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Förord  
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tacka Lisa, min kollega, som hjälpt mig med pilotintervjun, Oleg som handlett mig igenom 

arbetet och Hanna, min sambo, som korrekturläst detta arbete. 

 

 



 

 

Sammanfattning/abstract 

Regeringen införde en obligatorisk lovskola hösten 2017 för de elever i årskurs 8 och 9 som 

riskerar att inte bli behöriga till gymnasiets olika program. Denna kvalitativa studien syftar till 

att öka förståelsen för hur lovskolan organiseras och hur informationen om de brister eleverna 

uppvisat överförs från ordinarie lärare till de lärare som undervisar på lovskolan. Studien 

fokuserar även på vilken roll specialpedagogen och specialläraren har i lovskolans organisation. 

Studien bygger på intervjuer från tre olika skolor runt om i Sverige. Den teoretiska 

utgångspunkten som denna studie har är läroplansteori. Resultatet visar på två modeller som 

skolorna väljer att använda sig av. Den ena modellen är att anordna lovskolan lokalt på sin egen 

skola och den andra modellen är att anordna lovskolan centralt via en utvecklingsgrupp i 

kommunen. Skolbyggnadens geografiska plats får stor betydelse för hur huvudmännen 

organiserar sina lovskolor. Med en liten organisation blir överförandet av kunskaper från 

ordinarie lärare mindre formell än vid den centralt styrda modellen av lovskola, där Skolverkets 

blanketter utgör grunden till förmedlandet av kunskaper. Den specialpedagogiska kompetensen 

används framförallt för att ge eleverna en trygghetskänsla vid lovskolans genomförande.  

 

Nyckelord: Lovskola, läroplansteori och sommarskola 
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Inledning  

I och med kommunaliseringen av skolan så gick ansvaret över skolan från staten till 

kommunerna, men eftersom skolan har en så central betydelse så tilldrar den sig ett politiskt 

intresse som gör att staten inte riktigt kan släppa makten över skolan. Sedan 1990-talets början 

bär kommunerna det fulla huvudmannaskapet för den offentliga skolan. Detta innebär att de 

ansvarar för att genomföra utbildningen på ett sådant sätt att den uppfyller de krav som staten 

ställer i lagar, förordningar och läroplaner. 

 

Den svenska lovskolan är inget nytt fenomen. Den har funnits ett tag och innan den blev 

obligatorisk kallades den för sommarskola. Huvudmännen kunde söka statsbidrag för att 

bedriva den. Då politikerna blev varse att inte alla huvudmän bedrev lovskola och inte sökte 

statsbidrag insåg de, att det stred mot skollagens 1 kap. 8 §, ”Alla ska, oberoende av geografisk 

hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i 

skolväsendet…” (SFS2010:800). 

 

Den 23 mars 2017 överlämnade därför regeringen till riksdagen en proposition (Prop. 

2016/17:156) där det föreslogs att införa en ny bestämmelse i skollagen (SFS 2010:800). 

Regeringen ville ge huvudmannen för skolan en skyldighet, att i vissa situationer, erbjuda elever 

i grundskolan undervisning under skollov. Propositionen ledde fram till att skollagen 

förändrades och från den 1 augusti 2017 blev det obligatoriskt för huvudmännen, att under vissa 

förutsättningar, erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 i grundskolan.  

 

Regeringen betonar även i propositionen (Prop. 2016/17:156) vikten av, att lovskolans elever 

skall ha samma rättigheter som när de får sin obligatoriska undervisning. Med det menas, att 

eleven har rätt att få stöd samt särskilt stöd av behöriga ämneslärare. Detta kan jämföras med 

när lovskolan inte var obligatorisk. Då fanns inte kravet på behörig kompetens hos den 

undervisande läraren vid lovskolans genomförande. Eleverna, som undervisas i lovskolan, skall 

även ha rätt till elevhälsans professioner, det vill säga att det ska finnas personal med sådan 

kompetens, att elevens behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (2 kap. 25 § 

skollagen).   

 

De elever som blir aktuella för lovskolan är de som saknar betyg eller riskerar att bli utan betyg. 

Det är alltså frågan om elever som bör på något sätt ha varit aktuella för extra anpassningar 



 

2 
 

alternativt särskilt stöd. Det vill säga de skall på något sätt varit aktuella i skolans 

elevhälsoarbete och indirekt bör de speciallärare och specialpedagoger som arbetar på skolan 

vara insatta i dessa elevers svårigheter. Därför anser jag att speciallärare och specialpedagoger 

bör vara en naturlig del i lovskolans organisation om den ska bli värdefull och givande för 

eleverna. Som blivande speciallärare inser jag att lovskolan därför kommer att bli en av de 

arbetsuppgifter som jag kommer att planera och vara med och genomföra. 

 

För att utveckla en organisation behövs förändring, men vi människor har svårt för förändringar 

om de inte passar in i redan etablerade tankesystem (Liljeroth, 2017). Debatterna på sociala 

medier gällande lovskolans effekter är många. En av debattörerna är Sara Bruun som bloggar 

för lärartidningen Skolvärlden. Den 26 augusti i år skrev hon en blogg med rubriken Är 

lovskolan ett nytt sätt att frisera måluppfyllelsen? I bloggen ifrågasatte hon införandet av den 

obligatoriska lovskolan och ansåg att ”likvärdigheten är underminerad och rättssäkerheten i 

betygsättningen är som bortblåst” (Bruun, 2019). Nu är detta ingen vetenskaplig artikel, men 

som ordspråket lyder: Ingen rök utan eld! Bruuns blogg blev ivrigt påhejad av lärare som höll 

med henne och inte en enda lärare i kommentarsfältet gick att finna, som tog lovskolan i försvar. 

 

Liljeroth (2017) skriver att våra styrdokument innehåller många vackra ord men det garanterar 

inte att de når fram till personerna som ska förverkliga dem. Det är detta som denna studie vill 

undersöka. Studien har avgränsats från flera aspekter och områden, som skulle har varit 

intressanta att undersöka. Det som studien har valt att fokusera på är organisation och 

organiseringsprocesser. Det vill säga att fokus ligger på en mesonivå (Lind, 2014). 

Förhoppningen är att finna goda exempel på hur skolor har organiserat sin lovskola och hur de 

tar vara på den specialpedagogiska kompetensen som speciallärare och specialpedagoger 

besitter genom sin utbildning på avancerad nivå. Detta skulle många skolor kunna ha nytta av 

i sin egen organiseringsprocess.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att bidra till förståelse över hur lovskola organiseras på tre utvalda 

skolor i olika delar av landet och finna modeller över hur elevernas kunskapsluckor överförs 

från ordinarie lärare till lovskolans undervisande lärare.  

 

Studiens frågeställningar är följande: 

1.      Hur organiseras lovskolan på olika skolor i Sverige? 

2.      Vilka rutiner finns för överföring av information från ordinarie lärare till lovskolans 

lärare vad gäller elevens bristande kunskaper? 

3.      Hur har den specialpedagogiska kompetensen involverats i lovskolan? 

 

Bakgrund 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de vetenskapliga arbeten som gjorts gällande 

lovskola/sommarskola i Sverige följt av den tidigare forskningen på området i USA samt en 

redogörelse över en metastudie som genomförts som visar på hur det långa sommarlovet leder 

till förluster av kunskap. Kapitlet avslutas med det teoretiska ramverk som ligger till grund för 

tolkningen av denna studie, vad styrdokumenten säger om lovskolan och vad 

speciallärare/pedagoger har för yrkesfunktion. 

 

Vetenskapliga arbeten i Sverige 

I och med att den obligatoriska lovskolan endast är två år gammal, finns inte mycket forskning 

gjord på detta område. Vid sökning av ordet lovskola på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) 

och Google Scholar frambringas ingen träff. Vid sökning på ordet sommarskola går att finna 

tre examensarbeten skrivna på temat sommarskola. Den nyaste av uppsatserna är skriven efter 

införandet av den obligatoriska lovskolan. Den är inriktad på gymnasienivå och elevers 

uppfattning av sommarskolan, det vill säga att fokus på uppsatsen är på mikronivå (Lind, 2014). 

