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1. Inledning   
Sommarskolan i Borlänge är Sveriges största sommarskola. Över 700 mellan- och 
högstadieelever samlas frivilligt i Maserskolan och Nygårdsskolans lokaler för att delta i 
skolverksamhet under sju veckor av sitt sommarlov. Borlänge kommun har tagit emot ett stort 
antal flyktingar under det senaste åren. Samhället har i allt högre grad kommit att präglas av 
segregation vilket ställt höga krav på Borlänges skolor att klara av att ge alla barn en likvärdig 
utbildning. Ett av Borlänge kommuns svar på denna utmaning är sommarskolan. Sommar-
skolan välkomnar i princip alla elever oavsett ursprung eller kunskapsnivå att delta i 
sommarskolan. Den största gruppen av de som går i sommarskolan har dock utländsk 
bakgrund och/eller erfarenheter av migration.  

Sommarskolan i Borlänge anordnas sommaren 2016 för sjunde året i rad.1 Den växte fram ur 
en idé från tre fotbollsintresserade ungdomar. Grundtanken var att skapa något att göra för de 
barn och ungdomar som var sysslolösa på sommaren. Resultatet blev en förening, Jax 
International Football Club. Redan från början var konceptet att ungdomarna fick läsa 
skolämnen på förmiddagarna och delta i idrottsaktiviteter på eftermiddagarna. Första året var 
det 30 elever som deltog. De fick undervisning i svenska, engelska och matematik och kunde 
välja mellan fotboll och basket. Därefter har sommarskolan vuxit varje år till dagens 700 
elever. Att styra upp en verksamhet med så många elever, lärare och fritidsledare, utan de 
resurser som en ordinarie skola förfogar över, kräver mycket av dem som anordnar 
verksamheten. 

Idag drivs sommarskolan i Borlänge i samarbete mellan Borlänge kommun och projektet 
Borlänge Möjligheternas Stad. Borlänge - Möjligheternas Stad drivs av Borlänge 
Bandyförening och finansieras med pengar från Allmänna Arvsfonden. Tunabyggen, 
Borlänge Energi och Dalarnas idrottsförbund bidrar också med ekonomiska medel till 
verksamheten.2 Sommarskolan planeras av en projektgrupp som består av personer både från 
Borlänge kommun och från projektet Borlänge – Möjligheternas stad. Huvudman för skolan 
år 2016 är Borlänge kommun, med Jan-Olov Lundberg som ansvarig samordnare. Rektor och 
enhetschef är Lars-Åke Östlin som arbetar för Borlänge – Möjligheternas stad. 

Den här rapporten har initierats av Borlänge kommun och skrivits på uppdrag av Högskolan 
Dalarna. Sommarskolans verksamhet bedrivs utifrån tre målsättningar. Det första målet är att 
eleverna ska få bättre kunskaper i ämnena svenska, engelska, matematik och simning. Det 
andra målet är att sommarskolan vill knyta eleverna till föreningslivet. Det tredje målet är att 
sommarskolan ska arbeta för att skapa ett socialt hållbart Borlänge. I en rapport av den här 
storleken är det inte möjligt att undersöka allt som ryms i sommarskolans verksamhet. Det har 
därför varit nödvändigt med avgränsningar. Så som uppdraget formulerats så har prioriteten 
varit att undersöka hur den sociala målsättningen kommer till uttryck i skolverksamheten.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är få kunskaper om personalens uppfattningar om sommarskolan i 
Borlänges bidrag till ett socialt hållbart Borlänge. Utifrån detta syfte har följande 
frågeställningar formulerats: 
                                                 
1 Vahlberg, Kristina, ”Snart drar Sveriges största sommarskola igång”, Dalademokraten, 2016-05-22. 
2 Utvärdering av sommarskolan 2015. 
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1. Hur arbetar personal i sommarskolan för att bygga relationer till eleverna? 
2. Hur arbetar personal i sommarskolan för att bygga relationer mellan eleverna? 
3. Vilka visioner har personalen i sommarskolan för verksamhetens framtid?  
4. Hur ser personalen på sommarskolans bidrag till ett socialt hållbart Borlänge? 

 

1.2 Centrala begrepp 
1.2.1 Social hållbarhet 
1988 presenterades rapporten Vår gemensamma framtid. Den var ett svar på ett uppdrag som 
FN:s generalförsamling hade gett till Världskommissionen för miljö och utveckling, ledd av 
Gro Harlem Brundtland. Rapporten skulle ta fram förslag på strategier för det internationella 
samfundet att skapa en hållbar utveckling och tackla de miljöproblem som världen stod inför.3 
I rapporten behandlas sambandet mellan ekologiska, ekonomiska och sociala problem samt 
strävan efter ett gemensamt arbete mot dessa. I rapporten ges följande definition av hållbar 
utveckling. ”En hållbar utveckling kan definieras som en utveckling som tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina 
behov.”4 Vidare menar kommissionen att ”en hållbar utveckling fordrar att man tillgodoser 
alla människors grundläggande behov och att alla ges möjligheter att lyckas i sina strävanden 
för ett bättre liv.”5  

Brundtlandrapporten har kommit att bli en utgångspunkt för senare arbete för social 
hållbarhet. Även om social hållbarhet fanns som begrepp redan innan rapporten så bidrog 
Brundtlandrapporten till dess spridning. I en regeringsskrivelse från 2003, En svensk strategi 
för hållbar utveckling – ekonomisk, social och miljömässig, definieras den svenska 
regeringens syn på hållbar utveckling. ”Det hållbara samhället är ett samhälle där ekonomisk 
utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö. Samhället 
tillfredsställer sina aktuella behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov.”6 Denna formulering har en tydlig koppling till 
Brundtlandrapportens definition av samma begrepp. Skrivelsen lyfter fram demokratiska 
värderingar, delaktighet och kunskap som viktiga byggstenar i ett socialt hållbart samhälle, 
men också långsiktiga investeringar i människor och miljö, vilka skrivs fram som samhällets 
viktigaste resurser. Människor ska oavsett kön, socioekonomisk och etnisk eller kulturell 
tillhörighet ha samma möjligheter till en god hälsa. Vidare skrivs social sammanhållning fram 
som en grundförutsättning för social hållbarhet.7 

Emma Partridge, forskningsledare vid Institute for Sustainable Futures, The University of 
New South Wales i Sydney, Australien har identifierat sex återkommande teman i olika 
forskares definitioner av social hållbarhet, nämligen livskvalitet, rättvisa, inkludering, 
tillgänglighet, framtidsfokus och deltagandeprocesser.8 Dessa sex dimensioner, vilka 

                                                 
3 Vår gemensamma framtid, Världskommissionen för miljö och utveckling, 1988, s.7 
4 Ibid, s.57 
5 Ibid, s.22 
6 Sommestad, Lena, 2003, ”En svensk strategi för social hållbarhet – ekonomisk, social, miljömässig”, Miljö- 
och energidepartementet, skr 2003/04:129, s.7 
7 Ibid, s.7-8, 68 
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utvecklas nedan,  ger sammantaget en mera fyllig och tydligare preciserad innebörd av be-
greppet.  

Livskvalitet. Partridge beskriver livskvalitet som en mänsklig dimension av begreppet social 
hållbarhet eftersom den fokuserar på att förbättra människors livsvillkor. Hon påpekar att 
förbättrad livskvalitet för människor idag inte får gå ut över möjligheter för människor i 
framtiden. Förbättrade livsvillkor syftar i första hand till att förbättra livet för människor med 
sämre villkor än andra, och inte för rika och priviligierade.9  

Rättvisa. Partridge har funnit att social rättvisa är den vanligaste komponenten i olika 
definitioner av social hållbarhet. Hon menar att sambandet mellan sociala orättvisor, 
konflikter och instabilitet i samhället är mycket stort och att rättvisa därför kan ses som en 
övergripande princip för social hållbarhet. Hon har också funnit att många av de författare 
som hon använt är överens om att social rättvisa måste innehålla en omfördelning av 
resurser.10 

Inkludering. Exkludering är ett hinder för att uppnå social hållbarhet, menar många av de 
författare som Partridge analyserat. Exkludering syftar på att människor utestängs från de 
sociala och ekonomiska möjligheter som samhället erbjuder. Att arbeta för ett socialt hållbart 
samhälle kan vara att arbeta för att integrera och inkludera missgynnade grupper i 
ekonomiskt, socialt och politiskt liv.11  

Tillgänglighet. Att arbeta för ett socialt hållbart samhälle kräver att tillgängliggöra samhällets 
resurser, service och möjligheter för människor som är exkluderade. Det kan handla om att 
tillgängliggöra arbeten, bostäder och samhällsservice, men också att skapa möjligheter för alla 
att delta i sociala, kulturella och politiska strukturer och processer.12  

Framtidsfokus. Ett socialt hållbart samhälle syftar också framåt. Arbetet för ett socialt 
hållbart samhälle innebär inte bara att skapa rättvisa förhållanden i nutid, utan också att skapa 
förutsättningar för att ett sådant samhälle ska finnas även i framtiden.13  

Deltagandeprocesser. Social hållbarhet kan ses som en process som är ständigt pågående. Att 
utveckla målbilder, utarbeta strukturer och att fatta beslut är viktiga delar i den processen, och 
att alla har möjlighet att delta i denna är viktigt.14  

Utifrån Brundtlandrapporten, regeringens skrivelse och Partridges sex aspekter av begreppet 
social hållbarhet, kan vi se att social hållbarhet är ett mångfasetterat begrepp. Social 
sammanhållning, social integrering och integration är viktigt i detta, men också utbildning och 
kunskap som en investering i människors framtidsmöjligheter. I undersökningen av sommar-
skolan i Borlänge har jag därför funnit det relevant att lyfta fram lärarnas ambitioner gällande 
relationsskapande lärare/elev samt elev/elev, som centrala element i strävan mot elevernas 
sociala inkludering och integrering i socialt liv och samhälleliga strukturer.  

                                                 

9 Partridge, Emma, 2005.,”Social sustainability’: a useful theoretical framework?”, Paper presented at the 
Australasian Political Science Association Annual Conference 2005, Dunedin, New Zealand, 28-30 September 
2005, s.9 
10 Ibid, s.10 
11 Ibid, s.10 
12 Ibid, s.10 
13 Ibid, s.10-11 
14 Ibid, s.11 
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1.2.2 Integration 
I regeringens skrivelse från 2003, En svensk strategi för hållbar utveckling – ekonomisk, 
social och miljömässig, beskrivs regeringens mål med integrationspolitiken i tre punkter. Alla 
tre punkter ses av regeringen som ”viktiga för att uppnå en hållbar utveckling med ekonomisk 
tillväxt och social sammanhållning”.15 

• Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund, 

• en samhällsgemenskap med samhällets mångfald som grund, och 
• en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de 

gränser som följer av samhällets grundläggande demokratiska värderingar och som 
alla oavsett bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga för.16 

I rapporten Den segregerade integrationen från 2006, som är ett resultat av den av regeringen 
tillsatta utredningen om makt, integration och strukturell diskriminering, beskriver Masoud 
Kamali integration som social sammanhållning, vilken möjliggörs av solidariska handlingar 
och en känsla av tillhörighet bland samhällsmedlemmar. Han menar att målet med en lyckad 
integrationspolitik är att förverkliga lika möjligheter för alla, det vill säga att alla människor 
ska ha möjlighet att nå samma utfall, oberoende av hudfärg, etnicitet, religion, kön etc. Han 
pekar på skillnaden mellan lika rättigheter och lika möjligheter och beskriver hur strukturella 
orättvisor påverkar människors möjligheter. Diskriminering i utbildningssystemet, 
tillsammans med diskriminering på arbetsmarknaden, i rättssystemet och i media, menar han 
är en av de viktigaste faktorerna till att Sverige misslyckas med integration. I rapporten pekar 
Kamali också på problem med hur svensk och europeisk integrationspolitik arbetar utifrån 
värden som samtidigt motarbetas. Politiken grundar sig i alla människors lika värde, 
likabehandlingsprincipen och ett samhälle för alla, men de värdena motverkas samtidigt av de 
strukturella orättvisor som dagligen särskiljer människor i kategorier. Om tanken är att 
”möjliggöra ”de andras”, dvs. ”invandrarnas” integration i det svenska samhället” så innebär 
det problem. Kamali menar att det sättet att se på integration har ett inneboende 
särartstänkande som pekar ut ”invandrare” som de som ska integreras medan ”svenskar” 
föreställs vara integrerade. Kamali menar att för att kunna nå integration, social 
sammanhållning, måste politiken skapa lika rättigheter, lika möjligheter och lika utfall för alla 
oavsett hudfärg, etnicitet, religion, kön etc.17 Detta resonemang om integration kan kopplas 
till den tidigare angivna förståelsen av social hållbarhet, på så vis att Partridges definierade 
aspekter; rättvisa, inkludering, tillgänglighet, livskvalitet, framtidsfokus och deltagande 
processer, alla är delar i ett förverkligande av lika rättigheter och möjligheter som är en del av 
regeringens definition och Kamalis kommentarer till begreppet integration. Partridges 
definierade aspekter av social hållbarhet kan också vara en grund för samhällsgemenskap eller 
social sammanhållning, vilket också är en del i integrationsbegreppet. 

