som har gjort detta i
respektive ämne!
Har sommarskolan tillämpat vad ni anser vara mindre traditionella
arbetsmetoder?
Har sommarskolan genomförts i samarbete med verksamheter utanför
skolan?
Har undervisningen kombinerats med andra aktiviteter?
Har sommarskoleverksamheten genomförts i enlighet med planeringen
och i den omfattning som redovisades i ansökan om bidrag?
Om nej vilket/vilka av följande är orsak till detta? Svagt intresse hos
eleverna, svårt att rekrytera lämplig personal, information/erbjudandet
om bidraget kom för sent, fler elever än beräknat.
Anser ni att bidrag till sommarskola även bör finnas i fortsättningen?
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B. Intervjufrågor huvudmän
Telefonintervjuer eller personliga möten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur hörde ni talas om att ni kunde få bidrag för att anordna sommarskola?
Varför ville ni anordna sommarskola?
Har ni anordnat sommarskola tidigare? Med bidrag 2006? Helt på
egen bekostnad?
Hur upplevde du informationen från Myndigheten för skolutveckling?
Genomfördes sommarskolan i den omfattning som planerades?
Om inte; varför? T ex svagt/starkt intresse från elever, svårt rekrytera
personal, information om möjligheten för sent från staten.
Mötte ni några svårigheter i planeringen?
Hur såg ansvar och organisation ut i kommunen?
Hur upplevde du att rekrytera personal?
Vilka/vilket ämne har prioriterats? Varför?
Vilka effekter har sommarskolan haft för elever, lärare, skola,
kommunen i sin helhet?
Motsvarar resultatet (i form av elevers resultat/betyg efter prövning)
förväntningarna?
Är det någon grupp av elever som är överrepresenterad bland sommarskoleleverna? Är det t ex många elever med invandrarbakgrund som
går på sommarskolan.
Skulle andra former av stöd ge bättre resultat? Vilka, i så fall?
Är det ett problem att det är en frivillig verksamhet? Om ja; varför?
Anser ni att bidrag till sommarskola bör finnas även in fortsättningen?
Varför/varför inte?
Skulle ni anordna sommarskola även utan statligt bidrag?
Har ni gjort en egen uppföljning/utvärdering? Vad visade den?
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C. Intervjufrågor lärare
Telefonintervjuer eller personliga möten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vilket ämne/vilka ämnen undervisade du i? Hur ser din ordinarie
tjänst ut?
Hur många elever deltog? Flickor/pojkar
Fördelningen mellan årskurserna 7,8 och 9?
Hur mycket undervisning ansvarade du för.
Hur fördelade sig undervisningstiden mellan olika elever/ämnen?
Har du ämnesbehörighet? Hade övriga sommarskolelärare det?
Hur hörde du talas om att det fanns möjlighet att vara sommarskolelärare?
Vem var drivande för att sommarskola skulle anordnas – rektor,
kommunen, föräldrar, någon annan?
Har du undervisat i sommarskola tidigare?
Hur skiljer sig sommarskola från vanlig skola?
Var det svårt att nå resultat under så kort period som sommarskola varar?
Vilken betydelse bedömer du att sommarskolan haft för elever, lärare,
skolan, kommunen/fristående skolhuvudmannen?
Hur många av eleverna genomgick prövning efteråt?
Är det någon grupp av elever som är överrepresenterade bland sommarskoleleverna? Är det t ex många elever med invandrarbakgrund som
går på sommarskolan?
Använde ni under sommarskolan mindre traditionella arbetsmetoder
och/eller pedagogiska experiment?
Har sommarskolan genomförts i samarbete med verksamheter utanför
skolan? I andra lokaler än normalt?
Har undervisningen kombinerats med andra aktiviteter? Vilken
betydelse har nya arbetssätt, kombination av verksamheter, andra
lokaler/aktiviteter haft?
Skulle andra former av stöd än sommarskola ge bättre resultat?
Är det ett problem att det är frivilligt; att alla kommuner inte anordnar?
Är arbetet med sommarskola positivt/intressant för dig som lärare?
Ge exempel!
Anser du att bidrag till sommarskola bör finnas även i fortsättningen?
Varför/varför inte?
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D. Intervjufrågor elever
Intervjuer vid personliga möten:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ålder/kön
Vilket/vilka ämnen studerade du?
Hur länge?
Hur fick du reda på att sommarskolan fanns?
Hur fick du veta att du kunde gå?
Har du gått på sommarskola tidigare? Om ja, när?
Hur var undervisningen jämfört med vanliga skolan?
Var höll ni till?
Gjorde ni annat än att bara hålla på med ämnet? Badade, studiebesök t ex?
Hur upplevde du sommarskolan?
Vad skulle du gjort om du inte gått på sommarskola?
Genomgick du prövning? Fick du högre betyg?
Tycker du att sommarskola ska finnas även i framtiden? Varför?
Kan du tänka på något annat sätt än sommarskolor att få stöd som elev?
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Sommarskola 2007 – en utvärdering

”Självklart. Klockrent - det är som att få en extrachans
att kunna visa att du verkligen kan om du vill.”
Pojke i årskurs 9

Myndigheten för skolutveckling har under 2006 och 2007 fördelat
bidrag till kommuner och fristående skolor för anordnande av
sommarskola. Sommarskola är frivillig undervisning för elever under
sommarlovet.
För många kommuner och skolor innebar bidraget att man för första
gången kunde erbjuda eleverna den här typen av stöd. Kärnämnena
svenska, matematik och engelska skulle prioriteras. Några fastslagna
regler finns inte för hur undervisning i sommarskola ska bedrivas
eller hur resultat värderas. Det har därför funnits stora möjligheter
för kommuner och skolor att utforma sommarskolan på olika sätt.
Utvärderingen vilar på en enkätundersökning samt en fördjupad
studie genom intervjuer. Där fångas många personliga reflektioner
från elever och lärare.
Bidrag ska på liknande sätt erbjudas även för 2008. Den genomförda
utvärderingen kommer att vara till stor hjälp i det fortsatta arbetet.

”Att vara lärare på sommarskolan är lite av
ett hedersuppdrag.”
Kvinnlig kommunal utvecklingssamordnare