Arbetet är skrivet av Tobias Mikaelsson (2019) och heter Gymnasiematematik under 

sommaren. Slutsatsen i arbetet är att arbetsinsatsen hos eleverna är bättre under sommarskolan 

jämfört med ordinarie undervisning. Eleverna uppger att anledningen till detta, är högre 

motivation och bättre studiemiljö. Den högre motivationen relateras till att eleverna har kortare 

och tydligare mål vid sommarskoleveckorna. 
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I Elin Olaussons examensarbete från 2001 undersöks hur Linköpings kommun arbetar med 

elever som inte uppnår godkända betyg i grundskolan. Kontentan i denna studie är att 

Linköpings kommun erbjuder tisdagsskola/torsdagsskola (extra skolundervisning 3 timmar på 

kvällstid) samt sommarskola. Dessa insatser har hjälpt många elever att nå godkända betyg i 

kärnämnena, framförallt elever med mångkulturell bakgrund gynnades av dessa insatser. I 

studien framkommer lärarnas skepsis vad gäller sommarskolan. De förstår inte att elever som 

gått nio år i grundskolan och inte uppnått målen för betyg kan klara det med två veckors 

sommarskola. 

 

Agneta Welin Mod (2014) har i sitt examensarbete, Sommarskola – pedagogiskt grepp eller 

konkurrensmedel, kommit fram till att undervisningen och lärandet i sommarskolan skiljer sig 

från den ordinarie undervisningen genom större samsyn och samarbete lärare emellan och ett 

större individanpassat arbetssätt. Informanterna anser däremot också att sommarskolan har en 

dold agenda och det är att snygga till statistiken över måluppfyllelsen. 

 

Tidigare forskning i USA 

Lovskolan, som i folkmun även kallas för sommarskola, är en relativt ny företeelse i det svenska 

utbildningsväsendet. I USA har sommarskola funnits desto längre. Syftet med sommarskolan 

var i början att organisera fritidsaktiviteter för barn samtidigt som man kunde hålla barnen borta 

från gatorna, d.v.s. ett medel att förebygga att barnen skulle bli kriminella. (Cooper, Charlton, 

Valentine, & Muhlenbruck, 2000). I slutet av 1950-talet erbjöd man studenter att delta i 

undervisning under sommarlovet. Detta för att hjälpa de svagare eleverna med sina studier 

(Omelicheva, 2012). På 60-talet blev det en markant ökning av barnafödande i USA, så på 70-

talet användes sommarskolan som ett sätt att snabbt få igenom studenter i utbildningssystemet 

för att skapa plats för alla studenter. Sommarskolan i USA har även använts för de särskilt 

begåvade studenterna. De har kunnat läsa kurser på en högre kunskapsnivå på sommaren, en 

nivå som varit högre än vad den ordinarie skolundervisningen kunnat bidra med (Cooper et al, 

2000). 

 

 2001 undertecknas en ny lag i USA, No Child Left Behind. Syftet med lagen var, att minska 

skillnaden i elevers resultat beroende på ras och socioekonomiska faktorer. Sommarskolan 

ingick som en del i denna lag, för att öka måluppfyllelsen i kärnämnena (Opalinski, 2006). Med 
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kärnämnena i USA och den anglosaxiska delen av världen menas, att eleverna behärskar basic 

skills, det vill säga de tre r:en; reading, writing and arithmetic, läsa, skriva och grundläggande 

aritmetik. Uttrycket de tre r:en används eftersom varje ord har ett starkt r-fonem i ordets 

inledning. Numera ses sommarskolan i USA, som en förlängning av det akademiska året, vilket 

möjliggör för eleverna att skapa ett mer flexibelt sätt att lägga upp sina studier för att lyckas 

bättre. De elever som väljer frivilliga aktiviteter utanför den ordinarie undervisningen har 

kunnat läsa ikapp under sommaren. (Omelicheva, 2012; Cooper et al, 2000). 

 

Sommarlovets påverkan på kunskaper 

I en metastudie från 1996 av Cooper H., Nye B., Charlton K., Lindsay J. & Greathouse S. 

konstateras att elever tappar kunskap under sin ledighet från skolan. Det konstateras att elever 

tappar en månad mer av kunskap under sommarledigheten i förhållande till julledigheten, d.v.s. 

ju längre tid eleven är borta från skolan desto mer kunskaper tappar dem. De fastslår även att 

matematik- och stavningskunskap försämras mer än problemlösning och läsförståelse. När de 

sätter detta i ett socioekonomiskt perspektiv ser de att det inte är någon skillnad i förlorad 

kunskap gällande matematik, men däremot vad gäller läsförståelse. Barn till medel- och 

låginkomsttagare tappar kunskap i läsförståelse, men barn till låginkomsttagare förlorar 

signifikant mer i läsförståelsen. 

 

 

Teoretisk utgångspunkt 

En relevant teori att tolka denna studie med är läroplansteori. Läroplan definieras enligt Egidius 

(2006) som ”statlig förordning med förskrifter och riktlinjer om undervisningens uppläggning 

och innehåll”. Linde (2012) ger en historisk överblick i läroplanstänkandets utveckling. 

 Enligt Linde (2012) har läroplansteorin sitt ursprung ur Platons och Aristoteles filosofiska 

tankar om vad kunskap är. Aristoteles ansåg att det är statens uppgift att ordna utbildning för 

alla. Han föreslår hur bildningsgången ska gå till genom att genomföra en läroplan som är 

uppdelad i tre sjuårsperioder. De första sju åren skull barnen uppfostras av föräldrar och 

familjen där staten bistod hemmet med rådgivning i uppfostringsfrågor. Mellan 7 och 14 års 

ålder skulle barnen utbildas i skolor med syfte att utveckla kroppen och sinnena. Den tredje 

perioden mellan 14 och 21 år skulle bidra till att utveckla förnuftet. Då skulle utbildningen ske 

i ”Akademin för fria män som har håg och fallenhet för intellektuell verksamhet” (Linde, 2012, 
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sid 30). Läroplanen var tänkt för alla fria män d.v.s. den exkluderade kvinnor, slavar och 

personer av utländsk härkomst.  

Under medeltiden präglades läroplanerna av teologin och den kristna trons dogmer för att lite 

senare präglas av vetenskapsmän så som Kepler, Kopernikus och Galileis naturvetenskapliga 

observationer och datainsamlingar (Ibid).  

Två filosofiska riktningar uppstår under 1900-talet som fått betydelse för läroplanstänkandet, 

pragmatismen och den kritiska teorin. Pragmatismen handlar om konsekvenser av handlande 

och idéer. Den stora förgrundspersonen för denna filosofiska riktning är John Dewey. Han såg 

skolan som en framtidsinriktad verksamhet. Han menade att skolan uppgift var att ge eleverna 

redskap för att söka kunskap och att detta sker bäst genom praktisk och experimenterade 

verksamheter (Ibid). 

Den kritiska teorin menar att kunskap aldrig är neutral eller objektiv. Uppgiften är att kritiskt 

granska samhällsinstitutioner och maktförhållandet istället för att tro att på en uppsättning 

rigorösa metodregler. En av de ledande teoretikerna var Jürgen Haberman. Han introducerar 

begreppet Kunskapsintresse och menar att olika vetenskaper har olika kunskapsintressen. 

Naturvetenskapens är att finna naturens lagbundenhet medan samhällsvetenskapen är att 

kritiskt granska legitimiteten och maktförhållandena i de samhällsvetenskapliga institutionerna 

(Ibid).  