1.2.3 Invandrarbakgrund 
I rapporten ”Begreppet invandrare – användningen i myndigheters verksamheter” från år 
2000, redovisas användningen av begreppet invandrare och andra relaterade begrepp i 

                                                 
15 Sommestad, Lena, 2003, ”En svensk strategi för social hållbarhet – ekonomisk, social, miljömässig”, Miljö- 
och energidepartementet, skr 2003/04:129, s.72 
16 Ibid, s.72 
17 Kamali, Masoud, 2006. ”Den segregerade integrationen – Om social samanhållning och dess hinder”, Statens 
offentliga utredningar  SOU 2006:73,  s.3-4, 10-11, 19, 357 
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författningar som regeringen och myndigheter har utfärdat.18 I rapporten ges riktlinjer för hur 
olika begrepp bör användas i statliga rapporter och författningar. Rapporten som tar sin 
utgångspunkt i begreppet invandrare kommer fram till att invandrare är ett begrepp som bör 
undvikas vid benämning av personer som inte själva har invandrat. Att tala om andra 
generationens invandrare blir på så vis ologiskt. Personer som är födda i Sverige bör inte 
benämnas som invandrare. Rapporten framhåller istället begreppen person med invandrar-
bakgrund och barn till invandrare, vilka istället fokuserar på förälders eller föräldrars 
erfarenheter. Begreppet person med utländsk bakgrund avser personer som själva är födda 
utomlands, eller personer som har minst en förälder som är födda utomlands. En person med 
utländsk bakgrund kan således också ha en svensk bakgrund.19  

I kulturdepartementets rapport påpekas att både begreppen person med invandrarbakgrund 
och person med utländsk bakgrund kan bidra till ett ”vi-och-dom-tänkande”. Det är inte 
meningsfullt att människor ska delas in i kategorier utifrån bakgrund utan att skälen till detta 
noggrant har övervägts. I de fall då en sådan indelning är relevant bör indelningen göras 
utifrån de omständigheter som är relevanta. Sådana omständigheter kan vara att personer inte 
har svenska som modersmål, eller att personer saknar svensk utbildningsbakgrund. I den här 
rapporten är det framförallt den typen av erfarenheter som kan vara fruktbart att tala om. 
Begreppet invandrarbakgrund används i de fall där detta är relevant.20   

1.2.4 Lärare 
Ingen av de som arbetar som lärare på sommarskolan i Borlänge under sommaren 2016 har 
lärarbehörighet. I den här rapporten kommer de ändå att benämnas som lärare eftersom de är 
anställda som det.  

1.2.5 Resurslärare 
Det finns också personal i sommarskolan som är anställda som resurslärare. Resurslärarna har 
till uppgift att agera stöd för elever som behöver extra hjälp med skolan. Resurslärarna har 
mer tid för att hjälpa de elever som kommer till dem. De har en mer social roll än vad lärarna 
har. De har mer tid än lärarna till att bygga relationer till eleverna eftersom det är en central 
aspekt av deras arbetsuppgifter. Lärarna kan fånga upp elever som behöver ett extra stöd och 
låta dem sitta tillsammans med resurslärarna i deras klassrum istället för i det ordinarie 
klassrummet.  

 
 

                                                 
18 Hermansson, Gunnar, Annika, Friberg, 2000, ”Begreppet invandrare – användningen i myndigheters 
verksamheter”, Arbetsmarkandsdepartementet , ID-nummer: Ds 2000:43, s. 2 
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2000/01/ds-200043/ 
19 Ibid, s. 48-51 
20 Ibid, s. 26, 47 

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2000/01/ds-200043/
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1.3 Metod, avgränsningar och konfidentialitet 

1.3.1 Metod 
Det empiriska materialet i denna studie utgörs av intervjuer och observationer. Eva Fägerborg 
skriver att med intervju som metod kan ”den upplevda verkligheten beskrivas”21 Hon menar 
att i intervjuer är det ett individperspektiv som undersöks, och analysmaterialet blir 
erfarenhetsnära. Observation som metod kan istället erbjuda empiri om socialt samspel eller 
människors beteenden. Därför är det i den här studien lämpligt att genom en 
materialtriangulering kombinera dessa två metoder. Värdet med intervjuer i den här studien är 
att personalens upplevelser, erfarenheter och specifika kompetens i samband med 
sommarskolans verksamhet kan fångas upp. Intervju är en metod som kan användas för att gå 
på djupet i människors erfarenheter. I mötet med intervjuaren tillåts informanten att reflektera, 
och intervjuaren kan med hjälp av följdfrågor följa informantens resonemang på ett djupare 
plan. Intervjuer speglar människors tankar och funderingar, men också deras förhållningssätt, 
värderingar och normer. Den typen av kunskaper går inte att fånga via observationer. 
Observationer kan istället bidra med empiri som inte skulle komma fram i en 
intervjusituation. Det är inte säkert att en människa själv uppfattar eller lägger vikt vid samma 
saker som en observatör gör. Vid observationer kan forskaren fånga upp empiri som inte är 
lika subjektiv som vid en intervju.22 I en så pass begränsad studie som den föreliggande är det 
inte möjligt att samla så mycket empiri att den blir generaliserbar. Studien fungerar som en 
sammanställning av de tankar och visioner hos sommarskolans personal som kommit till 
uttryck i intervjusituationen i kombination med de iakttagelser som kunnat göras under sju 
dagars observationer. 

Eftersom den här studien vill fånga upp personalens erfarenheter och kompetens har en delvis 
strukturerad intervjuform använts. Den innebär att samtalet inte enbart styrs av frågor som 
skrivits i förväg, utan också anpassas efter informantens svar, för att kunna fördjupa sig i 
dennes upplevelser.23 Intervjuaren har således varit öppen för att fånga upp och bygga vidare 
på vad informanterna säger som svar på förberedda frågor. Eftersom observationerna har skett 
före intervjuerna har det funnits möjlighet att också bygga vidare på händelser under de 
observerade lektionerna.  

En svårighet med intervju som metod är att informanten ställs inför en osynlig publik som 
denne måste agera inför. Omedvetet eller medvetet kan informanten påverkas av intervju-
situationen och vinkla sina svar så att vissa saker framhävs och andra hamnar i skymundan. 
Det kan finnas en uppfattning om vad informanten borde svara på frågorna och att infor-
manten låter sig påverkas av denna. Informanten kan iklä sig en stereotyp. På så vis är det 
viktigt att som forskare förhålla sig kritisk till materialet i analysen, men också att förhålla sig 
till detta i en intervjusituation för att minimera risken för att en sådan påverkan ska ske.24 
Intervjuer kan ses som ett sampel mellan intervjuaren och informanten, där intervjun blir en 
gemensam konstruktion. Deltagarna och kontexten för samtalet har betydelse för vad som 
sägs. Intervjuaren har alltid en förförståelse för sammanhanget och väljer sina intervjufrågor 

                                                 
21 Fägerborg Eva, 2014, ”Intervjuer”, i: Etnologiskt fältarbete, Kaijser, Lars och Öhlander, Magnus red. 
Studentlitteratur: Lund, s.85 
22 Ibid, s.85, 89, 96, Pripp, Öhlander, 2014, ”Observation”, i: Etnologiskt fältarbete, Kaijser, Lars och Öhlander, 
Magnus red. Studentlitteratur: Lund, s.114 
23 Fägerborg, 2014, s.99 
24 Fägerborg, 2014, s.90, 94, 96-97 
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utifrån denna. Oavsett om intervjuaren håller en låg profil eller har en mer styrande roll så är 
det oundvikligt att inte vara en del av konstruktionen.25  

Transkribering av intervjuer kan ske på olika sätt. Jan Trost skriver i Kvalitativa intervjuer att 
ett möjligt tillvägagångssätt är att välja ut de delar av intervjuerna som är viktiga för att svara 
på undersökningens frågeställningar och enbart transkribera dessa. Transkriberingen sker på 
ett urval av innehållet men görs noggrant med utskrivning av skratt, pauser och andra 
liknande saker som kan ha betydelse för hur replikerna ska tolkas. Till skillnad från intervjuer 
som inte spelas in utan där intervjuaren istället antecknar det som anses viktigt, erbjuder 
transkribering efter urval en möjlighet att gå tillbaka i materialet och analysera intervjun även 
efter att den avslutats.26 I den här studien har transkribering gjorts av de delar i intervjuerna 
som ansetts viktiga för att svara på frågorna. En av informanterna har känt sig obekväm med 
att intervjun skulle spelas in och vid det tillfället har istället anteckningar tagit under 
intervjun.  

Mitt första besök på sommarskolan användes till att få en första kontakt med fältet för att 
utifrån dessa iakttagelser formulera frågor och idéer. Iakttagelser som gjordes under de första 
dagarna ligger till grund för vilka intervjufrågor och observationsfokus som sedan använts.27 
Under sex dagar var jag med på sommarskolan och under den tiden genomförde jag sju 
intervjuer och observerade fyra 45 minuter långa lektioner. Däremellan var jag också med på 
flera personalmöten och besökte eftermiddagsaktiviteter för att försöka samla in så mycket 
material som möjligt. Vid ett senare tillfälle fanns jag också med på en skolresa till Gröna 
Lund. Av de 30 personer som arbetade som lärare valde jag ut fem stycken som jag bad få 
intervjua. Fyra av dessa lärare hade före intervjutillfället observerats under ett lektionstillfälle. 
Utöver de fem lärarna så har också två personer som arbetar som resurslärare intervjuats. 
Dessa två personer har inte observerats. Observationerna av lektionstillfällena har genomförts 
utifrån ett i förväg bestämt fokus som utgjorts av relationer mellan lärare och elev. Vid 
observationerna har läraren varit i fokus och dennes sätt att kommunicera med eleverna. 
Observationerna har dokumenterats med hjälp av fältanteckningar. I dessa har inte bara vad 
som sägs utan också ordlös kommunikation såsom blickar och gester antecknats.28 Analysen 
av vad som varit viktigt i förhållande till vad som sägs i intervjuerna har gjorts först vid 
bearbetningen av materialet.  

David Hopkins skriver i A Teacher´s Guide to Classroom Research om olika sätt för lärare att 
forska i sina egna klassrum. Bland de tillvägagångssätt som Hopkins beskriver så finns det ett 
sätt att närma sig fältet som passar bra till den här undersökningen. Appreciative Inquiry, eller 
uppskattande undersökning på svenska, innebär att lyfta fram en organisations styrkor och 
tillgångar samt att därefter blicka framåt i syfte att urskilja utvecklingsmöjligheter. Detta utan 
att för den sakens skull tappa den vetenskapliga utgångspunkten. Hopkins beskriver fyra steg 
för att göra detta: upptäcka, drömma, designa och leverera. I ett första stadium upptäcks eller 
identifieras de arbetssätt i en organisation som fungerar bra. Framgångsrika sätt att arbeta 
lyfts fram både på individuell och på kollektiv nivå. Dessa undersöks med hjälp av noga 
utformade intervjufrågor. Hopkins menar att fokus ska vara att utforska och ge liv åt de 
personliga berättelser som kommer fram i intervjuerna. I nästa stadium handlar 
undersökningen om att plocka fram visioner inför framtiden. De som intervjuas tillåts 

                                                 
25 Fägerborg, 2014, s.92-93 
26 Trost, Jan, 1997, Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur, s.114 
27 Fägerborg, 2014, s.128-129 
28 Fägerborg, 2014, s.137 
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drömma om hur de vill utveckla verksamheten, men på en resultatorienterad nivå. Utifrån 
organisationens framgångar utvecklas en strategi för vidare utveckling av verksamheten. Det 
tredje stadiet kallas för design. Här utmejslas förslag på hur en strategi för vidare utveckling 
ska implementeras. En sådan design kan utgå ifrån olika teman som ledarskap, strategi, kultur, 
praktik, förmåga och professionell utveckling. Det sista steget är genomförandet av 
utvecklingsplanen.29 

Med AI som utgångspunkt för undersökning av en verksamhet hamnar fokus på det som är 
positivt och det som fungerar. Till skillnad från problemlösning så lyfts en verksamhets 
kvalitéer fram. I det här fallet används metoden för att lyfta fram den specialkompetens som 
utvecklats i sommarskolan i Borlänge.30 Samtidigt som det positiva lyfts fram så leder 
personalens framtidsvisioner också till att fånga upp vad som fungerar mindre bra i 
verksamheten. När lärarna berättar om sina framtidsvisioner blir det också tydligt vad som 
kan göras bättre. Det öppnar för en kritisk analys av sommarskolan, med fokus på utveckling. 
Den här undersökningen, som inte har möjlighet att bli särskilt stor, fokuserar därför på steg 
ett och två i AI.  

1.3.2 Avgränsningar 
Den här studien fokuserar på sociala aspekter av sommarskolans verksamhet. De personer 
som tillfrågats om att medverka har avgränsats till lärare och resurslärare. Vid urval av 
informanter har målet varit att lika många informanter från Maserskolan och Nygårdsskolan 
skulle delta. Av de 30 personer som arbetade som lärare så valde jag ut sju stycken. Av dessa 
sju arbetade två som resurslärare. Urvalet begränsades av att det framförallt var personal som 
hade flera års erfarenhet av att arbeta i sommarskolan som var intressanta som informanter. 
Hänsyn har också försökt att tas till vilka ämnen som informanterna undervisar i, så att alla 
ämnen ska finnas representerade. Målet var också att ha en jämn fördelning av personalens 
kön och bakgrund. Några av de tillfrågade har avböjt att delta och fördelningen har delvis 
påverkats av det. I studien har tre lärare och en resurslärare från Maserskolan (här undervisas 
elever i årskurs 7-9, samt ensamkommande barn som är i samma ålder eller äldre än 
högstadieelever), samt en lärare och en resurslärare från Nygårdsskolan (här undervisas 
årskurs 4-6, samt nyanlända barn i motsvarande åldrar) deltagit. Dessutom har en lärare 
intervjuats, som tidigare år arbetat vid sommarskolan, men som inte gör det sommaren 2016.  

1.3.3 Konfidentialitet 
För att det inte ska gå att identifiera informanterna kommer det inte att framgå i vilket ämne 
de undervisar. Informanterna har till en början försetts med fingerade namn som de erbjudits 
att välja själva. Vid en senare bearbetning togs även dessa namn bort eftersom det ändå skulle 
kunna gå att lista ut vilka informanterna varit. Vem som säger och gör vad är inte viktigt 
annat än utifrån vilken position personen har. Det intressanta är inte att lära känna 
informanterna i sig utan att förstå deras tankar och agerande utifrån deras erfarenheter och 
bakgrund. De lärare och resurslärare som deltagit i studien har olika erfarenheter i livet och 
därför också olika infallsvinklar till arbetet. Av de fem lärare som deltagit är tre män och två 
kvinnor. De båda resurslärarna som deltagit är män. Det finns personal som genomgår 
lärarutbildning och kan ha särskilda kunskaper därifrån. Det finns också personal som har 
erfarenhet av migration och som därför kan ha särskilda insikter om vad det kan innebära för 

                                                 
29 Hopkins, David, 2014, A teachers guide to classroom research (femte upplagan). McGraw-Hill Education: 
Berkshire, s.87-88 
30 Hopkins, 2014, s.88 
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en människa. En del av personalen har nära kontakt med ungdomarna även utanför 
sommarskolan, och har därmed andra kunskaper om vad som fungerar i arbetet med dem.  

2. Bakgrund 

2.1 Sommarskolans verksamhet 
Sommarskolan i Borlänge har till och med år 2016 legat under arbetsmarknads- och 
socialnämnden, vars ansvar omfattar sociala frågor, vuxenutbildning och arbetsmarknad. I 
skrivande stund planeras att sommarskolan från och med 2017 istället kommer att ligga under 
barn- och utbildningsnämnden som har ansvar för pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola 
och gymnasieskola. Eftersom sommarskolan är en del i elevernas lärande och utveckling, 
kombinerat med sociala inslag med stöd av föreningslivet, hör verksamheten hemma i barn- 
och utbildningsnämnden. Det innebär att från år 2017 så får en skolchef ansvar för att 
rapportera till nämnden.  

Sommarskolan i Borlänge drivs med utgångspunkt i tre olika målsättningar för verksamheten. 
Verksamheten ska arbeta för att eleverna ska få bättre kunskaper i ämnena svenska, engelska, 
matematik och simning. Ett andra mål är att sommarskolan vill knyta eleverna till 
föreningslivet. Den tredje ingången är att sommarskolan arbetar för att skapa ett socialt 
hållbart Borlänge. Alla tre anses lika viktiga att verka för och alla anses på sikt kunna gynna 
det sociala klimatet i Borlänge. 

Situationen i Borlänge är speciell och ligger som bakgrund till sommarskolans uppkomst. 
Borlänge kommun har tagit emot ett stort antal flyktingar. Ett av de bostadsområden som har 
en hög andel invandrare är Tjärna Ängar. Många av sommarskolans elever bor i det 
bostadsområdet. Under 2015 publicerade polismyndigheten rapporten Utsatta områden - 
sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser. Rapporten handlar om hur 
kriminell verksamhet påverkar lokalsamhällen i Sverige. I rapporten finns en lista över de 53 
områden som klassas som utsatta. De första 15 av dessa områden anses vara särskilt utsatta. I 
dessa områden upplever boende en hotbild från kriminella och polisen har svårt att utföra sitt 
arbete. Enligt rapporten finns det också en risk för utveckling av extremism. Tjärna Ängar 
finns med på plats 17 och ligger enligt denna rapport i riskzonen för att bli ett särskilt utsatt 
område, vilken enligt rapporten karaktäriseras av låg socioekonomisk status och kriminell 
påverkan på lokalsamhället.31 Oroligheter i Tjärna Ängar ledde i maj 2016 till bilbränder och 
stenkastning.32 Oroligheterna har också märkts av i skolan. I februari 2012 rapporterade 
Sveriges radio P4 i Dalarna om att undervisningen på Nygårdsskolan i Borlänge var tvungen 
att avbrytas varje dag på grund av stökiga elever.33 Borlänge har kommit att bli Sveriges tredje 
mest segregerade samhälle, och Tjärna Ängar är ett av de bostadsområden där  många 
människor med utländsk bakgrund kommit att bo.34 I kommunvalet 2014 fick partiet 

                                                 
31Polisen, 2015, ”Utsatta områden -sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser”, Nationella 
operativa avdelningen, Dnr: HD 5800-61/2015 
32 P4 Dalarna, 2016, ”Bilbränder i Tjärna Ängar – då kastades sten mot brandkåren”.  
33 Larsson, Irma, 2012-02-03, Sveriges radio P4 Dalarna. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=4945686 
34Vahlberg, Kristina, 2016-05-16, Dala-demokraten. http://www.dalademokraten.se/dalarna/borlange/borlange-
ligger-pa-tredje-plats-i-landet-dar-segregationen-ar-storst 
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Sverigedemokraterna 18,77% av rösterna och de sitter f.n. på 12 mandat i kommun-
fullmäktige.35  

Sommarskolan har vuxit i snabb takt. År 2014 och 2015 var 399 respektive 645 elever 
registrerade i sommarskolan. Under sommaren 2016 registrerades 748 elever i sommarskolans 
verksamhet. Sommarskolan är kostnadsfri och alla barn och ungdomar i Borlänge kommun är 
välkomna oavsett kunskapsnivå. För en del elever kan målet med att gå sommarskolan vara 
att få gymnasiebehörighet när betygen inte räcker till. För andra kan målet vara att slipa sina 
kunskaper. Det finns också elever i sommarskolan som ännu inte hunnit komma i kontakt med 
det svenska skolsystemet. Under sommaren 2016 har undervisning bedrivits för årskurs 7-9 på 
Maserskolan mellan den 13 juni och 29 juli, samt för årskurs 4-6 på Nygårdsskolan mellan 
den 20 juni och 5 augusti. Under förmiddagarna undervisas eleverna i ämnena svenska, 
engelska och matematik. Eleverna väljer varje måndag morgon vilket ämne de vill läsa under 
veckan. Eleverna delas därefter in i olika klassrum beroende på kunskapsnivå i det ämne de 
valt. Eleverna läser tre lektioner om 45 minuter varje förmiddag mellan 9.00–12.00. 
Undervisning i simning erbjuds också till utvalda elever som behöver det. Under tidigare år 
har en betygsprövning erbjudits i sommarskolan där elever fått möjlighet att visa att de nått 
upp till kunskapsmålen för ett visst betyg. Under sommaren 2015 har 25 betyg godkänts i 
denna prövning. I utvärderingen av sommarskolan 2015 uppges att sommarskolan bidragit till 
12 betyg i matematik, 5 betyg i engelska, 3 betyg i svenska, 2 betyg i simningsmomentet i 
kursen idrott och hälsa, 2 betyg i SO och ett betyg i fysik.36 Under sommaren 2016 ges ingen 
möjlighet till denna prövning, utan den har lämnats över till ordinarie skolverksamhet. 
Prövningen görs efter sommarskolans slut. I mån av plats kan sedan elever som ansökt till 
gymnasiet, men som tidigare inte varit behöriga, komma in på ett gymnasieprogram. Alla 
elever har dock inte som mål att göra en betygsprövning, utan många vill förbättra sina 
kunskaper för att kunna få bättre betyg under kommande skolår. Efter sommarskolan 2016 
visar prövningen att 9 elever har fått godkänt betyg i engelska och 1 elev har fått godkänt 
betyg i matematik. Ingen elev som gjort prövningen har fått godkänt betyg i svenska. 
Sommarskolan 2016 har också lett till att sjutton elever från mellanstadiet och ett femtontal 
elever från högstadiet har blivit godkända i simningsmomentet i idrott och hälsa. Prövningen 
har utförts av behöriga lärare.  

Eleverna bjuds på lunch varje dag och alla elever tilldelas ett armband som de ska bära i 
matsalen för att visa att de tillhör sommarskolan. Under eftermiddagarna erbjuds eleverna 
olika aktiviteter, förutsatt att de också deltar i förmiddagens undervisning. Efter lunch samlas 
elever och aktivitetsledare utanför matsalen. Tillsammans går de då till sportfältet, 
Maserhallen eller den plats där den eftermiddagsaktivitet som de valt äger rum. De föreningar 
som anordnat eftermiddagsaktiviteter för eleverna sommaren 2016 är Somalia Bandy, 
Bullermyrens IK, Borlänge Badmintonklubb, Unga Örnar, Borlänge Judo Club, Dala Active 
Skaters, Studieförbundet Vuxenskolan, Borlänge Basketklubb, IBF Borlänge (innebandy), 
Dalsjö Golfklubb, Urban Jungle, BK Masen, Pink Gloves , Dala Urban och Borlänge 
Tennisklubb.  

Sommarskolan har varje år avslutats med en resa till Gröna Lund. För att få följa med på 
denna resa krävs en närvaro på 75%. För de elever som inte uppnår 75% närvaro anordnas en 
fotbollsturnering, så att även de ska få ett roligt avslut på sommarskolan. Sommaren 2016 

                                                 
35Valmyndigheten. http://www.val.se/ ”Val till kommunfullmäktige i Borlänge – röster”.  
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/20/81/index.html Information hämtad 2016-08-22 
36 Utvärdering av sommarskolan 2015, s.4 

http://www.val.se/
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/20/81/index.html
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följde 136 elever från högstadiet och 74 elever från mellanstadiet med på resan. I 
fotbollsturneringen deltog ett 30-tal elever från högstadiet och 35 elever från mellanstadiet. 
Resan till Gröna Lund är mycket populär och har fungerat som en stark motivation för att 
eleverna ska komma till skolan. I den här undersökningen ses vistelsen på Gröna Lund som 
ett tillfälle där det kan bli synligt om eleverna lärt känna varandra över de grupperingar som 
antas ha funnits i början av sommaren.  

2.2 Sommarskolans personal och elever 
Personalen i sommarskolan består under 2016 års sommarskola inte av behöriga lärare. För att 
möjliggöra detta skulle lärare som är anställda i kommunen ha behövt arbeta under sin 
semester vilket skulle inneburit att kommunen fått betala kvalificerad övertidslön. Detta ryms 
enligt kommunens bedömning inte inom dess budgetramar. Istället består sommarskolans 
lärarkår år 2016 av lärarstudenter och personer som handplockats utifrån olika meriter. Några 
är akademiker som är experter på sitt ämne men som inte har en pedagogisk utbildning i 
Sverige. En del av personalen arbetar som resurslärare. Deras funktion är att vara extra hjälp 
för elever som behöver det. Resurslärarna kan avlasta lärarna. Lärarna skickar elever som de 
bedömer behöver extra stöd till resurslärarna. Resurslärarna har möjlighet att hjälpa eleverna 
med skolämnen i mindre grupper men har också en social roll där de på ett annat sätt lär 
känna eleverna och ska verka för en lugn skolmiljö under sommaren. Lärarna får dessutom 
förstärkning av men också ansvar för handledning av både feriearbetare och personer som 
anställts med nystartsjobb. Den senare gruppen får chansen att träna på svenska språket 
samtidigt som de får arbetslivserfarenhet i Sverige. De personer som anställs med nystartsjobb 
på sommarskolan är utvalda för att de bedömts ha en särskild lämplighet utifrån sina tidigare 
meriter.  

Personalen i sommarskolan har bakgrund från många olika länder. Förutom Sverige arbetar 
personer från Somalia, Kurdistan, Syrien, Afghanistan, Eritrea, Irak, Palestina och Bosnien i 
sommarskolan.37 Därmed finns också många olika språk representerade, vilket framhålls som 
en fördel när många elever är nyanlända eller har bakgrund från samma länder som 
personalen. 

Alla barn och ungdomar är välkomna till sommarskolan. De flesta av eleverna har 
invandrarbakgrund. En stor andel av dem är födda i Sverige och har således inte egna 
erfarenheter av migration. En annan del av eleverna i sommarskolan har egna erfarenheter av 
migration. Av den gruppen elever är några nyanlända och medan andra har varit i Sverige en 
längre tid. Det finns också elever som är ensamkommande till Sverige. Även dessa elever har 
bott i Sverige olika lång tid. Elevgruppen i sommarskolan är på så vis väldigt heterogen. Även 
de som har migration gemensamt kan ha väldigt olika upplevelser av denna. Eleverna i 
sommarskolan är helt enkelt alla olika individer, med olika erfarenheter och olika bakgrund.  

 

3. Resultat 
Studiens fyra frågor kommer att besvaras löpande i texten under varsin rubrik. Frågeställning 
ett, två och fyra används för att identifiera de arbetssätt i verksamheten som fungerar bra. 
Detta utifrån metoden Appreciative Inquirys (AI) första stadium som syftar till att lyfta fram 

                                                 
37 Vahlberg, Kristina, Dalademokraten, 2016-05-22 ”Snart drar Sveriges största sommarskola igång”,. 
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framgångsrika sätt att arbeta. På så vis kan personalens samlade kompetens och erfarenheter 
tas till vara och ligga till grund för en utveckling av sommarskolan i Borlänge men också för 
andra liknande verksamheter. För att svara på den tredje frågeställningen ombeds personalen 
att berätta om sina framtidsvisioner för skolan, vilket är metoden AIs andra stadium.  

3.1 Personalens arbete för att bygga relationer till eleverna  

3.1.1 Respekt, omtanke och förståelse 
Hur arbetar då personal i sommarskolan för att bygga relationer till eleverna? I intervjun 
berättar en lärare att han känner många av eleverna sedan innan. Han uppskattar det till att 
70% av eleverna är ansikten han känner igen sedan tidigare. Han bor i samma område som de. 
Han berättar att han vill jobba med relationer och att det är en av anledningarna till att han vill 
arbeta som lärare på sommarskolan. Han säger att sommarskolan skulle kunna kallas för 
relationsskolan eftersom det är en skolform som ger personalen mycket större möjligheter att 
bygga relationer till eleverna än vad den ordinarie skolan ger.  