Under 1970-talet införde Ulf P. Lundgren begreppet läroplanskoder. Detta gjorde han för att 

finna tankemönster i läroplanerna (Lundgren, 2006). Han identifierade fem övergripande 

läroplanskoder: en klassisk, en moralisk, en realistisk, en rationell och en aristokratisk (Linde, 

2012). Under 2000-talet har Tomas Englund konstruerat en sjätte läroplanskod: den 

medborgliga läroplanskoden (Lundgren, 2006). 

Klassisk läroplanskod syftar till bildning eller daning, moralisk läroplanskod syftar till att 

ingjuta en viss moral och lojalitet hos medborgarna, den realistiska läroplanskoden syftar till en 

vetenskaplig förståelse av världen, den rationella läroplanskoden förbereder för praktiska 

uppgifter, den aristokratiska läroplanskoden syftar till att skilja elever enligt samhällsklass och 

reproducera konservativa värden och den medborgliga läroplanskoden syftar till att fostra 

elever till en samhörighetsideologi (Linde, 2012). 
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Skolans styrning och ledning kan beskrivas som ett antal aktörer på olika arenor (Ringarp & 

Nihlfors, 2017). Inom det läroplansteoretiska perspektivet pratas det om formuleringsarena, 

transformeringsarena och realiseringsarena. Med detta menas hur läroplanen ska skrivas, 

implementeras, tolkas och genomföras. Med tiden har behovet att reglera skolan verksamhet 

uppstått och det har gjorts med föreskrivande texter, det vill säga det har formulerats en läroplan 

(Linde, 2012).  

I Sverige är det riksdagen och regeringen som stiftar skollagen och de förordningar som är 

ryggraden i de regler som omgärdar utbildningen i Sverige. Det är även de som skriver 

läroplanerna och ger Skolverket uppdraget att ta fram kunskapskrav som skall gälla vid 

betygssättning (Skolverket, 2019a). Dessa aktörer utgör därmed formuleringsarenan i den 

svenska utbildningen.  

”Politiken utövas och policy förhandlas och utformas på en formuleringsarena. Denna 

arena innesluter de som vid en given tidpunkt deltar i samtal om utbildning och som 

medverkar i beslut och i formande av policy” (Lundgren, 2006, s. 60). 

Transformeringsarenan handlar om tolkningen av de tillägg och fråndrag som görs av den 

formulerade läroplanen. Enligt Linde (2012) ska läroplanen främst ses som det önskvärda 

snarare än vad som faktiskt sker i verksamheten. Här ska skilda aktörer tolka läroplanen. 

Huvudaktören av transformeringen anser Linde vara lärarna i och med att det är de som 

utformar uppgifterna utifrån vad de vill att eleverna ska lära sig, vad det förväntas av dem och 

vad de har för kompetens. Även eleverna är en viktig aktör då de kan genom accepterande eller 

demonstrerat ointresse eller motstånd förmå läraren att förändra innehållet i undervisningen. En 

annan viktig huvudaktör är rektorerna vars roll har blivit viktigare då skolan har decentraliserats 

och den pedagogiska ledningen blivit allt mer betydelsefull. 

Realiseringsarenan är det som händer lokalt på skolorna när lärare och pedagogisk personal ska 

genomföra det som står i styrdokumenten. Enligt Linde (2012) är det aktiviteten och 

kommunikationen i klassrummet som är det centrala vid realiseringen av styrdokumenten. 

 

Lovskolan enligt styrdokumenten 

Vid framtagandet av propositionen (Prop. 2016/17:156) var det flertalet remissinstanser som 

fick lämna sina synpunkter. Exempel på dessa remissinstanser som deltog i formuleringsarenan 
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var Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolväsendets 

överklagandenämnd, Barnombudsmannen, de fackliga organisationerna (SKL, LR, 

Lärarförbundet, friskolornas riksförbund) samt flertalet kommuner.  

Från och med 1 augusti 2017 är det obligatoriskt för huvudmän att anordna lovskola för elever 

som efter årskurs 8 riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan 

samt efter årskurs 9 inte blivit behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. 

Lovskolan ska anordnas i juni samma år eleven avslutat årskurs 8 eller 9 och pågå i 

sammanlagt minst 50 timmar (10 kap 23a-23b §, SFS 2010:800).  

Huvudmännen kan inte söka statsbidrag för lovskola som är obligatorisk att anordna. Det är 

bara möjligt att söka bidrag för lovskola som är frivillig att anordna. Frivilligt anordnad 

avräkningsbar lovskola är lovskola, som huvudmannen anordnar för elever i årskurs 8 och 9 

under andra månader än juni. Syftet ska vara att räkna av tid från den tid som huvudmännen 

måste erbjuda obligatoriskt anordnad lovskola (Skolverket, 2019b). 

Lovskolan får endast bedrivas på vardagar och vara högst 8 timmar lång. Om syftet med 

undervisningen uppnås på snabbare tid än 50 timmar får lovskolan avbrytas. Att delta i 

lovskolan är frivilligt, men accepterar eleven erbjudandet att delta i lovskolan så blir närvaron 

obligatorisk. Huvudmännen har rätt att bestämma vilken skolenhet som lovskolan ska 

bedrivas på (10 kap 23c-23e §, SFS 2010:800). Väljer huvudmannen att samla lovskolans 

elever på en skolenhet i en kommun har rektor på den skolenheten ansvar att leda och 

samordna det pedagogiska arbetet. Rektorn har då ansvaret att se till att eleverna får det stöd 

som behövs i form av extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2019b). 

Enligt propositionen (Prop. 2016/17:156) ska undervisning inom ramen för lovskolan få 

överlämnas på entreprenad. Detta kan innebära att två kommuner samarbetar, att en friskola 

samarbetar med en kommun eller att två friskolor samarbetar gällande lovskolan. 

 

Vidare skrivs det i propositionen (Prop. 2016/17:156), om hur viktigt det är för elever i 

grundskolan att få tillräckliga betyg så att de kan få läsa vidare på gymnasieskolan. Detta leder 

till minskad ohälsa och utanförskap. För att en elev ska få bli antagen till gymnasiets olika 

program krävs godkända betyg i kärnämnena svenska alternativt svenska som andraspråk, 

engelska och matematik. Utöver dessa kärnämnen behöver eleverna även godkänt i ytterligare 

fem ämnen, för att få läsa på ett yrkesförberedande program samt godkänt i ytterligare nio 

ämnen för att få läsa ett högskoleförberedande program (16 kap. 30-31§, Skollagen). 
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Enligt Skolverket är det rektorns ansvar att avgöra vilka ämnen som ska erbjudas 

undervisning i under lovskolan. Enligt dem ska minimikravet vara att eleverna, som avslutar 

grundskolan, ska få möjlighet att bli antagna till ett yrkesprogram. Detta innebär att ämnena 

svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik, som är kärnämnen, måste 

erbjudas. Utöver dessa måste anpassning göras till elevens behov (Skolverket, 2019b). 

Elever, som har fått undervisning i lovskola, skall erbjudas att i anslutning till lovskolan 

genomgå prövning för betyg i de ämnen undervisningen i lovskolan har avsett (10 kap 23§, 

SFS 2010:800). 

 

Speciallärare och specialpedagogers yrkesfunktion 

Vad är det för arbetsuppgifter som speciallärare och specialpedagoger ska arbeta med? Vid 

granskning av formuleringsarenan skrifter, d.v.s. regering, riksdag och skolmyndigheterna, 

finns det inte mycket skrivet. I skollagen (SFS 2010:800) finns inte yrkesgrupperna 

speciallärare/specialpedagoger inskrivet. Yrkesgrupperna psykolog, skolläkare, skolsköterska, 

och kurator finns beskrivna som professioner, som skall ingå i elevhälsan. Utöver dessa skall 

finnas ”personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 

tillgodoses” enligt kap 2, §25. 