En av de lärare jag observerar berättar innan observationstillfället att eleverna är trötta. Det är 
sista veckan på Ramadan, den heliga fastemånaden, och läraren berättar att många elever 
kliver upp mycket tidigt och ber. Några kanske bara har sovit tre timmar under natten. 
Högtiden Ramadan som firas mellan den 6 juni och 6 juli sommaren 2016 berör många av 
sommarskolans elever.38 Detta påverkar sommarskolan på flera sätt. Under de första veckorna 
faller en grupp elever bort från verksamheten. En annan grupp elever är extra trötta under de 
veckor som Ramadan pågår. När läraren introducerar lektionen och håller genomgång lyssnar 
eleverna halvhjärtat. Efter fem minuter anländer åtta elever till klassrummet. De hälsas 
välkomna. 10 minuter efter lektionens start kommer ytterligare elever in. Läraren uppmärk-
sammar dem inte utan fortsätter den genomgång som han är mitt i. Han förefaller inte vara 
irriterad. Vid flera tillfällen under lektionen kommer fler elever in i klassrummet. De smyger 
tyst in och sätter sig. Genomgången störs inte märkbart. 25 minuter in i lektionen börjar det 
tisslas och tasslas. Ett suddgummi kastas. Läraren vädjar till eleverna: ”Lyssna snälla!” En 
elevs mobil ringer. Eleven stänger av den. Läraren riktar sig till hela klassen: ”Grabbar, ni 
måste jobba”. Hans ton är vänlig, omtänksam och inte irriterad över att ljudnivån nu är högre. 
Lite senare under lektionen ber han mig komma fram i klassrummet och presentera mig. Han 
säger: ”Tysta, visa respekt nu”. Alla elever blir tysta. Även om ljudvolymen i klassrummet 
har ökat så blir eleverna helt tysta när jag ska presentera mig. Lektionen fortsätter och efter en 
stund har ljudvolymen eskalerat och blivit okontrollerbar. Efter en stund säger läraren till 
klassen: ”Ni måste lyssna. Är ni hungriga eller?” Med omtanke i rösten. ”Ni måste visa 
respekt!” Bestämt men inte argt. Det märks att han är en aning irriterad men mest neutral. Det 
är uppenbart att han bryr sig om eleverna. Efter lektionens slut pratar jag och läraren en stund. 
Han talar om vikten av respekt. Att tala med eleverna på ett argt sätt fungerar inte säger han. 
Eleverna ska ledas rätt. De måste förstå att de behöver det här. ”Tänk på din framtid”; säger 
han lugnt som om han riktade sig till en elev och vill visa hur han menar att elever ska 
tilltalas. Lärarens sätt att bygga en relation är att visa omtanke och förståelse för elevernas 
situation. Han vet att de behöver det här och förstår hur deras liv kan påverkas av en bra 
utbildning. En av resurslärarna pratar också om att visa eleverna att han bryr sig om dem. Han 
berättar att han får respekt av ungdomarna när de förstår att han vill hjälpa dem, men att det 
också handlar om att ungdomarna lär känna honom. För att bygga en relation så måste man 
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visa att man är en människa precis som han eller hon, och att möta med respekt, och då får 
man tillbaks det, oftast. 

Ytterligare en annan lärare berättar också för mig att respekt är viktigt. Han menar att frihet 
leder till kaos. Det är viktigt med regler och det är för elevernas egen skull som det ska vara 
ordning och reda i klassrummet. Hans sätt att bemöta elever som är stökiga och bråkar är att 
vara ”snäll”. Han menar att respekt ger respekt. Eleverna brukar lyssna på honom. Han säger: 
”Du är elev, jag är lärare. Du är människa, jag är människa”. Läraren framhåller också att det 
inte går att tvinga eleverna i sommarskolan till något. Sommarskolan är frivillig och eleverna 
väljer själva om de vill vara där. Han säger att det inte går att bli irriterad. Det är intressant att 
se vilket lugn som råder i den här lärarens klassrum. Någon enstaka mobiltelefon. Några 
elever kommer sent men smyger in i klassrummet. Eleverna arbetar på med uppgifter som de 
har med sig sedan innan. När de har frågor räcker de upp sin hand. Strategin att ge och få 
respekt är något som fungerar för att skapa arbetsro i det här klassrummet. Utifrån vad läraren 
berättar i intervjun går det att förstå hans sätt att bygga relationer till eleverna som något 
naturligt för honom. Han utgår från eleverna och att studieresultaten är för deras egen skull. 
Han talar inte om någon statistik utan vill att eleverna själva ska känna sig nöjda. Sitt sätt att 
bygga relationer till eleverna beskriver han som att ”vara snäll”. De tre lärare som ovan pratar 
om respekt kopplat till omtanke har gemensamt att de har en bra kontakt med sina elever. De 
har vunnit deras respekt genom att visa dem att de bryr sig om dem.  

En av resurslärarna som har en mer social roll i skolan, berättar att han bygger ganska starka 
relationer till eleverna. Han vill att de ska få förtroende för honom, men att det måste vara ett 
genuint engagemang för att han ska lyckas med det. Han säger sig arbeta med att bygga 
genuina och ömsesidiga relationer.  

…de  saknar förtroende för många vuxna för att de på ett eller annat sätt har blivit besvikna, 
utsatta för våld, övergrepp, har svårt med lagen, har blivit orättvist behandlade på grund av 
bakgrund, etnicitet och så. Det gäller att visa att de kan ha ett förtroende. 

Han kallar sitt sätt att arbeta för en ”vänskaplig pedagogik”. Det är en balansgång där han 
samtidigt måste vara professionell i sin roll som vän. Han försöker att vara en förebild och 
hoppas att det ska smitta av sig. Vid de tillfällen som jag har närvarat på sommarskolan har 
jag också sett honom i korridorerna i samtal med elever. Många elever kommer fram och 
frågar om saker eller bara pratar. Det märks att eleverna har förtroende för och tyr sig till 
honom.  

3.1.2 Strukturella förutsättningar för relationsbygge 
Det finns också lärare som har svårare att vinna elevernas respekt. En lärare berättar att han 
känner sig tvingad att inta en mer auktoritär roll som ledare. Den klass som han undervisar är 
den stökigaste av dem som observerats på sommarskolan. Det är också den yngsta klassen. 
Det är möjligt att det påverkar situationen, men även andra faktorer kan spela in, såsom 
elevgruppens dynamik eller lärarens personlighet. Läraren förklarar redan innan observa-
tionens början att han den här veckan har den mest krävande klassen. Hans ledarstil blir därför 
mer auktoritär än den är annars. Han menar att som lärare måste man anpassa sin ledarstil 
efter hur stämningen i klassen är. Den här läraren balanserar sin roll som auktoritär med en 
kompisrelation, vilken kommer fram under raster och eftermiddagsaktiviteter.  

Under observationen noteras flera exempel på hur den här läraren testas i sin lärarroll. Läraren 
använder sig av flera olika sätt för att leda klassen. Redan när han kommer till klassrummet 
och ska sätta igång lektionen så är det elever på plats och stökigt. Det tar en stund innan han 
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lyckas få ordet tillräckligt länge för att kunna introducera lektionens uppgift. Även om det är 
stökigt så svarar han lugnt på alla frågor, en i taget. Eleverna börjar jobba och det blir lugnare 
i klassen. De ber om sudd och om hjälp. Efter en kort stund stiger ljudvolymen igen. Eleverna 
är först glada. Sedan börjar någon elev kasta sudd. En stund senare när ljudvolymen återigen 
är alldeles för hög ´trots lärarens upprepade tillsägelser, får läraren säga till på skarpen igen. -
”HÖRRNI! Nu är ni tysta och jobbar i tio minuter till, annars stryker jag närvaron för alla”. 
”Varför alla”, undrar någon elev. Läraren svarar: ”För att alla är stökiga.”. 
Närvarorapporteringen är ett viktigt element för eleverna som strävar efter att få åka med till 
Gröna Lund.  

En av de lärare jag träffat uttrycker trötthet och frustration över att inte kunna göra allt som 
hon vill. Läraren förklarar att det inte finns tid att bygga upp någon relation till eleverna. 
Systemet som det ser ut nu då elever väljer sitt ämne från vecka till vecka resulterar i att 
relationsbyggnad med eleverna blir svår. ”Ibland hinner jag inte ens lära mig deras namn”. 
Frustrationen är dock inte något som syns i klassrummet. Det är en lugn och tålmodig lärare 
som undervisar eleverna under observationstillfället, vars sätt att vara med eleverna är att vara 
vänlig men bestämd och med en glimt i ögat när eleverna skämtar. Även en av de andra 
lärarna påpekar svårigheten med att lära känna eleverna när de byter ämne varje vecka. Det är 
något som både påverkar lärarens möjligheter att lära känna eleverna och möjligheten till 
planering av undervisningen . En stor del av tiden går åt till att utvärdera elevernas kunskaper 
för att anpassa undervisningens nivå. Två av lärarna som intervjuas uttrycker att de skulle 
föredra att systemet med ämnesval på veckobasis skulle bytas mot ett system där det i förväg 
skulle bestämmas vilka veckor eleverna ska läsa varje ämne. De övriga lärarna har inte uttalat 
sig om denna fråga. 

3.1.3 Ett inkluderande arbetssätt 
När det gäller hur personal bygger relationer till elever så är det flera lärare som uttrycker att 
det hänger väldigt mycket på personalens personliga förmågor.  

En av informanterna berättar om en av resurslärarna som arbetar på sommarskolan som hon 
tycker är ett exempel på en person som har ett personligt engagemang och en förmåga att sätta 
sig in i elevernas situation. Hon beskriver att han jobbade mycket med bilder när elever hade 
svårt för att förstå språket och hon menar att det är ett exempel på hur den här personen 
förstår utanförskap. Hon låter förstå att hon efterfrågar fler personer med de egenskaperna.  

En annan av lärarna berättar att det finns personal som denne tycker är bättre och sämre 
lämpade för arbetet. Läraren anser att personer som har ett personligt engagemang har en 
mycket större chans att lyckas än de som inte har det. Vidare menar läraren att det är viktigt 
för resultatet att det är engagerad personal som strukturerar upp verksamheten. Denne lärare 
menar att de som enbart arbetar på sommar-skolan för att tjäna pengar och som inte har ett 
personligt engagemang har svårare att förstå eleverna.  

Bland lärarna finns det också en som berättar om hur han anpassar sitt sätt att hälsa på 
eleverna. 

Jag hälsar på alla, står i dörren varje morgon och hälsar dem välkomna, skakar hand med så 
många som möjligt. De kommer från kulturer där de inte skakar hand så mycket, framförallt 
ur ett genusperspektiv. Då kan man ändå på ett eller annat sätt visa att man kan köra en sån 
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fistbump39. Med små medel ändå visa liksom att.. ja.. med små medel så kan man visa på 
tillhörighet, samhörighet. Jag tror att det är det som är mitt framgångsrecept att jag gillar 
dom lika mycket som dom gillar mig och då kan vi åstadkomma något tillsammans. Jag är 
här för deras skull och, dom är här för att investera i sin framtid. 

Han talar om att inkludera fler elever i gemenskapen. Han tänker att en liten detalj i hans 
beteende kan göra stor skillnad i en annan persons liv. Som förebild vill han själv visa hur han 
tycker att man ska vara mot varandra. Han hälsar ordentligt på alla elever och menar då att 
han ser dem som människor.  

Något som i intervjuer och observationer uppenbarar sig som ett intressant tema i relationen 
mellan lärare och elev är hur lärare använder sig av ordet ”vi”. Flera av lärarna pratar om att 
elever och lärare båda ytterst är människor. En av lärarna kommer in på detta när han berättar 
om hur lärare använder lunchen för att lära känna eleverna och sitter tillsammans med 
eleverna och äter. Han tycker det är viktigt att eleverna känner ”…att vi är med dem. Det är 
inte vi mot dom.” Det är en intressant formulering och flera av de lärare som intervjuats har 
kommit in på samma sak. En av lärarna förklarar sin syn på uppdraget som lärare i 
sommarskolan som ett sätt att hjälpa elever. Han säger att eleverna som samlas i 
sommarskolan kommer ifrån olika kulturer men är lika i sin rätt till utbildning. Det är vad som 
motiverar honom och flera av hans kollegor att arbeta som lärare i sommarskolan. Han säger 
att ”vi ska gå vidare tillsammans”.  Det säger han utifrån att han delar erfarenheter med 
många av eleverna då han liksom många av dem har invandrarbakgrund. Han använder ordet 
vi om elever och lärare, och skiljer inte på lärare och elever som om det skulle vara olika 
grupper, vi och dem. Istället talar han om ett vi och där inkluderar han både eleverna och sig 
själv. En annan av lärarna berättar att han har erfarenheter som gör att han kan sätta sig in i 
många av ungdomarnas situation.  

Jag själv kom ju till Sverige för ett antal år sedan. Jag vet ju… hur jobbigt det är att komma till 
ett nytt land och börja, ja, hitta nya kompisar och ja det är inte lätt. Och jag har ju en känsla som 
många av de här ungdomarna har idag och då blir det lite lättare att förstå varandra. Att jag 
förstår hur de känner… Det underlättar ju att de vet att jag vill att vi ska lyckas och att vi ska 
hitta på aktiviteter tillsammans... Och det känns ju som den här vi-känslan, att vi ska göra det 
här tillsammans, det är inte bara jag… De flesta är ju nya i Sverige. Och även de som inte är nya 
har ju kommit från ett annat land eller ja, varit här lite längre. Och det finns ju också svenskar 
som är med när vi gör de här turneringarna och då får de också dela med sig i det här att de får 
veta hur det är att komma till ett nytt land… Det är jätteviktigt att möta varandra och byta 
erfarenheter. Det är då man förstår hur det är. Vilken situation man har varit med om och hur det 
är att komma till ett nytt land.  

Han använder också ordet ”vi” när han talar om sig själv och eleverna och beskriver en vi-
känsla. Hans egna erfarenheter av att vara ny i Sverige gör att han har stor förståelse för 
många av ungdomarnas situation. Han vill skapa mötesplatser där människor kan lära känna 
varandra och dela med sig av sina erfarenheter. Han säger att ”vi vill hjälpa varandra”, istället 
för att utrycka det som att det är han som vill hjälpa dem. Han får följdfrågan: ”Skulle man 
kunna säga att det handlar om ett utanförskap, de här delade erfarenheterna?” 

Ja det är ju så det är, det är inte lätt. Man kan inte bara lösa det på en dag. Om man är ny i ett 
nytt land då känner man det som du säger. Om det är på grund av språket, kulturen, klimatet. 
Allt är nytt. Och då måste man hitta ett sätt att komma in i det nya samhället och har man 
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skaka hand.  
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inte folk som vägleder till det rätta då kanske det blir svårare att göra på kort tid, men 
kämpar man så kommer man att nå det målet, men det tar lite längre tid. Och då..  de som 
kommit lite längre delar med sig, då blir det lite lättare. Vi bor i en liten stad och då vill vi 
tillsammans att det ska bli det bästa. Om vi hjälps åt så tillsammans så vill vi ha det bra. 