Vid en sökning på ordet speciallärare i regeringens proposition (2013/14:160) dyker ordet upp 

tre gånger, första gången när det beskrivs att specialpedagogen eller specialläraren kan var 

behjälplig i bedömningen om elevens behov kan tillgodoses med extra anpassning eller om det 

krävs särskilt stöd. Andra och tredje gången är när åtgärderna i ett åtgärdsprogram skall 

upprättas. Då står det att en elev kan undervisas av en speciallärare. I skolverkets allmänna råd, 

Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014), nämns speciallärare 

vid två tillfällen, dels när det skrivs att extra anpassning kan vara att eleven kan för en kortare 

tid få hjälp av speciallärare och dels att en åtgärd i ett åtgärdsprogram kan vara att eleven kan 

få regelbunden kontakt med en speciallärare.  

Transformeringsarenan i detta fall få utgöras av den forskning som gjorts på området 

speciallärares- och specialpedagogers yrkesroll. Skillnaden i roller beskriver von Ahlefeld 

Nisser (2014) genom vertikalt- och horisontellt perspektiv. Specialpedagoger ska ha ett 

vertikalt perspektiv där de följer eleverna från förskolan och vidare genom skolan alla stadier. 
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Specialläraren ska jobba i det horisontella perspektivet med ämnesutveckling på arbetslags- 

eller stadienivå där de handleder och ger tips och idéer i ämnet. 

 

Yrkesgruppernas förebyggande arbete lyfts fram som väldigt viktig och deras utbildning på 

avancerad nivå främjar inkludering och motverkar segregerande lösningar på skolproblem. 

Specialpedagoger ska ha en centralt övergripande roll med fokus på organisation och 

lärmiljöutveckling. De ska ha en coachande roll för klasslärare och skolledare (Bruce, Rubin, 

Thimgren & Åkerman, 2016). Specialpedagoger ska även ha en samtalsledande och 

observatörsroll. Specialpedagoger ska inte ha en undervisande roll. Specialläraren ska ha en 

skolanknytning och ha fokus på ämnesutveckling. De ska vara samtalspartner till arbetslag och 

ämnesarbetslag. Precis som specialpedagoger ska de vara samtalsledare och observatörer, men 

motsatt till specialpedagoger så ska de undervisa (Von Ahlefeld Nisser, 2014). 

 

Hur har då transformeringsarenan, dvs kommunerna, skolledarna och lärarna, tolkat och 

applicerat skrifterna från formuleringsarenan? Forskning som gjorts på området visar att det 

divergerar kraftigt i hur speciallärarnas och specialpedagogernas kompetenser används. 

Arbetsuppgifter som specialpedagoger och speciallärare har gemensamt är, individuell 

undervisning, samverkan med vårdnadshavare och elevhälsan samt utredning, dokumentation 

och åtgärdsprogram. Det som skiljer yrkesgrupperna åt är att specialpedagogen får arbeta med 

konsultation och rådgivning av lärarlag samt samverka externt och med skolledning, medan 

speciallärare får undervisa mindre grupper (Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & 

Nilholm, 2015).  

 

Metod  

Tillvägagångssättet i denna studie är kvalitativ med intervjuer som redskap. Intervju som metod 

används när ämnet för undersökningen behandlar en eller flera aspekter av mänsklig erfarenhet 

(Kvale & Bringman, 2014). Intervju som verktyg är bra i småskaliga forskningsprojekt 

(Denscombe, 2018). Enligt Lind (2014) är det syftet och frågeställningarna som ger 

forskningsarbetet en riktning. Då målet med denna studie är att undersöka rektorers, lärares och 

speciallärares/pedagogers tankar och erfarenheter om lovskolan, faller valet på intervju 

naturligt.  
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De intervjuer som genomfördes vara halvstrukturerade. Med det menas, att frågorna var 

förutbestämda och följde samma ordning för samtliga respondenter, men utifrån 

respondenternas svar valdes följdfrågor som spann vidare på deras tankebanor (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014). Följdfrågorna medför även, att man kunde komma åt 

respondenternas resonemang på ett djupare plan. Målet med denna typ av intervju var, att ge 

respondenterna så fri beskrivning som möjligt, utan att försöka påverka deras svar. 

Forskningsintervjun är inte ett samtal mellan två likvärdiga parter. Forskaren sitter i 

maktposition och kan därmed välja inriktning på meningsutbytet. Därför blev det viktigt, att se 

till att frågorna var av öppen karaktär och att respondenterna fick fram sina åsikter (Kvale & 

Bringman, 2014). För att säkerställa att intervjufrågorna berör forskningsfrågorna som skulle 

besvaras, genomfördes en pilotintervju. Efter genomförd pilotintervju justerades frågorna och 

tematiserades för att lättare knyta frågorna till forskningsfrågorna som skulle besvaras. På detta 

sätt undersöktes intervjufrågorna så att de kunde ge studien reliabla data. 

Urval 

Urvalet av respondenter inbegriper rektorer, lärare och speciallärare alternativt 

specialpedagoger. De respondenter, som blev aktuella för studien, var de rektorer som är 

ansvariga för årskurserna 8 och 9. För lärarna, speciallärarna och specialpedagogerna valdes de 

som har medverkat i undervisningen på lovskola. För att få tag i dessa respondenter användes 

ett snöbollsurval. Urvalsförfarandet innebar, att genom kontakter be om identifiering av 

personer som uppfyllde kraven som nämnts ovan (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Ett 

slumpmässigt urval hade varit mer optimalt, men tillvägagångssättet kan rättfärdigas, då 

tidsramen för studien är begränsad (Bryman, 2018). I ett försöka att sprida ut empiriunderlaget 

över hela landet kontaktades rektorer från norra, västra och östra delarna av Sverige. Målet var 

att få tag i en rektor, en lärare och en speciallärare/pedagog på tre olika skolor. Detta skulle ha 

inneburit nio stycken intervjuer.  

Den empiriska insamlingen började i skolan som ligger i östra delen av landet, i studien kommer 

informanterna att kallas för rektor Ö, specialpedagog Ö och lärare Ö. Kontakt togs med rektorn 

som accepterade att delta i studien. Hon förmedlade även kontakten till en specialpedagog och 

en lärare i matematik som arbetat under lovskolan. Vidare fortsatte det empiriska insamlande i 

skolan i väst. Även här gick förfrågan om att delta i studien via rektorn. Hon gick ut med en 

förfrågan till sin personal. En specialpedagog accepterade att delta i studien. Från skolan i väst 

blir därför benämningen av informanterna rektor V och specialpedagog V. Slutligen 
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kontaktades rektorn i norr. På hans skola fanns ingen personal som deltagit i lovskolan, man 

han var villig att delta i studien. Vidare i studien kommer han att benämnas som rektor N. Från 

ursprungliga målet nio informanter blev det tillslut sex personer som deltog. Denna ändring av 

ursprungliga målsättningen att intervjua nio personer till att intervjua sex personer innebär 

ingen förändring av kvaliteten då det empiriska underlaget gett underlag för att besvara 

forskningsfrågorna. Antalet informanter påverkades av studiens syfte och storlek. Då detta är 

en relativt liten studie blir tiden en bristvara (jfr Kvale & Brinkmann, 2014).  

Målet var att intervjua informanterna öga mot öga. Detta skedde vid intervjuerna som 

genomfördes i östra delen av Sverige. Vid besöket av skolan som ligger i väster uppkom 

omständigheter som gjorde att intervjuerna inte kunde genomföras, men som reservplan var 

tanken att använda programvaran Skype. Då informanterna inte kände sig bekväma med denna 

programvara fick intervjuerna ske med hjälp av telefonintervju istället. Det stora avståndet till 

skolan i norr gjorde att även den intervjun genomfördes med hjälp av telefon. 