Läraren använder inte själv ordet utanförskap. Han beskriver istället vägen in i det svenska 
samhället och hur de som har varit i Sverige en längre tid måste hjälpa dem, som är nya. 
Återigen talar han om ett vi, och om hur vi tillsammans kan hjälpas åt att skapa ett bra 
Borlänge.   

 
 

3.2 Personalens arbete för att stödja elevernas relationsskapande  
3.2.1 Relationsskapande under eftermiddagsaktiviteterna 
Hur arbetar personal i sommarskolan för att bygga relationer mellan eleverna? En av lärarna 
berättar att många elever inte känner någon när de kommer till sommarskolan men att de lär 
känna varandra under sommaren. Han tycker att det är viktigt att eleverna också är med på 
eftermiddagsaktiviteterna. Då får eleverna chans att prata med varandra. Flera av lärarna ser 
idrotten som en möjlig mötesplats där ungdomarna kan träffas. En av dem säger att det är bra 
både för den enskilda personen och för samhället att skapa nya kontakter. Idrotten är ett bra 
sätt att lära känna nya människor. Eftermiddagsaktiviteterna är också ett väldigt uppskattat 
inslag i sommarskolan och flera som jag träffar under dagarna på sommarskolan, både 
informanter och andra, upplever att eleverna aldrig skulle vilja delta i undervisningen om de 
inte fick gå på aktiviteter sedan. Mycket handlar det om att eleverna vill umgås med sina 
kompisar. En lärare berättar att han ibland utmanar eleverna att vinna över honom i en idrott 
som han själv utövar på fritiden. Eftermiddagsaktiviteterna blir på så vis viktiga och lärarna 
har möjlighet att använda idrott som en mötesplats.  

En av lärarna tycker att det är viktigt att tjejer och killar gör aktiviteter tillsammans i blandade 
grupper, men han har märkt att tjejer och killar ofta dras till olika aktiviteter. En av de andra 
lärarna menar att det är ett för stort fokus på killar i eftermiddagsaktiviteterna och att tjejerna 
glöms bort. En tredje lärare berättar att det under sommaren har uppstått en fotbollsgrupp som 
bara är för tjejer. Jag ställer följdfrågan om det är ett medvetet val, från skolans sida, att skilja 
på pojkar och flickor i sportaktiviteter. Läraren svarar att uppdelningen har uppstått när 
ledarna har sett att tjejerna inte vågat ta för sig under fotbollsaktiviteten: ”Det är tråkigt att det 
måste vara så. Jag hade önskat att det inte måste vara på det viset, men jag tror inte att de hade 
valt att spela fotboll annars”. 

En av resurslärarna menar att personalen måste relatera till sig själva och sitt eget sätt att 
skapa relationer med andra och utgå ifrån det när de stöttar eleverna. Han menar att det 
handlar om att skapa ett kontaktnät. Han vill skapa mötesplatser där ungdomarna kan träffa 
andra med samma typ av intressen. Om eleverna inte har något gemensamt så har de heller 
inte förutsättningar att bygga upp en relation. Det måste vara genuint för att fungera.  

De aktiviteter som vi har mellan 12-15 är ett ypperligt tillfälle att knyta dessa kontakter. Men 
även skolan också eftersom att du går i en klass i en vecka och sen så byter du… Det blir lite 
som en speed-dejting fast i en klass liksom… Med dagens media så, det räcker att man 
lägger till varandra på Facebook och så har man skapat en ny kontakt. Det är 
definitionsfråga: vad är en vänskap? Det är kanske inte som för 10-20 år sen när man ringde 
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varandra och skulle ut och fiska. Och jag tror många känner en typ av gemenskap då också. 
För annars får de inte den typen av bekräftelse.  

Även om denne läraren lägger stor vikt vid att relationer ska vara genuina så ser han också ett 
värde i de lite ytligare kontakter som eleverna får möjlighet att knyta i sommarskolan.  

3.2.2 Relationsskapande under lektionerna 
En av lärarna säger att det är viktigt att elever får arbeta tillsammans i skolan. Han säger 
ingenting om han aktivt gör något för att det ska bli så. Vid lektionstillfället som observeras 
syns det tydligt vilka av eleverna som är kompisar sedan tidigare och många av dem sitter 
naturligt nog bredvid varandra. Vid en bänk sitter två elever som inte tycks känna varandra. 
Den ena pratar på ett annat språk med elever som sitter vid bänkarna bredvid. Den andra 
eleven pratar inte med någon i början av lektionen och han förefaller inte kunna det språk som 
bordsgrannarna talar med varandra. En stund in i lektionen samtalar de båda om vad som 
verkar vara skoluppgiften. I slutet av lektionen har eleverna som pratade på ett annat språk 
gått över till att prata på svenska och även den eleven som inte pratade med dem i början är nu 
med och pratar. Även om detta inte är något som läraren uttalat har arbetat för så är det ändå 
något som händer i hans klassrum och därmed intressant. Eftersom dessa elever inte har 
intervjuats kan observationen inte säga mer än att elever med olika modersmål pratar med 
varandra på svenska i klassrummen. 

 En av de lärare som säger att det inte finns tid till att bygga en relation mellan sig själv och 
eleverna menar också att tiden inte räcker till för att stötta dem i att lära känna varandra. Att få 
till en bra undervisning tar all tid i anspråk och blir en nödvändig prioritet. Även om läraren 
själv inte ser det så fungerar hennes arbetssätt som en möjlig mötesplats för eleverna. Under 
lektionen delar hon in klassen, som inte är så stor, i två grupper. Eleverna ska sedan arbeta 
med de mänskliga rättigheterna och samtala kring dem. Detta öppnar för möten, även om 
läraren kanske har en högre ambitionsnivå än så.  

En annan lärare berättar att han kan se grupperingar bland eleverna. Under en av observa-
tionerna framträder grupperingar i klassrummet tydligt. Läraren bekräftar att det finns 
grupperingar i klassen efter observationens slut, men berättar också att det finns undantag. 
Elever med olika bakgrund sitter bredvid varandra och hjälper varandra med uppgiften. Det är 
så klart möjligt att dessa känner varandra sedan innan, men läraren tror inte att de gör det. Det 
märks annars att eleverna sitter i klassrummet utifrån sin bakgrund. Förmodligen sitter 
eleverna med dem som de känner sedan innan. Men eleverna förenas över grupperingarna 
genoms sitt stökande. Under den här mycket stökiga lektionen är det elever mot lärare. Dels i 
det stök som sker under lektionen men dels också i diskussionen om vem som ska få närvaro 
eller inte. I de diskussionerna märks inga grupperingar bland eleverna.  

3.2.3 Relationer och värdegrund 
En lärare berättar att han har fokus på grupperingar bland eleverna. Han berättar att eleverna 
lär känna varandra och att alla pratar med alla. Ibland spelar eleverna kort och då har inte 
tidigare grupperingar någon betydelse för vem som är med och spelar.  ”Vi bor i ett och 
samma land”, säger han.  ”Vi ska inte ha någon rasism mot varandra”. Lärare har en makt 
som kan lösa dessa problem menar han, men säger också att han inte har sett rasism i 
sommarskolan. Det är svårt att veta hur det han säger om rasism ska tolkas, men eftersom han 
pratar om det anser han att det är ett viktigt ämne.  



 

18 
 

En av lärarna ser eftermiddagsaktiviteterna som den enda egentliga möjligheten att aktivt 
arbeta för att stötta eleverna i att lära känna varandra. Det framkommer också åsikter om att 
skolan inte har något medvetet sätt att stötta eleverna i att lära känna varandra. Läraren saknar 
ett, från sommarskolans sida, aktivt tillvägagångssätt att främja bra relationer mellan eleverna 
och ett större fokus på värdegrundsfrågor: 

Nej, en dag i slutet på varje sommarskola så var det fokus på det. Men ingenting annars 
under hela dagarna eller hela veckorna. Det var en dag när man bara jobbade med 
värdegrundsfrågor. Den dagen låg alltid i slutet av sommaren. Jag vet bara att det var någon 
tipspromenad. Med personalen satt vi och berättade om våra olika bakgrunder. 

 

Bland lärarna själva så finns det tankar om hur de själva vill arbeta med värdegrundsfrågor. 

En av lärarna säger sig själv försöka att föregå med gott exempel och på så vis fungera som en 
förebild för eleverna i hur de själva kan bygga relationer. Om han visar ungdomarna hur man 
gör för att vara en bra kompis så kan de själva också göra likadant, menar han. 

 

3.3 Utvecklingspotential 
I intervjuerna har informanterna tillfrågats vilka visioner de har för sommarskolans framtid. 
Tillsammans kan deras svar bilda en kollektiv vision där deras erfarenheter från 
sommarskolan i Borlänge kan fångas upp och tas tillvara. Alla lärare ser vikten av sommar-
skolan i Borlänge och flera uttrycker att det ska bli spännande att se hur verksamheten kan få 
utvecklas. Flera uttrycker också ett hopp om att fler kommuner kan ta efter och lära sig av 
sommarskolan i Borlänge.   

3.3.1 Möta kunskapstörsten 
Flera av lärarnas framtidsvisioner handlar om den kunskapstörst som de ser och vill främja. 
En lärare är övertygad om att mindre elevgrupper skulle ge bättre resultat, och att 
ämnesundervisningen måste struktureras upp för att lärarna ska veta vilka elever som kommer 
finnas i klassrummen. Läraren beskriver hur det är svårt att få kontinuitet i undervisningen när 
det är stora grupper och många elever har olika kunskapsnivå.  

Det är svårt att planera. Varje måndag är en ny vecka och det går inte att på förhand veta om 
man kan jobba med material som man redan har, för de kanske har gjort det redan för två 
veckor sen eller förra sommarn. 

Ungefär samma tankar framförs av ännu en lärare som menar att en tydligare struktur kring 
ämnesval skulle behövas.  

Nu är det så att de får välja ämne varje vecka och då blir det gärna att de byter ämne varje 
vecka. Då blir det väldigt ostrukturerat för oss lärare. Vissa har varit på matten i fem veckor, 
andra har varit på matten i två och engelskan en och svenskan två. Så det blir svårt för oss 
lärare att anpassa.  

Ingen av dem är säker på vad som skulle vara den bästa lösningen på problemet. En av lärarna 
föreslår att om grupperna skulle vara mindre skulle det gå bättre att anpassa undervisningen så 
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att den passar alla elever. Alternativet sägs vara att eleverna läser sina ämnen under en längre 
period och inte byter ämne varje vecka.  

Det vi skulle kunna göra är att dela upp eleverna från början; att de här har svenska i två 
veckor, engelska i två veckor och matte i två veckor. Och så kör man i de klasserna så kan 
lärarna hinna lära känna eleverna också under de två veckorna.  

Båda lärarna anser att kvaliteten på undervisningen skulle kunna förbättras om lärarna skulle 
veta i förväg vilka elever som kommer att finnas i klassrummet, men ingen av dem är säker på 
hur det bäst skulle lösas praktiskt. En nackdel skulle kunna vara att sommarskolan skulle 
locka färre elever om de inte skulle ha friheten att välja att gå i samma klass som sina 
kompisar. Båda lärarna ser ett problem med mindre valfrihet för eleverna.  

En annan lärare menar att skolan borde anställa fler lärare till kommande år. Det skulle göra 
att fler elever blir intresserade. 

En av resurslärarna har en vision om undervisning utanför den ordinarie skolverksamheten 
under hela året. Han ser intresset och behovet hos många elever och tror att många av dem 
skulle gå varje dag på extra undervisning om det fanns, för många saknar hjälp hemifrån. Han 
vill att sommarskolans verksamhet ska utvecklas till att finnas året runt.  

3.3.2 Betygsprövning 
En av resurslärarna menar att betygsprövningen är något som sommarskolan måste börja med 
igen istället för att låta ordinarie skolverksamhet sköta den. Han menar att det är viktigt att 
den sker kontinuerligt under sommaren och inte sker i augusti när sommarskolan är slut. Det 
skulle öka elevernas studiemotivation att ha betygsprövningen tidsmässigt nära. Han beskriver 
en osäkerhet bland elever om det verkligen kommer att bli en prövning efter sommarskolan 
och om de kommer hinna få sitt betyg till skolstarten. Den extra kostnaden att anställa en 
behörig lärare tror han vägs upp av de kostnader som kommunen får när elever måste gå om 
årskurser i skolan.  

3.3.3 Möta sociala utmaningar 
En av resurslärarna hoppas att sommarskolan är en verksamhet som kommer att fortsätta att 
drivas och utvecklas i Borlänge, men också att fler kommuner kommer att ta efter. Han talar 
om den utmaning som Sverige står inför idag och som kommer att vara ännu större om 10 år. 
Utmaningen är att skapa en hållbar miljö för varje individ, även de individer som han menar 
att man i Sverige inte är vana att möta. Han ser sommarskolans potential i att arbeta med 
sociala utmaningar. Sommarskolan skulle kunna fungera som en avlastning för ordinarie 
skolverksamhet i sådana frågor, men också med mottagandet av ungdomar som inte tidigare 
har haft kontakt med det svenska skolsystemet för att förbereda dem inför skolstarten. Han 
menar att den ekonomiska satsningen är något som kommer tillbaka i form av ett välmående 
samhälle med en välmående befolkning.  

3.3.4 Motverka språklig exkludering – ta tillvara tillgängliga språkresurser 
En lärare uppmärksammar att många elever exkluderas under samlingar och ser utvecklings-
möjligheter i hur sommarskolan kan ta tillvara de språkliga resurser som skolan missar att 
använda. Läraren berättar om att det är många elever som inte förstår vad som sägs under 
samlingarna eftersom mycket information bara ges på svenska. Hon menar att språkresurser 
finns hos skolans personal, men att verksamheten måste bli bättre på att ta tillvara dem. Att 
använda bilder menar hon också är ett enkelt sätt att förmedla information till elever som inte 
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förstår svenska. Att sätta upp en bild på en fotboll där fotbollgruppen ska samlas eller låta 
någon översätta den svenska informationen som ges skulle göra det enklare för många elever 
att förstå vad som händer. Förvirring skulle kunna undvikas och det skulle vara mer 
inkluderande.  

3.3.5 Värdegrundsfrågor kan vävas in i undervisningen 
En av lärarna föreslår att frågor om demokrati, kärlek och hur människor kan leva med 
varandra i den här världen skulle kunna vara inslag i lektionerna under sommaren. 
Sommarskolan borde enligt läraren vara tydlig med sin personal om vilken värdegrund 
sommarskolan står för och på vilket sätt som lärare förväntas förmedla den till eleverna. Den 
temadag som brukar hållas i slutet av sommaren är enligt flera av intervjupersonerna inte 
tillräcklig utan sommarskolan skulle kunna göra ett mer aktivt värdegrundsarbete under hela 
sommaren. Det är en åsikt som kan få stöd i vad andra lärare svarat på andra frågor där någon 
förespråkar att vara en förebild och flera andra lärare talar om att de vill visa eleverna att det 
finns ett vi där både elev och lärare ingår som människor. 

3.3.6 Ge personalen förberedelsetid 
En av resurslärarna ser en utvecklingspotential i personalens förberedelser för sitt uppdrag 
under sommaren. Om personalen kunde börja en vecka innan sommarskolans start så skulle 
det kunna bli mindre rörigt den första veckan och personalen skulle ha en chans att få landa i 
sin roll. En annan lärare menar att personalen behöver mer tid varje vecka för att prata ihop 
sig om undervisningen. 

 

3.4 Personalens syn på sommarskolans bidrag till ett socialt 
hållbart Borlänge 
Hur ser då personalen på sommarskolans bidrag till ett socialt hållbart Borlänge? Under 
intervjun fick också samtliga lärare och resurslärare frågan om hur de ser på relationen mellan 
att ge eleverna förutsättningar för att utveckla sina ämneskunskaper och arbetet för ett socialt 
hållbart Borlänge. Som svar på denna fråga framkom många värdefulla synpunkter om hur 
personalen ser på sommarskolans roll. 

3.4.1 Fylla kunskapsluckor 
En av de lärare som har egna erfarenheter av migration beskriver sommarskolan som ett 
integrationsprogram som han säger är bra ”för oss”. Precis som flera andra av lärarna så 
inkluderar han sig själv när han pratar om eleverna. Han menar att sommarskolan är viktig för 
Borlänges utveckling. Han anser att det är värdefullt att elever som inte klarat skolan får 
möjlighet att lära sig mer och en fördel som han ser med sommarskolan är att eleverna har 
chans att intensivträna de ämnen som de behöver stärka sig i. Samtidigt som han beskriver 
sommarskolan som ett integrationsprojekt förefaller det som att han lägger mycket stor vikt 
vid ämnesundervisningen. Under den tid vi träffas så framhåller han flera gånger hur viktig 
utbildningen är för ungdomarna. Klassrumsobservationen med den här läraren visar också att 
det verkar finnas ett stort intresse bland eleverna att lära sig. Vid ett tillfälle under den 
observerade lektionen, var det en grupp elever längst bak i klassrummet som satt och pratade 
om något annat än skolarbetet. De gav ett intryck av att vara ointresserade av lektionen. 
Samtidigt gick läraren runt i klassrummet och hjälpte elever. När han frågade vem mer som 
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behövde hjälp var hela gänget som satt och pratade mycket snabba med att sträcka upp sina 
händer. 

En annan av lärarna förklarar att han ser det som ett av sommarskolans syften att eleverna får 
chansen att täcka upp de kunskapsluckor de har. Det är en fördel att hinna göra det medan 
ordinarie skola har sommaruppehåll. Han menar att det kan vara svårt att veta vilken nivå som 
han ska lägga undervisningen på. Men svaret som han kommit fram till är ”deras nivå”. Det 
måste hela tiden vara individanpassat. Samma lärare berättar om överlämningar mellan 
ordinarie skola och sommarskolan. Han visar dokument om vad vissa elever specifikt behöver 
arbeta med för att nå upp till betyg E. Tyvärr är det bara någon enstaka av de elever där 
överlämningar av det slaget gjorts som har dykt upp i sommarskolan. Den här läraren får 
också frågan om det är något mer som han vill tillägga som inte kommit upp i intervjun. Han 
svarar att han skulle vilja få frågan; varför finns sommarskolan? Svaret säger han är att 
”sommarskolan ger resultat. Eleverna blir kunniga”. Han ser att eleverna har en vilja att lära 
sig. Under den klassrumsobservation som gjordes i samband med intervjun av den här läraren 
är det lugn och ro i klassrummet. Eleverna arbetar med sina uppgifter. En elev ber honom om 
en svårare uppgift och en grupp med elever sitter kvar i klassrummet och jobbar vidare med 
skolarbetet trots att det blir rast. Den här läraren lyfter fram utbildning som viktig för 
elevernas möjligheter till integration i det svenska samhället mot bakgrund av sina egna 
erfarenheter av migration och integration. Även en av resurslärarna lyfter fram elevernas 
behov att få hjälp med skolarbetet.  

De flesta (elever) har en annan bakgrund (än svensk) och man förstår ju det att de kämpar för 
att lära sig. Det är många som är nya. Några har varit (i Sverige) i några år. Och även de som 
har bott här jättelänge har också behovet att lära sig mer. Man ser ju att det är viktigt för dem 
på hur många elever som söker varje år. […] Många av eleverna har inte möjlighet att få den 
hjälpen hemma. Där har sommarskolan en lucka att fylla menar han. Han ser att eleverna 
kämpar för att lära sig och för att få betyg. I sommarskolan kan eleverna läsa de ämnen de 
behöver hjälp med och fokusera intensivt på dem. 

3.4.2 Dämpa social oro 
När en av lärarna får frågan hur han ser på förhållandet mellan ämneskunskaper och arbetet 
för ett socialt hållbart Borlänge i sommarskolan säger han: ”Vad skulle hända om det inte 
fanns någon sommarskola att gå till? Bilar skulle brinna. Man förlorar ingenting om man 
satsar pengar på sommarskolan.” Han spekulerar i vad som skulle hända om sommarskolan 
inte fanns och menar att den ekonomiska satsningen som görs på sommarskolan är mindre än 
vad utgifterna skulle bli för den skadegörelse som han tror skulle ske annars. En av de andra 
lärarna har funderat en del över sommarskolans egentliga syfte.  

Det känns inte alltid som att sommarskolan är fokus på utbildning utan mer ett sätt, jag vet 
inte, att få Tunabyggen att inte få lika mycket skadegörelse på deras egendom.  

Läraren berättar också att denne har fått sänka sin ambitionsnivå när det gäller 
undervisningen. Här berörs konflikten mellan själva utbildningen som ska bedrivas och de 
sociala frågorna. Det går att tolka kritiken som ett ifrågasättande av vilka motiv som driver 
sommarskolan. Läraren tror absolut att sommarskolan gör skillnad och förklarar att det i 
grunden är en väldigt bra idé bakom sommarskolan. Men det behövs justeringar för att styra 
den i rätt riktning. Den här läraren är lärarstudent, och kan därmed förväntas relatera sina 
förväntningar till de ramar och styrdokument som ligger till grund för utbildningen i den 
svenska skolan.  
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3.4.3 Bygga kontaktnät 
Lärarna är överens om att sommarskolans syfte inte enbart är att eleverna ska utvecklas i 
skolämnena. Det finns också mycket tankar om möten mellan människor och ett före-
byggande arbete med elevhälsa. En av lärarna menar att sommarskolan kan fungera som en 
mötesplats där både vuxna och barn kan lära känna varandra. Han talar om integration. En av 
resurslärarna beskriver hur elever får chansen att bygga ett kontaktnät. 

3.4.4 Strukturera vardag 
En lärare framhåller att en av sommarskolans förtjänster är att den ger ungdomar en 
strukturerad vardag och en sysselsättning under sommaren. En annan lärare talar om 
sommarskolan som ett alternativ till sysslolöshet. Eftersom sommarskolan inte berörs av 
skolplikten kan elever bli avstängda. Han förklarar att det dock är mycket bättre att låta 
eleverna gå kvar i sommarskolan än att stänga av dem, eftersom sysslolösheten leder till ”det 
blir stökigt i Borlänge”. 

3.4.5 En social investering 
Sommarskolan är framförallt en social investering menar en av resurslärarna. När han pratar 
om lärarnas viktiga roll så är det inte studier han tänker på utan den sociala delen av arbetet i 
mötet med eleverna. Sommarskolan kan i den frågan avlasta ordinarie skolverksamhet menar 
han: 

Lärarnas roll om 10-20 år kommer att vara en nyckelroll. Och då är det viktigt att vi får bra 
förutsättningar också, och då tror jag att sommarskolan kommer att avlasta ordinarie 
verksamhet. Vi jobbar med eleverna i lugn och ro, vi har tid för eleverna. Vi får inte glömma 
att de elever vi har här är de elever som behöver lite mer extra stöd, extra ögon, extra 
omtanke och kärlek. Det här är de elever som är lite under isberget, som känner ett litet 
utanförskap. 

Resursläraren menar att det handlar om att motverka ett utanförskap i samhället som kommer 
att växa sig många gånger större i framtiden om inte de här resurserna satsas nu på 
ungdomarna. Det handlar om att ge ungdomarna en bra grund att stå på, och han upplever att 
ungdomarna som har gått tidigare år i sommarskolan har fått ut något bra av att delta i 
verksamheten. 

Vår roll är att… förklara hur skolan fungerar, att ge dem en liten inkörsport… mer en 
studieförberedande undervisning. Du ska inte behöva gå med en klump i magen när den 
ordinarie skolan startar, utan känna att: nu är jag här för att lära mig saker och ting och att 
jag har en bra grund att stå på. 

Resursläraren ifråga beskriver sommarskolan som en första kontakt med det svenska 
skolsystemet för många nyanlända, men menar också att det är viktigt att ge elever som gått 
hela sin utbildning i svensk skola perspektiv och visa på vilka möjligheter som utbildning för 
med sig.  

3.4.6 Återfå livsglädje  
När den andra resursläraren berättar vad han tycker är viktigt med sommarskolan har svaret 
fokus på elever som är ensamkommande eller nyanlända och deras välmående. Resursläraren 
har själv erfarenheter av migration och talar om de här eleverna utifrån den positionen. 
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Vi har ju många ensamkommande här, och många nyanlända och man har ju varit med om 
en hel del oroligheter och som jag har berättat tidigare också; man är ny, har inga kompisar, 
nytt land, nya system och så börjar man i sommarskolan, och det är varmt och skönt att få 
träffa jämnåriga. Det är ett sätt att få tillbaka glädjen för de här ungdomarna. Det är 
jätteviktigt. Och den andra delen är ju kunskap, att komma in på gymnasiet och komplettera 
betyg som man saknar. Det är också viktigt för det sparar ju pengar.  Och man lyfter ju upp 
den här personen, det finns möjlighet, ge inte upp. Och kommer de in på gymnasiet så blir 
det ju bra både för dem och för kommunen. 

I hans ögon är det lika viktigt att ungdomarna ska få tillbaka glädjen, att de ska se sina 
möjligheter och inte ge upp, som att få göra en betygsprövning och bli behörig till en 
gymnasieutbildning. 

3.4.7 Livskunskap och värdegrund 
Flera av lärarna och resurslärarna pratar om hur det finns ett behov av att förmedla någon typ 
av livskunskap till ungdomarna. Flera av dem anser också att det är viktigt att förmedla en 
värdegrund till eleverna. En av resurslärarna menar att ensamkommande och nyanlända måste 
få hjälp att förstå vad de har att förhålla sig till i det svenska samhället: 

Vi tar upp problematik som vi har i dagens samhälle och vi går lite till botten med vad det 
beror på. Och informerar, för i år har vi väldigt många som är ensamkommande. Att vi 
förklarar också lite vilka utmaningar de kommer att stå inför. Och hur ser det ut, vad kan ni 
ställa för krav, vad kommer ni att ha för krav på er själva? Så att de förstår vad som händer 
runtomkring dem.  

Han beskriver det som att många ungdomar inte har fått några ramar att förhålla sig till i sin 
uppväxt. Därför menar han är det viktigt att förmedla normer till eleverna, nästan lika viktigt 
som att lära sig svenska. 

Jag tror att det ger så himla mycket att kunna ha med den här livskunskapsdelen. För i långa 
loppet kan det ge förutsättningar för att man inte ska hamna utanför, eller hamna i en viss typ 
av problem. 

Samma resurslärare ser att sommarskolan har en möjlighet att arbeta med ungdomarnas 
självförtroende och framtidsmöjligheter. Han har också tankar om hur lärare ska förmedla 
detta till eleverna. Han menar att genom att själv vara en förebild kan han visa eleverna hur 
värdegrunden kan praktiseras. Att leva som man lär menar han ger en tyngd åt vad han 
försöker lära eleverna. Det handlar om genuinitet. Han ser därmed sommarskolan främst som 
en social investering, där personalen kan avlasta ordinarie skolverksamhet genom att ge 
eleverna en bra grund att stå på. Att stötta elevernas utbildning är viktigt, men viktigast är att 
ge eleverna en värdegrund samt en omtanke, särskilt gentemot de ungdomar som känner ett 
utanförskap. Han menar att om inte dessa resurser satsas på ungdomarna kommer det 
utanförskapet att växa sig stort i framtiden.  

 

4. Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att få kunskaper om hur personalen i sommarskolan i 
Borlänge uppfattar sommarskolans bidrag till ett socialt hållbart Borlänge. Detta har 
undersökts utifrån frågeställningarna; Hur arbetar personal i sommarskolan för att bygga 
relationer till eleverna? Hur arbetar personal i sommarskolan för att bygga relationer mellan 
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eleverna? Vilka visioner har personalen i sommarskolan för verksamhetens framtid? Hur ser 
personalen på sommarskolans bidrag till ett socialt hållbart Borlänge?  