Skolorna och informanterna 

Skolan i Öster (Ö) är belägen i glesbygd och där bor ca 1700 personer, det är ca 5 mil till 

närmsta tätort. Det är en F-9 skola med ca 320 elever. Upptagningsområdet är relativt stort och 

många elever åker buss till skolan från de små byarna som finns runt om samhället. 

Rektor Ö är i grunden behörig svensk, SO och musiklärare för årskurserna 1-7 och har jobbat 

som rektor i två år och innan det jobbade hon som lärare i 18 år. De tre sista åren som lärare 

arbetade hon som speciallärare i en särskild undervisningsgrupp med elever inom 

autismspektrat. Hon har inte genomfört rektorsutbildningen och inte heller påbörjat den ännu. 

Specialpedagog Ö är behörig förskolelärare och är utbildad lärare upp till årkurs sex i svenska, 

matematik och engelska. Hon är även behörig fritidspedagog och speciallärare med inriktning 

mot utvecklingsstörning samt har en magisterexamen i specialpedagogik. I fyra år har hon varit 

verksam som speciallärare. På skola Ö har hon varit anställd i 1,5 år och har uppdraget som 

speciallärare och specialpedagog på låg- och mellanstadiet. 

Lärare Ö är legitimerad matematik och NO lärare för årskurserna 4-9 och har jobbat som lärare 

i 17 år. Han har jobbat på två olika skolor i kommunen och en period har han undervisat i en 

särskild undervisningsgrupp på en av skolorna. Till övervägande del har han arbetat på skola 

Ö. 
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Skolan i Väst (V) är belägen i en tätort där det bor ca 22 000 personer. Det är en 7-9 skola med 

ca 260 elever. I denna kommun finns tre stycken kommunala högstadieskolor som är placerade 

i de centrala delarna av tätorten och en högstadieskola som finns 15 km utanför tätorten. 

Rektor V är legitimerad SO lärare för årkurserna 4-9. Hon har arbetat i 16 år som lärare i SO, 

svenska och engelska. Som rektor för skola V har hon jobbat i drygt 3 år och hon läser för 

tillfället sitt tredje år på rektorsutbildningen.  

Specialpedagog V är behörig SO och svensklärare för de högre åldrarna, hon är legitimerad i 

årskurs 3-9 i SO och har gymnasiebehörig i svenska. Dessa ämnen har hon undervisat i 14-15 

år. Hon har utbildat sig till specialpedagog och blev färdig i januari 2019 och har sedan dess 

arbetat som specialpedagog på skola V. 

Skolan i norr (N) är belägen i en tätort där det bor ca 75 000 personer. Det är en 4-9 skola med 

ca 375 elever. I denna kommun finns nio stycken kommunala högstadieskolor. Kommunen har 

en stor yta vilket medför att här finns allt från F-9 skolor till renodlade högstadieskolor (årskurs 

7-9). 

Rektor N är i grunden behörig bildlärare. Han har jobbat 15 år på högstadiet och av dessa åren 

har han jobbat 12 år i en särskild undervisningsgrupp med elever i behov av särskilt stöd. Han 

har jobbat 5 år som rektor varav två år som rektor på skola N. Han har genomgått 

rektorsutbildning. 

Databearbetning och analys  

Bearbetningen av det empiriska underlaget började med genomlyssning av ljudinspelningarna. 

Tankar och reflektioner som uppstod vid genomlyssningen antecknades ner, utifrån empirins 

koppling till forskningsfrågorna och tidigare forskning. Därefter transkriberades intervjuerna, 

reducerades ner för att därefter tolkas. Anledningen till reduceringen var att göra den empiriska 

data meningsfull. Det insamlade data granskades för att finna centrala teman, så kallade 

kärnteman (Bryman, 2018). 

För att kunna analysera och besvara forskningsfrågorna har läroplansteori, tidigare forskning 

om lovskolan/sommarskolan, speciallärares/pedagogers yrkesfunktion samt lovskolan enligt 

styrdokumenten användes som hjälp för att identifiera möjliga modeller. 
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Forskningsetiska frågeställningstaganden 

Forskningsetiken är mycket viktig och rör frågor som hur man som forskare behandlar 

informanterna. Så långt det är möjligt skall informanterna skyddas från personlig skada och 

kränkningar, kopplat till deras medverkan i forskningen. För att detta skall uppnås behövdes de 

forskningsetiska principerna följas.  

Ansvaret gentemot informanterna kan sammanfattas under fyra krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och utnyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informanterna informerades därför om att deras medverkan var frivillig och att de hade rätt att 

avbryta sin medverkan när som helst under processen. Om respondenten valt att avbryta sitt 

deltagande skulle inte otillbörlig påtryckning eller påverkan ske. De fick även information om 

syftet med studien samt att Umeå Universitet var personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2017). I och med att alla informanterna var över 18 år så 

säkerställdes samtyckeskravet när de tackade ja till att medverka. Deras identitet har 

anonymiserats i studien för att säkra upp konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet säkerställs 

genom att materialet som samlas in från respondenterna endast används i forskningssyfte för 

denna studie. 

 

Resultat  

Resultatet presenteras i löpande text med tre teman, baserade på de forskningsfrågor som 

studien vill besvara. Tolkningsprocessen för den tematiska analysen har vuxit fram som en röd 

tråd. Först kommer organisationen av lovskolan, därefter följer överförandet av kunskaper från 

ordinarie lärare till lärare som undervisar i lovskolan och slutligen temat 

speciallärarens/pedagogens roll under lovskolan. I texten finns citat från informanterna för att 

tydliggöra vad som ligger till grund för den tematiska analysen. 

Organisationen av lovskolan 

Skola Ö, som är belägen i glesbygd, organiserar sin lovskola lokalt på skolan. Skolans 

biträdande rektor och skolans studie- och yrkesvägledare ansvarar för lovskolans organisation. 

Närmaste högstadieskola ligger 25 km bort och även det är en glesbygdsskola med ett 

geografiskt stort upptagningsområde. Ett samarbete med någon annan skola försvåras av 

busskommunikationen i kommunen. Detta medför att organisationen blir relativt liten, omkring 
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20 till 30 elever och 4 lärare deltog i den senaste lovskolan. Med en så pass liten organisation 

har möjligheten att erbjuda andra elever än de obligatoriska årskurs åtta och nio infunnit sig. 

Denna skola har därför även erbjudit de elever som riskerar alternativt har blivit utan betyg i 

årskurs sex och sju att delta i lovskolan. Skola Ö organiserar lovskolan genom att erbjuda 

eleverna 10 lovskoledagar med 5 timmar undervisning per lovskoledag fördelat på sportlov, 

påsklov och sommarlov. 

”Vi har ju haft tio dagar lovskola. Med fem timmar varje dag. För att få ihop de här 50 

timmarna. Så det har varit fem undervisningstimmar. Och då tittar jag jättemycket på, 

hur många dagar de vill vara med. Om vi exempelvis säger att vi har tre dagar på 

påsklovet eller tre dagar på sportlovet, ja då måste jag ju ha fyra på sommarlovet eller 

så.” – Rektor Ö 

Skola N och Skola V, som är beläget i centralort, organiserar sin lovskola centralt. Detta 

organiseras genom att kommunerna går ut till de olika högstadieskolorna som finns i 

kommunen och frågar vilka lärare som är intresserade av att jobba de två första veckorna direkt 

efter vårterminens slut. Utifrån de ansökningar som de får in så ser det till att få legitimerade 

lärare med ämneskompetenser som täcker behovet. Dessa lärare samlar man ihop på en 

skolbyggnad i kommunen och alla elever som deltar i lovskolan får komma till denna skola. I 

kommun N har man tre områdesansvariga rektorer, varav en av dem har i uppgift att 

kvalitetssäkra sommarskolan. I kommun V har man en utvecklingsledare som tillsammans med 

rektorerna på de fyra högstadieskolorna organiserar sommarskolan. I bägge dessa kommuner 

sker den centralt organiserade lovskolan endast på sommaren. Vid övriga lov som exempelvis 

sportlov och påsklov är det upp till varje skola att söka statsbidrag för att bedriva lovskola i 

egen regi. Den centralt organiserade sommarskolan blir en stor organisation med över 

hundratalet elever. Hur många lärare som är med och undervisar kan rektorerna inte ange, men 

bägge rektorerna säger att bland de positiva kommentarerna, som eleverna uppger vid 

utvärderingen, har varit bra med sommarskolan är att det har varit små grupper och lärartätheten 

har varit stor. Skola V och skola N organiserar sommarskolan i en och en halv vecka med 

skoldagar mellan 8-16.  