 

4.1 Arbetssätt kring relationer i sommarskolan 

När det gäller personalens arbetssätt för att stötta elevernas relationsskapande till varandra så 
handlar det mycket om indirekta strategier. Eftermiddagsaktiviteterna fungerar som 
mötesplats och samtalsskapare. På lektionerna finns mer eller mindre genomtänkta sätt att 
sammanföra elever. Grupparbeten får elever att prata med varandra, men kontakten är något 
som skapas även utan lärarnas intervention. För eleverna i sommarskolan finns möjligheten 
att använda lektionerna och de skiftande klassamansättningarna som en form av speed-date 
för att hitta vänner.  

Flera lärare pratar om att lärare och elev båda är människor, och att det är en insikt som både 
lärare och elev har nytta av för att förstå varandra. Förståelse och omtanke är också något som 
flertalet lärare belyser på olika sätt. En av lärarna med svensk bakgrund formulerar det som en 
förståelse för utanförskap. Utanförskap är dock inte ett ord som lärarna med invandrar-
bakgrund använder. Deras resonemang handlar snarare om medmänsklighet. Förståelse, 
omtänksamhet och ett personligt engagemang har visat sig vara en del av flera av sommar-
skolans lärares personliga inställning för att vinna elevernas respekt.  

De flesta eleverna har invandrarbakgrund, men elevgruppen är heterogen. Detsamma gäller 
för lärargruppen i den här undersökningen. Något som framkommit är att det finns en stark 
känsla av gemenskap med eleverna hos flera av lärarna som själva har erfarenheter av 
migration. De talar om ett vi och om en vi-känsla, om att elever och lärare kämpar 
tillsammans med att lära sig svenska, klara sin utbildning och att vara en del av det svenska 
samhället. Ingen av lärarna uttalar att deras mål enbart gäller elever med erfarenhet av 
migration eller invandrarbakgrund, eller om de också känner samma gemenskap med elever 
som enbart har en svensk bakgrund. Något som kan vara värt att överväga är om det här är 
något som skapar ytterligare polarisering i samhället. Masoud Kamali förklarar i  
Utbildningens dilemma, att skolan är viktig för skapandet av en ”vi-känsla” och en 
gemenskap. Han menar att människor formas till medborgare av en gemensam nation utifrån 
en delad historia, kultur, språk och i någon mening också religion. När det skapas ett ”vi” så 
skapas även ett ”dom” av de människor som inte passar in i normen för vad som formuleras 
som ”vi”. ”Dom”  blir i den meningen något ”annorlunda”, ”de andra”. Kamali menar också 
att det är många elever i svensk skola som inte inkluderas i det som i samhället och skolan 
formuleras som ”vi” och därmed blir andrafierade.40 Det ”vi” som Kamali beskriver 
formuleras av majoritetssamhället. De flesta eleverna i sommarskolan tillhör utifrån den här 
förklaringen ”dom” som majoritetssamhället betraktar som ”de andra”. Den vi-känsla som 
sommarskolans personal beskriver är en vi-känsla bland den grupp som i majoritetssamhällets 
ögon ofta betecknas som de andra. Istället för att läsa in en ytterligare polarisering är det 
därför möjligt att tolka vi-känslan på sommarskolan som ett viktigt inslag för att stärka elever 

                                                 
40Kamali, Masoud, ”Skolböcker och kognitiv andrafiering”, i: ”Utbildningens dilemma -demokratiska ideal och 
andrafierande praxis”, red. Sawyer, Lena, Kamali, Masoud, 2006, Statens offentliga utredningar, 
Kulturdepartementet, SOU 2006:40,  s.47, 94, Thörnlund Persson, Maria, 2016 ”Identitet i 
religionskunskapsämnet – Olika tolkningar och dess implikationer i förhållande till styrdokumenten”. 
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som annars blir utsatta för det som enligt detta synsätt kallas ’andrafiering’. Det är också 
möjligt att se vi-känslan som en del av en inkludering i en social gemenskap.  

I den rapport som blev resultatet av utredningen om makt, integration och strukturell 
diskriminering som beställdes av regeringen 2004, kommer redaktörerna Lena Sawyer och 
Masoud Kamali fram till ett antal rekommendationer för att utbildningsystemet ska kunna 
motverka rasism och ojämlika maktförhållanden. Ett av råden handlar om hur snedrekrytering 
av personal till skolan ska kunna undvikas genom att eftersträva en lärarkår som speglar 
befolkningens sammansättning, inte bara utifrån kön utan också etnisk och klassbakgrund.  

I flera studier visar det sig att personer med utländsk bakgrund är viktiga för att presentera 
antirasistiska synsätt, bl.a. i form av s.k. motdiskurser där t.ex. för-givet-tagna föreställningar 
om ”invandrare” och ”svenskar” ifrågasätts. Det är också viktigt att det för elever i skolan 
finns förebilder med egna erfarenheter av hanteringen av ett rasifierat samhälle och dess 
strukturer.41  

Sawyer och Kamali ser det som viktigt att det finns personal med invandrarbakgrund som 
själva har erfarenhet av strukturell diskriminering. Värdet i detta är att egna erfarenheter av 
diskriminering ger större möjligheter att förstå och jobba mot för-givet-tagna föreställningar. 
Det är också viktigt att det finns förebilder som alla elever kan identifiera sig med. Lärarna på 
sommarskolan i Borlänge som talar om en vi-känsla kan vara ett exempel på just det som 
Sawyer och Kamali vill uppnå. Sammansättningen av personalen bör också diskuteras utifrån 
det faktum att det inte finns några behöriga lärare bland personalen, något som ingen av 
informanterna har påtalat under intervjuerna, kanske beroende på att ingen fråga har ställts om 
deras syn på detta faktum. En av resurslärarna har dock framfört åsikten att betygsprövning 
inom sommarskolan ska återinföras, vilket i så fall innebär att sommarskolan skulle behöva 
anställa behöriga lärare. 

 

4.2 Framtidsvisioner 
Sommarskolan i Borlänge förefaller vara en verksamhet med en stor ambition. Antalet elever 
i sommarskolan växer för varje år och eleverna kommer till sommarskolan frivilligt. Flera av 
intervjupersonerna menar att det är ett betyg på att sommarskolan är uppskattad av dess 
elever. Bland ledning och lärare finns ett stort engagemang och längtan att få ge eleverna 
såväl nya kunskaper som att stödja dem i deras utveckling av sociala relationer och att få en 
meningsfull fritid. Att deltagandet är kostnadsfritt är en viktig aspekt för att göra dess 
verksamhet tillgänglig för alla elever. Det finns dock punkter där sommarskolan i Borlänge 
har möjlighet att utvecklas och bli bättre. Personalens framtidsvisioner handlar om att möta 
sociala utmaningar och den kunskapstörst som flera av intervjupersonerna ser hos många 
elever. En av lärarna föreslår ett mer inkluderande sätt att förmedla information till eleverna. 
En resurslärare och en lärare vill att sommarskolan ska satsa mer på värdegrundsarbete. Det 
finns också en vision om att återinföra betygsprövningen, och att ge personalen bättre 
förutsättningar att förbereda sig för sitt uppdrag i form av mer tid för planering både före och 
under verksamhetens gång. 

                                                 
41Sawyer, Lena, Kamali, Masoud, 2006, ”Utbildningens dilemma -demokratiska ideal och andrafierande praxis” 
Statens offentliga utredningar, Kulturdepartementet, SOU 2006:40,  s.37 
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4.2.1 Ett mer utvecklat värdegrundsarbete 
Det har framkommit en idé om att sommarskolan har stor utvecklingspotential i sitt 
värdegrundsarbete och skulle kunna fungera som en avlastning av ordinarie skola i de 
frågorna, som annars kräver mycket utrymme i skolor med stor social oro. Åsikter har 
framkommit från en lärare om att sommarskolan har möjlighet lägga in värdegrundsrelaterat 
material i ämnesundervisningen, samt från en resurslärare som vill arbeta mer uppsökande. 
Ytterligare en tredje lärarröst menar att den temadag som behandlar värdegrundsfrågor skulle 
kunna utvecklas och integreras i den vardagliga verksamheten. I läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet slås fast att utbildningen ska verka för följande:  

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en 
som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt 
för vår gemensamma miljö. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, 
alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga 
och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla.42  

Att utveckla ett sådant arbete i den vardagliga verksamheten är något som framträder tydligt i 
tre av intervjupersonernas visioner. 

4.2.2 Skapa bättre förutsättningar för utveckling av undervisningens kvalitet 
Två lärare talar om att det behövs en förändring för att få mer tid till eleverna. Mycket tid 
varje vecka går åt till att utvärdera elevernas kunskaper för att kunna anpassa undervisningen 
och sortera eleverna efter kunskapsnivå. Det upplevs svårt att planera undervisningen när 
eleverna väljer ämne varje vecka. En av lärarna pratar istället om att det behövs fler lärare. 
Med stora grupper anser flera att det är svårt att anpassa undervisningen. Det finns alltså 
enligt tre av fem intervjuade lärare en utvecklingspotential i hur lektionerna struktureras. De 
menar att det går att göra undervisningen mer effektiv än vad den är nu. Samtidigt påpekar de 
att det är elevernas frihet att kunna välja samma ämne som kompisarna som för många elever 
utgör en av morötterna för att komma till sommarskolan. Ett annat förslag som framkommit 
från en av resurslärarna är att betygsprövningen skulle bli en del av sommarskolan igen, 
eftersom den är en så pass viktig del för eleverna som vill komma in på gymnasiet.  

4.2.3 Utveckla arbetet med att möta samhällets sociala utmaningar 
Det har också framträtt en vision om att sommarskolan ska fortsätta arbeta med men också bli 
bättre på att möta de sociala utmaningar som samhället står inför. En av resurslärarna 
formulerar den utmaningen som att skapa en hållbar miljö för varje individ. Han menar att 
sommarskolan kan fungera som en sluss in i ordinarie skola för nyanlända ungdomar. Denna 
vision kan ses i ljuset av Partridges sexdimensionella förståelse av social hållbarhet, där alla 
individers och gruppers inkludering och integration i socialt liv utgör en nödvändig 
förutsättning för att nå ett socialt hållbart samhälle.43 

Såsom en annan lärare har uppmärksammat exkluderas många elever under samlingar där 
information enbart ges på svenska. Här framträder ett exempel på hur sommarskolan 
misslyckats med att ta tillvara och göra bruk av de språkliga resurser som finns representerade 
inom den flerspråkiga lärargruppen vid sommarskolan. Denna brist, som kan hänföras till en 

                                                 
42 Lgr11, Skolverket, 2011 
43 Partridge, 2005, s.10 
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oreflekterad språklig norm i sommarskolans arbete där flerspråkiga lärares kompetens inte 
vunnit tillbörligt erkännande, är fullt möjlig och inte särskilt svår att åtgärda inom ramen för 
sommarskolans till buds stående resurser. Iakttagelsen kan också betraktas i ljuset av vad 
Kamali påtalar som en svaghet i befintliga integrationssträvanden, nämligen att det inte räcker 
med att ge människor rättigheter, utan också reella möjligheter att nå samma utfall, vilket i det 
här fallet skulle möjliggöras genom ett tillvaratagande av den flerspråkiga miljöns latenta 
möjligheter.44  

 

4.3 Sommarskolans bidrag till ett socialt hållbart Borlänge 
Personalens syn på sommarskolans bidrag till ett socialt hållbart Borlänge är att den kan fylla 
kunskapsluckor, dämpa social oro, bygga kontaktnät, strukturera vardag, vara en social 
investering, samt bidra med värdegrund och livskunskap. I avsnitten om social investering 
samt livskunskap och värdegrund är det främst resurslärarnas röster som hörs. Det är möjligt 
att de är mer fokuserade på den här aspekten av sommarskolans verksamhet då deras 
arbetsuppgifter ligger närmare dessa frågor. De har därmed mer tid att ägna åt sådana frågor i 
sommarskolan. Lärarnas och resurslärarnas syn på sommarskolans bidrag kan kopplas 
samman med de teman som Partridge har funnit som gemensamt i olika tolkningar av vad 
social hållbarhet är. 

4.3.1 Rättvisa, inkludering, tillgänglighet och deltagandeprocesser 
Partridge beskriver rättvisa som en övergripande princip för social hållbarhet och pekar på ett 
samband mellan sociala orättvisor, konflikter och instabilitet i samhällen. Ett hinder för att 
uppnå social hållbarhet är att människor exkluderas från de sociala och ekonomiska 
möjligheter som samhället erbjuder. Att göra samhällets resurser, service och möjligheter 
tillgängliga för alla är ett steg för att uppnå social hållbarhet. Det kan handla om att få tillgång 
till arbeten, bostäder och samhällsservice. Det kan också handla om att möjliggöra deltagande 
i sociala, kulturella och politiska strukturer och processer. Det är viktigt att alla kan delta i 
samhällets utveckling genom att vara med att formulera mål och strategier för att nå dessa.45 
Sommarskolan kan enligt dess personal bidra med att fylla de kunskapsluckor som ungdomar 
har, och på så vis bidra till att de senare får ett betyg, eller har möjlighet att höja sitt betyg. De 
båda resurslärarna talar om hur deras arbete är en typ av social investering. Att förklara hur 
skolsystemet fungerar och ge perspektiv på utbildningens värde och de framtidsmöjligheter 
som öppnar sig, kan också vara ett sätt att vid sidan av faktiska ämneskunskaper 
tillgängliggöra utbildning. Sommarskolan kan bidra med att skapa ett sammanhang för 
ungdomar att finnas i under sommaren, dels genom att skapa en strukturerad vardag, men 
också genom att inkluderas i den gemenskap som sommarskolan kan möjliggöra. Personal på 
sommarskolan beskriver hur eleverna kan bygga kontaktnät under både lektioner och 
eftermiddagsaktiviteter. Det är möjligt att ovan beskrivna bidrag kan vara en del i att skapa 
samhällsgemenskap och social sammanhållning, vilket är en aspekt av social hållbarhet.46 

Sommarskolans bidrag till att öka kunskaper och skapa ett sammanhang för ungdomar kan ses 
som en långsiktig investering i vad regeringen formulerat som en av samhällets största 
                                                 
44 Kamali, Masoud, 2006. ”Den segregerade integrationen – Om social sammanhållning och dess hinder”, 
Statens offentliga utredningar  SOU 2006:73,  s.3-4, 10-11, 19, 357 
45 Partridge, 2005, s.10-11 
46 Sommestad, Lena, 2003, ”En svensk strategi för social hållbarhet – ekonomisk, social, miljömässig”, Miljö- 
och energidepartementet, skr 2003/04:129, s.72 
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resurser, människor. En sådan satsning menar regeringen är en av tre viktiga steg i ett arbete 
för social hållbarhet.47 Ur det perspektivet går det också att se sommarskolans arbete som ett 
steg i att ge möjligheter att ta del av sina rättigheter, så som utbildning. Kamali skriver i 
rapporten Den segregerade integrationen att integration inte får stanna vid att bli rättigheter 
utan måste övervinna strukturella orättvisor genom att ge lika möjligheter, och möjliggöra lika 
utfall. Lärare och resurser i sommarskolan beskriver elever som inte har samma möjligheter 
att få hjälp med skolarbete hemma, elever som behöver hjälp att sätta sig in i det svenska 
skolsystemet, och hjälp med att förstå vilka förväntningar som finns på dem i det svenska 
samhället. Dessa saker beskriver framför allt de båda resurslärarna att de hjälper elever med. 
ett arbete som kan ses mot bakgrund av den undervisande insats som utförs av sommarskolans 
lärare. 