Alla tre rektorer uppger att de startar organiserandet av lovskolan relativt tidigt på läsåret, men 

det är bara i skola N som man tar med lovskolan i lärarnas tjänsteplanering. Lärarna i de tre 

skolorna har kollektivavtal som reglerar deras arbetsdagar till 194 stycken. Detta lyckas man 

hålla i skola N, men i de två övriga skolorna blir man beroende av att lärarna är villiga att arbeta 
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övertid. Skola Ö har en önskan, att de legitimerade lärarna som undervisat årskurs 9, även 

undervisar i lovskolan.  

”Om man säger att det är underkänt, i mitt fall i matte. Jag har varit med en gång vid en 

lovskola och då hade jag ju koll på mina elever. Men sen är det ju elever från andra 

ställen också. Alltså andra klasser som jag inte har. ” – Lärare Ö 

I skola V gick förfrågan ut till alla legitimerade lärare och ett urval av vilka lärare som skulle 

undervisa gjordes därefter. 

”Ja, då gick vi ut på alla skolorna och frågade vilka som var intresserade av att jobba på 

lovskolan, av de legitimerade lärarna som hade ferietjänst då. Och då fick dom anmäla 

sitt intresse. Då valde vi ut några av dom och då fokuserade vi främst på svenska, 

engelska och matte. Men vi hade också lite NO, SO. Vi erbjöd inte bild och idrott och 

sådana ämnen, utan vi hade mest fokus på svenska, engelska och matte.” – Rektor V 

Alla tre rektorer beskriver, att de ämnen som det är störst fokus på vid lovskolan är kärnämnena 

svenska, engelska och matematik. I skola Ö erbjöds även de teoretiska ämnena SO och NO 

samt några av de praktiska ämnena som musik, bild och hemkunskap. I skolorna V och N 

erbjöds eleverna undervisning, utöver kärnämnena, i de teoretiska ämnena NO och SO.   

I alla tre skolorna går det ut brev till vårdnadshavarna när eleverna bjuds in till lovskolan. Alla 

tre skolor uppger även, att om de inte får in svar eller att de får in svar att eleverna inte önskar 

delta i lovskola så sker någon form av påtryckning. I skola N så bjuder man in till samrådsmöte 

med vårdnadshavare och elev. I skola Ö ser man över vem på skolan som är mest lämplig att 

driva på att eleven ska delta i lovskolan. Det kan vara mentor, studie- och yrkesvägledare eller 

biträdande rektor. I skola V försökte de påverka med mentor först och om det inte gav resultat 

så bjöd man in vårdnadshavare och elev till en elevvårdskonferens. 

Överföring av kunskaper på lovskolan  

För att överföra elevernas brister i kunskap från ordinarie lärare till undervisande lärare i 

lovskola använder skola Ö ett mapp-system. Varje elev har en egen mapp där det finns en 

blankett där eleverna har fyllt i vilka dagar som de önskar delta i lovskolan och vilka ämnen de 

ska arbeta med. I mappen skall sedan de lärare som undervisat i ämnet, som eleven önskar jobba 

med, placera in arbetsuppgifter. Det kan vara små moment i vissa ämnen som eleven inte klarat 
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av att lämna in under skolåret, exempelvis laborationsrapporter. Oftast är det ämnena SO och 

NO som har sådana små moment, men även större moment och då oftast i de tre kärnämnena 

svenska, engelska och matematik. 

I skola V använder de sig av ett dokument, som de fått från Skolverket. Där fyller den 

undervisande läraren i vilka förmågor som eleven har och vilka förmågor som eleven brister i. 

Sedan får de lärare som skulle undervisa i lovskolan en och en halv dag för att planera  

lektionerna som skall genomföras. Fokus för lovskolan i skola V var kärnämnena. Därför 

bildades små arbetslag, där matematiklärarna utgjorde ett arbetslag och de kunde samplanera 

sin undervisning, svensklärarna hade ett arbetslag och engelsklärarna ett arbetslag. 

Rektor N beskrivs ett liknande förfarande som i skola V. 

”Och när det är centralt organiserat så blir det också så att det sker en form av 

överlämning utifrån ett överlämnat dokument som egentligen visar på vilket ämne som 

eleven behöver jobba med samt enkelt förklarat vilka delar som saknas för att nå 

måluppfyllelse.”  

Det överlämnande dokumentet som Rektor N beskriver är ett dokument som Skolverket tagit 

fram, men som kommunen omarbetat. 

Den specialpedagogiska kompetensens användande i lovskolan 

Rektor Ö anser att den specialpedagogiska kompetensen är enormt viktig vid lovskolans 

genomförande. Den är viktig då de ordinarie lärarna eller elevens mentor kanske inte är med 

och undervisar på lovskolan. Då är det oftast specialläraren/pedagogen som har bäst kunskap 

om hur eleven fungerar och lär sig på bästa sättet, men även att kunna sätta in den 

specialpedagogiska kompetensen gentemot elever med särskilda behov anser hon vara viktig. 

Lärare Ö beskriver att det finns två specialpedagoger på skolan som varit med i lovskolans 

organisation och att skolan ser till att en av dem i alla fall är med i undervisningen av lovskolan. 

Hans upplevelse är att den specialpedagogiska kompetensen utnyttjas mer i språk än i ämnet 

matematik. Lärare Ö beskriver de svårigheter som eleverna i lovskolan har vad gäller ämnet 

matematik som framförallt bristande tid i ämnet. Han säger att det finns elever med specifika 

matematiksvårigheter, men att dessa utgör en ytterst lite del av de elever som saknar eller 

riskerar att inte få ett godkänt betyg.  
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När specialpedagog Ö ska beskriva vilka svårigheter eleverna som deltog i lovskolan har, så 

säger hon att gruppen är en heterogen grupp med ungdomar, men den först gruppen som hon 

kommer att tänka på är de nyanlända. Hon beskriver sin arbetsuppgift som direkt undervisning 

med eleverna i lite lärartät grupp, där eleverna kan få mycket hjälp och stöttning. 

Specialpedagog Ö är nöjd med det mappsystem som skolan har, men säger att uppgifterna som 

läggs i mappen behöver anpassas mer efter hur många dagar som eleven ska delta i lovskolan.  

”Ja, en del uppgifter var för stora, tyckte jag, jämfört med vad de skulle klara av på fyra 

dagar. Så det skulle behöva anpassas ner lite eller behöva göras kortare om man ska ha 

fyra dagar på sig”. 

Specialpedagog Ö tror att lovskolan är här för att stanna, men hon anser att syftet med lovskolan 

behöver klargöras bättre. Hennes åsikt är att om eleven inte har uppnått kraven för ett godkänt 

betyg under sina år i grundskolan så kan de inte göra det under fyra dagar på sommarlovet. 

Även rektor V anser att den specialpedagogiska kompetensen är viktig. Där har den använts vid 

själva planeringsprocessen, där specialpedagoger var med och planerade lovskolan. Vid själva 

genomförandet av lovskolan blev specialpedagogernas roll att ta närvaro och ringa hemmet när 

eleverna inte dök upp på morgonen. Hon betonar även vikten av att specialläraren/pedagogen 

har stor kunskap om eleverna som deltar i lovskolan, eftersom de är en naturlig del av 

elevhälsans arbete ute på de olika skolorna, har de även stor kunskap om de elever som deltar i 

lovskolan.  

Specialpedagog V beskriver med frustration sin arbetsuppgift under lovskolan. 

”Min roll var bland annat… för det var något som vi fick på oss, att vi skulle ta 

närvaron. Så vi fick börja med att sitta vid dörren, höll jag på att säga, när alla kom för 

att ta närvaron. Och då gjorde vi ju det allihop. Så det var ett fruktansvärt slöseri med 

vår kompetens.” 

Hon berättar att arbetsuppgifterna, som de speciallärare/pedagoger som kom från andra skolor 

i kommunen fick, varierade. Några var med i själva undervisningen, men hon själv fick rollen 

som samordnare av det specialpedagogiska teamet.  

Specialpedagog V är klart skeptisk till lovskolan utifrån sin yrkesroll som specialpedagog. 

Hon betonar att hennes utbildning inte är mot skolämnena och eleverna, utan mot lärarna och 

rektorerna. Att speciallärarna är med och undervisar i lovskolan kan hon se en mening med, 
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då deras yrkesroll är gentemot eleverna. Precis som specialpedagog Ö så anser hon att elever 

som inte nått målen under sin tid i grundskola knappast kan klara dessa under några dagar på 

sommaren. 

Rektor N anger att ingen av hans speciallärare/pedagoger deltog i den centralt organiserade 

lovskolan, men att han var säker på att lovskolan hade speciallärare/pedagoger som deltog. 

Vilken roll de hade vid själva lovskolan visste han inte. Men i processen inför lovskolan spelade 

de en central roll med tanke på att han träffar sina speciallärare/pedagoger varje vecka för att 

stämma av elevernas kontinuerliga utveckling. 

 

Analys och diskussion 

Syftet med studien var att få kunskaper om hur olika skolor valt att organisera den obligatoriska 

lovskolan som staten införde 2017, men även att få insikt i hur de undervisande lärarna vid 

lovskolan får information om vad det är för brister eleverna har i sin kunskapsutveckling och 

därmed behöver arbeta med. Vidare ville studien få svar på vilken roll som 

speciallärarna/pedagogerna fått vid lovskolans genomförande.  

Analysen presenteras i de tre nivåerna av läroplans perspektivet d.v.s. formuleringsarenan, 

transformeringsarenan och realiseringsarenan. 

Formuleringsarenan 

I skollagen går att läsa att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet.” (1 kap. 5§, Skollagen). Vad är det då för vetenskaplig grund som 

formuleringsarenan använder sig av när de inför den obligatoriska lovskolan? Argumentet som 

går att finna i propositionen (prop. 2016/17:156) är en TIMSS rapport från 2011, där det 

framkommer att elevernas socioekonomiska bakgrund fortfarande har stor betydelse för 

elevernas resultat. På gruppnivå presterade elever som hade en högre grad av hemresurser 

betydligt bättre än vad elever med lägre grad av sådana resurser gjorde. Det vill säga samma 

anledning som USA hade när de införde No Child Left Behind-lagen, 2001 (Opalinski, 2006). 

I propositionen lyfts även upp en rapport från 2014 där det framkommer att av 2 637 elever som 

avslutat årskurs 9 utan godkända betyg och deltagit i sommarskola var det 1 094 elever som 

höjt sina betyg så pass att de uppnått behörighet till gymnasieskolan.  
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TIMMS rapporten visar på hur svensk utbildningspolitik påverkas av internationella 

undersökningar. Formuleringsarenan har vidgats och det är inte längre en nationell 

utbildningspolitik som styr det offentliga samtalet. Ringarp och Nihlfors (2017) uttrycker det 

genom att skriva att det är såväl nationella som internationella arenor som, direkt eller indirekt 

påverkar de nationella beslutsfattarna. Det är inte längre kunskaper som sätts i fokus utan 

mätandet av elevers kompetenser (Lundgren, 2006). 

Lundgren (2006) skriver om att en ny utbildningskod är på väg att formas, en med starkt 

reaktiva drag. Han menar att det är med hjälp av kontroll som utbildningen styrs och detta 

medför att lärares och rektorers frihet minskar och den politiska styrningen blir allt starkare. 

Kunskapsresultat som kan jämföras med andra länder är viktigare än kunskapen i sig. Detta går 

att jämföra med Welin Mods (2014) informanter som ansåg att sommarskolan hade en dold 

agenda att snygga till statistiken för måluppfyllelsen. Även de två specialpedagoger som 

deltagit i denna studie ifrågasätter syftet med lovskolan och har svårt att se hur elever som gått 

nio år i grundskolan utan att uppnå kunskapskraven, ska klara detta på några dagar under 

sommaren. Resultatet i studien visar även att rektorerna väljer att lägga fokus på kärnämnena 

under lovskolan, då godkända betyg i dessa ämnen krävs för att eleverna ska få studera på 

gymnasiets olika program. 

I propositionen (prop. 2016/17:156) framkommer vikten av att eleverna blir godkända för att 

kunna gå ett gymnasieprogram. Det betonas hur viktigt det är för elevernas självkänsla och att 

det förebygger ohälsa och segregation. Framtoningen av propositionen blir ett ”lappa och laga” 

istället för ”lär för livet”. Det är viktigare att få kunskap för betygets skull än kunskap som 

eleven ska kunna få användning av resten av livet. Men vad innebär det för självkänslan och 

stoltheten hos den enskilde eleven, när de sedan kommer till gymnasiet och märker att 

kunskapen inte är befäst? I skollagen står det att utbildningen syftar till att eleverna ska inhämta 

kunskaper som främjar deras livslånga lust att lära (SFS 2010:800) 

Resultatet visar att specialpedagogerna uppfattar att lovskolans dagar blir för långa och 

kompakta samt att de uppgifter som ordinarie lärare lämnar till undervisande lärare är för 

omfattande och stora. Det saknas en tydlig delegation över vilken aktör i lovskolan som tar 

ansvar över att göra arbetsuppgifterna för eleverna övergripliga och hanterbara. Det 

framkommer en saknad av kritisk granskning av det egna genomförandet av lovskolan, vilket 

Ringarp och Nihlfors (2017) anser krävs för att uppnå en vetenskaplig grund. 
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I och med att den svenska forskningen på lovskolan är så pass bristfällig som den är, så är det 

förståeligt att förarbetet till lagförändringen blir bristfällig, men det finns trots allt omfattande 

studier från andra länder. Varför använder formuleringsarenan inte dessa? Cooper et al (1996) 

konstaterade att elever tappar kunskap under sin ledighet från skolan. Författarna anser i 

metastudien att bästa användandet av sommarskolan är dels att fokusera på 

matematikkunskaperna där det största tappet av kunskap sker, men även att fokusera på 

läsutveckling för det socialt svagare grupperna i samhället. Kontentan av metastudien är dock 

att bästa sättet att nå högre måluppfyllelse är att förändra skolårets terminsuppdelning. Fler 

terminer och kortare sommarlov skulle ge en högre måluppfyllelse (Cooper et al, 1996). 

Transformeringsarenan 

Med skolans decentralisering har rektorernas roll blivit allt viktigare i transformeringsarenan 

(Linde, 2012). I studien framkommer att det är rektorernas tolkning av formuleringsarenan som 

bidrar till utformningen av lovskolan. 

Genom informanternas unika upplevelse och erfarenhet har två teman framkommit över hur 

skolorna valt att organisera sin lovskola. Lovskolan organiseras antingen lokalt på skolan utan 

någon form av samarbete med någon annan skola eller en central organisation där flera olika 

skolor går samman för att bedriva sin lovskola. Det geografiska avståndet mellan skolorna i de 

olika kommunerna har naturligtvis en påverkan över skolornas möjligheter att samarbeta.  