Skollagen slår fast att ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje 
skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.”48 Skolverket förklarar att 
det inte ska ha någon betydelse var i landet elever bor eller vilken socioekonomisk bakgrund 
de har. Elevers olika bakgrunder och olika förutsättningar ska kompenseras så att alla elever 
får tillgång till en utbildning som håller hög kvalitet.49 Enligt skollagen har skolan ansvar för 
att se till att varje elev når kunskapsmålen. Skolan är skyldig att ge extra stöd åt elever som 
befaras inte kunna nå målen. Sommarskolan är kommunens sätt att komplettera den ordinarie 
skolan genom att hantera det som denna verksamhet inte lyckas uppnå inom sina givna ramar. 
För att motverka ett utanförskap bland människor som migrerat till Sverige, eller människor 
som är födda i Sverige men som har föräldrar som migrerat till Sverige, krävs det att även de 
ska ges samma förutsättningar till utbildning. En likvärdig utbildning kännetecknas inte av att 
samma antal undervisningstimmar ges, utan av att förutsättningar ges att uppnå samma mål. 
Om föräldrar är akademiskt utbildade eller om de istället helt saknar skriftspråk blir elevernas 
förutsättningar för att få stöd hemifrån med skolarbetet högst olika. Om skolan, såsom 
skolverket föreskriver, ska kompensera elevers skilda bakgrunder krävs inte enbart 
pedagogisk kompetens utan även adekvata resurser. 

4.3.2 Livskvalitet och framtidsfokus 
Ytterligare två aspekter av social hållbarhet utgörs enligt Partridge av livskvalitet och 
framtidsfokus. Lärare och resurslärare vid sommarskolan menar att det finns en kunskapstörst 
bland många elever som personalen vill möta. De talar också om att eleverna ska förstå 
utbildningens vikt för deras framtid. En av resurslärarna beskriver att han ser en av sina 
viktigaste arbetsuppgifter i sommarskolan som att förmedla en ”livskunskap”.  Han beskriver 
hur många elever saknar ramar och normer som de behöver, och att han vill ge dem 
självförtroende. Den andra resursläraren beskriver hur sommarskolan kan bidra till att återge 
ensamkommande och nyanlända elever sin livsglädje. Att bygga kontaktnät och lära känna 
nya vänner, eller få en arena att umgås med vänner som ungdomarna redan har, kan också 
bidra till livskvalitet. Social hållbarhet handlar inte bara om att skapa rättvisa förhållanden i 
nutid, utan också om att skapa strukturer som möjliggör ett rättvist samhälle även i 

                                                 
47 Ibid, s.72 
48 Skollagen, 9 § 2010 
49 Skolverket, ”Likvärdig utbildning i grundskolan”, Granskad av resultatutvärderingsenheten senast 2016-01-
21, http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/likvardig-utbildning-i-grundskolan-1.218790, 
hämtad 2016-09-05 

http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/likvardig-utbildning-i-grundskolan-1.218790
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framtiden.50 Utbildning, inkludering och tillgänglighet är en naturlig del i en sådan process, 
men också att mentalt förbereda ungdomar för att ta del av det. 

 

4.4 Vidare forskning 
Då denna studie genomförts under begränsade tidsramar återstår ett flertal viktiga aspekter, 
vilka skulle kräva en djupare belysning för att se hur sommarskolans målsättningar realiseras i 
verksamheten. En fråga som skulle kunna belysas med större djup är huruvida det finns en 
spänning mellan sommarskolans kunskapsuppdrag och dess sociala uppdrag, eller om dessa 
båda aspekter snarare är ömsesidigt befruktande, vilket antyds av flera av lärarnas och 
resurslärarnas svar i denna studie. Vidare skulle såväl ämnesundervisningen i enskilda ämnen 
som eftermiddagsaktiviteterna behöva utvärderas i relation till respektive verksamhets mål. 
Ytterligare en annan aspekt som inte blivit föremål för belysning är genusaspekten och då i 
första han d utifrån ett elevperspektiv. Det har utifrån en av informanternas berättelser formats 
en särskild fotbollsgrupp för tjejer under eftermiddagsaktiviteterna. Anledningen antogs vara 
att de inte hade möjlighet att ta plats i en grupp där både pojkar och flickor spelade fotboll 
tillsammans. Frågor som bör undersökas vidare utifrån detta är i vilken utsträckning 
verksamheten i sommarskolan i dess olika aspekter svarar mot flickors respektive pojkars 
behov och förutsättningar, och i vilken utsträckning den bidrar till att skapa likvärdiga 
förutsättningar för elever av kvinnligt respektive manligt kön. 

4.5 Slutord 
Sammantaget ger denna inblick i sommarskolans verksamhet och en analys av personalens 
syn på dess roll i samhället en indikation på att ett kommunalt engagemang i en sommarskola 
kan sätta igång mångdimensionella processer som i de anställdas ögon aktivt bidrar till social 
hållbarhet med positiva konsekvenser för eleverna vad gäller rättvisa, inkludering och 
gynnsamma framtidsmöjligheter. 

  

                                                 
50 Partridge, 2005, s.10-11 



 

30 
 

Referenser 
Fägerborg, Eva. (2014) ”Intervjuer”, i: Etnologiskt fältarbete, Kaijser, Lars och Öhlander, 
Magnus red. Lund: Studentlitteratur 

Hopkins, David. (2014) A teachers guide to classroom research (femte upplagan). Berkshire: 
McGraw-Hill Education  

Kamali, Masoud. (2006). ”Skolböcker och kognitiv andrafiering”, I: Utbildningens dilemma – 
demokratiska ideal och andrafierande praxis, red. Sawyer, Lena, Kamali, Masoud. Statens 
offentliga utredningar, Kulturdepartementet, SOU 2006:40 

Kamali, Masoud. (2006). ”Den segregerade integrationen – Om social samanhållning och 
dess hinder”, I: Den segregerade integrationen – Om social samanhållning och dess hinder, 
red. Kamali, Masoud, Statens offentliga utredningar, Kulturdepartementet, SOU 2006:73 

Larsson, Irma. (2012). ”Nygårdsskolan stökig – Kommun hotas av vite”. Sveriges Radio, 
2012-02-03, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=4945686 

Partridge, Emma. (2005). ”’Social sustainability’: a useful theoretical framework?” Paper 
presented at the Australasian Political Science Association Annual Conference 2005, 
Dunedin, New Zealand, 28-30 September 2005 

Pripp, Oscar, Öhlander, Magnus. (2014) ”Observation”, i: Etnologiskt fältarbete, Kaijser, Lars 
och Öhlander, Magnus red. Lund: Studentlitteratur 

Polisen, (2015), ”Utsatta områden -sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser”, 
Nationella operativa avdelningen, Dnr: HD 5800-61/2015 

P4 Dalarna. (2016), ”Bilbränder i Tjärna Ängar – då kastades sten mot brandkåren”. Sveriges 
Radio (Författare ej angiven), 2016-05-16 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6432950  

Sawyer, Lena, Kamali, Masoud. (2006). Utbildningens dilemma -demokratiska ideal och 
andrafierande praxis, Statens offentliga utredningar, Kulturdepartementet, SOU 2006:40 

Skollagen. (2010) 

Skolverket. (2011). Lgr11 

Skolverket. ”Likvärdig utbildning i grundskolan”, Granskad av resultatutvärderingsenheten 
senast 2016-01-21, http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/likvardig-
utbildning-i-grundskolan-1.218790, hämtad 2016-09-05 

Sommarskolan i Borlänge. (2014). ”Utvärdering av sommarskolan 2014” 

Sommarskolan i Borlänge. (2015). ”Utvärdering av sommarskolan 2015” 

Sommestad, Lena, 2003, ”En svensk strategi för social hållbarhet – ekonomisk, social, 
miljömässig”, Miljö- och energidepartementet, skr 2003/04:129 

Trost, Jan. (1997). Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=4945686
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=161&artikel=6432950
http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/likvardig-utbildning-i-grundskolan-1.218790
http://www.skolverket.se/regelverk/mer-om-skolans-ansvar/likvardig-utbildning-i-grundskolan-1.218790


 

31 
 

Vahlberg, Kristina. (2016). ”Borlänge ligger på tredje plats i landet där segregationen är 
störst”. I: Dalademokraten, 2016-05-16, 
http://www.dalademokraten.se/dalarna/borlange/borlange-ligger-pa-tredje-plats-i-landet-dar-
segregationen-ar-storst  

Vahlberg, Kristina. (2016). ”Snart drar Sveriges största sommarskola igång”. I: 
Dalademokraten, 2016-05-22, http://www.dalademokraten.se/dalarna/borlange/snart-drar-
sveriges-storsta-sommarskola-igang  

Valmyndigheten. http://www.val.se/ ”Val till kommunfullmäktige i Borlänge – röster”.  
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/20/81/index.html Information hämtad 
2016-08-22 

Världskommissionen för miljö och utveckling, (1988), Vår gemensamma framtid 

  

http://www.dalademokraten.se/dalarna/borlange/borlange-ligger-pa-tredje-plats-i-landet-dar-segregationen-ar-storst
http://www.dalademokraten.se/dalarna/borlange/borlange-ligger-pa-tredje-plats-i-landet-dar-segregationen-ar-storst
http://www.dalademokraten.se/dalarna/borlange/snart-drar-sveriges-storsta-sommarskola-igang
http://www.dalademokraten.se/dalarna/borlange/snart-drar-sveriges-storsta-sommarskola-igang
http://www.val.se/
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/20/81/index.html%20Information%20h%C3%A4mtad%202016-08-22
http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/kommun/20/81/index.html%20Information%20h%C3%A4mtad%202016-08-22


 

32 
 

Rapportserie Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD)  
Högskolan Dalarna 

 
Redaktörer:  

Tomas Axelson & Jonas Stier  
 

1. Thörnlund Persson, Maria. Erfarenheter, relationer och visioner: Sommarskolan 
2016 och anställdas röster om dess bidrag till ett socialt hållbart Borlänge. 
Falun: Högskolan Dalarna, 2016. 


	1. Inledning
	1.1 Syfte och frågeställningar
	1.2 Centrala begrepp
	1.2.1 Social hållbarhet
	1.2.2 Integration
	1.2.3 Invandrarbakgrund
	1.2.4 Lärare
	1.2.5 Resurslärare

	1.3 Metod, avgränsningar och konfidentialitet
	1.3.1 Metod
	1.3.2 Avgränsningar
	1.3.3 Konfidentialitet

	2. Bakgrund
	2.1 Sommarskolans verksamhet
	2.2 Sommarskolans personal och elever
	3. Resultat

	3.1 Personalens arbete för att bygga relationer till eleverna
	3.1.1 Respekt, omtanke och förståelse
	3.1.2 Strukturella förutsättningar för relationsbygge
	3.1.3 Ett inkluderande arbetssätt

	3.2 Personalens arbete för att stödja elevernas relationsskapande
	3.2.1 Relationsskapande under eftermiddagsaktiviteterna
	3.2.2 Relationsskapande under lektionerna
	3.2.3 Relationer och värdegrund

	3.3 Utvecklingspotential
	3.3.1 Möta kunskapstörsten
	3.3.2 Betygsprövning
	3.3.3 Möta sociala utmaningar
	3.3.4 Motverka språklig exkludering – ta tillvara tillgängliga språkresurser
	3.3.5 Värdegrundsfrågor kan vävas in i undervisningen
	3.3.6 Ge personalen förberedelsetid

	3.4 Personalens syn på sommarskolans bidrag till ett socialt hållbart Borlänge
	3.4.1 Fylla kunskapsluckor
	3.4.2 Dämpa social oro
	3.4.3 Bygga kontaktnät
	3.4.4 Strukturera vardag
	3.4.5 En social investering
	3.4.6 Återfå livsglädje
	3.4.7 Livskunskap och värdegrund
	4. Diskussion


	4.1 Arbetssätt kring relationer i sommarskolan
	4.2 Framtidsvisioner
	4.2.1 Ett mer utvecklat värdegrundsarbete
	4.2.2 Skapa bättre förutsättningar för utveckling av undervisningens kvalitet
	4.2.3 Utveckla arbetet med att möta samhällets sociala utmaningar

	4.3 Sommarskolans bidrag till ett socialt hållbart Borlänge
	4.3.1 Rättvisa, inkludering, tillgänglighet och deltagandeprocesser
	4.3.2 Livskvalitet och framtidsfokus

	4.4 Vidare forskning
	4.5 Slutord
	Referenser