Fördelar och nackdelar finns i de två modellerna av organisationer. Fördelen med en mindre 

organisation är relationer och trygghet. I den lokala mindre organisationen känner eleverna 

lärarna på skolan. Även om eleven inte har läraren i den ordinarie undervisningen, så vet de 

vem läraren är samt att de får undervisning i en skolmiljö som de känner till. Nackdelen med 

en mindre organisation kan var skolans möjlighet att få tillgång till utbildad personal i alla 

ämnena samt att eleven får fortsätta med samma undervisning som de redan misslyckats med 

under ordinarie skolår. Mer av samma hjälper inte elever som har svårt i skolan. De behöver få 

nya infallsvinklar på sitt lärande. Precis tvärtom blir det för eleverna i den stora centrala 

organisationen. I den större centrala organisationen kan det bli så att eleverna möter en helt 

okänd lärare och en relation behöver byggas upp. Rektor N uttrycker det som: ” Och ska man 

då köra in dom i en sommarskola, exempelvis där dom då ska försöka lära känna en ny lärare, 

så kommer sommarskolan att ha hunnit passera förbi innan… innan dom ens har börjat”. 

Relationen med elever är avgörande för att undervisningen ska kunna fungera (Bruce et al, 
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2016). De behöver även söka sig till en ny lärmiljö som de inte känner till, vilket kan medföra 

att de inte väljer att delta i lovskolan p.g.a. otrygghet. Med tanke på framför allt de elever som 

har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning exempelvis autism är denna form av organisation 

förödande.  Fördelen med den stora centralt organiserade lovskolan är möjligheten för 

rektorerna att få tag i kompetent och utbildad personal och att eleverna mötas av en ny metodik 

som kan ge dem nya infallsvinklar i sitt kunskapsinhämtande. 

Realiseringsarenan 

Aktiviteten och kommunikationen i klassrummet är det som står i centrum när det kommer till 

realiseringsarenan (Linde, 2012). När det kommer till överförandet av information från 

ordinarie lärare till lärare som ska undervisa på lovskolan framträder skillnader i de två olika 

organisationerna. I den mindre organisationen finns en strävan om att det är de ordinarie lärarna 

som även ska undervisa på lovskolan. Att ordinarie lärare ska undervisa sina elever i den större 

organisationen blir av naturliga skäl inte lika lätt att få till. Lärarna och eleverna kommer från 

olika skolor i den större organisationen, därför blir även dokumentationen om eleven viktigare. 

Det medför att de skolor som använder sig av samarbete mellan skolor väljer att använda 

Skolverkets framtagna blanketter. 

När det kommer till speciallärarnas/pedagogernas roll i lovskolan anser alla tre rektorer att de 

har en viktig funktion. Alla tre är samstämmiga med att då dessa har en naturlig roll i 

elevhälsans arbete så har de bra koll på de elever som deltar i lovskolan. Detta går att jämföra 

med det vertikala perspektiv som Von Ahlefeld Nisser (2017) beskriver att specialpedagoger 

ska ha i sin yrkesroll. Med vertikalt perspektiv menar hon att specialpedagogen ska följa eleven 

från förskolan genom skolans alla stadier.   

Ingenstans i propositionen (Prop. 2016/17:156) nämns att speciallärare eller specialpedagoger 

ska finnas med i lovskolans arbete, men med tanke på att de elever som deltar i lovskolan är 

elever som riskerar eller saknar betyg så är det naturligt att de har/har haft någon form av extra 

anpassning eller särskilt stöd (Skolverket, 2014). Därför bör specialläraren/pedagogen ha varit 

inblandad i kartläggningar på dessa elever. Hur skolorna sedan använder den 

specialpedagogiska kompetensen varierar. De arbetsuppgifter som kommer fram i intervjuerna 

är planering inför genomförandet av lovskolan, deltagande i undervisningen, 

närvaroregistrering och uppföljande av frånvaro. Att specialpedagogerna är med och planerar 

lovskolan går i linje med vad Von Ahlefeld Nisser (2014) skriver att specialpedagogens 
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yrkesroll ska innefatta. Samma gäller att undervisa och ha en skolanknytning med fokus på 

ämnesutveckling, som är förenligt med speciallärarens yrkesroll. Resultatet visar dock att 

skolledarna inte differentierar dessa två yrkesgrupper. Detta visar sig framförallt genom att 

specialpedagoger bedriver undervisning i grupp eller enskilt under lovskolan. Detta har även 

Göransson et al (2015) uppmärksammat förkommer i den svenska skolan. Specialpedagog V 

betonar att hennes utbildning inte gett henne de verktyg som hon behöver för denna 

arbetsuppgift. 

Specialpedagog V´s frustration är lätt att förstå när hon beskriver arbetsuppgiften att ta närvaro 

och ringa vårdnadshavare vid elevens frånvaro. Det är inte rätt användning av yrkeskategorin 

specialpedagoger. Samtidigt blir specialpedagogernas kännedom om eleverna i den stora 

central organisationen värdefull i och med att eleverna skickas till en ny miljö, med kanske helt 

för dem okända lärare. Specialpedagogerna får därför en viktigare roll i den centralt 

organiserade lovskolan än i den lokalt organiserade lovskolan med tanke på det vertikala 

perspektiv som Von Ahlefeld Nisser (2014) beskriver.  

Det finns dock två specialpedagogiska arbetsuppgifter som inte framkommer i resultatet, men 

som Von Ahlefeld Nisser (2014) anser vara centrala i speciallärarnas och specialpedagogernas 

yrkesroll. Den ena är rollen som handledare till läraren och i specialpedagogens fall även 

rektorn, där de kan vara behjälpliga med tips och idéer för att undanröja hinder i elevernas 

lärmiljö samt utveckla undervisningen och organisationen. Den andra är rollen som observatör 

för att utveckla verksamheten. Bruce et al (2016) menar att specialpedagogikens uppgift är att 

komplettera med en djupare kunskap och förståelse för komplexa lärandesituationer där 

pedagogiken behöver förstärkas. 

Metoddiskussion 

Den empiri som har samlats in till studien har bestått av intervjuer av framförallt rektorer, men 

även med specialpedagoger och lärare. Förfrågan om att delta i studien har gått till rektorerna 

på de olika skolorna som i sin tur har frågat speciallärarna/pedagogerna och lärarna som deltagit 

i lovskolans undervisning. På de skolor, som valt att delta, framkommer en stor brist på 

utbildade speciallärare, vilket har medfört att endast specialpedagoger kunnat delta i studien. 

Detta har dock inte påverkat resultatet då rektorernas berättelse om hur dessa yrkesgrupper 

använts i lovskolan bekräftats av de specialpedagoger som intervjuats.  
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Intervjufrågorna som användes var semistrukturerade, vilket innebär att en mall med 

intervjufrågor togs fram m.h.a. en pilotintervju, där de sedan tematiserades för att kunna besvara 

forskningsfrågorna. Utifrån vilka svar som respondenterna gav kunde följdfrågor ställas. 

Fördelen med detta är flexibiliteten i vilken ordning som frågorna kom, men även att ge 

möjlighet att ställa frågor som anknyter till den berättelse som informanterna ville förmedla. 

Nackdelen med en kvalitativ studie som denna är att bearbeta den kvalitativa data och analysera 

den med tanke på det omfattande empiriska materialet enligt Bryman (2016). Trovärdigheten i 

kvalitativ data kan inte bedömas lika lätt som den kvantitativa forskningen. Studien bygger på 

ett litet antal intervjuer vilket medför att forskningsfyndet är svårt att generalisera (Denscombe, 

2018). 

Avslutande reflektion 

Vad har denna forskning om lovskolan lärt mig och vad tar jag med mig i min framtida yrkesroll 

som speciallärare? Av egen erfarenhet vet jag att många av de elever som erbjuds att få 

undervisning i lovskolan är elever som upplevt motstånd och hinder i och utanför skolan. De 

har gjord det under en lång tid och de har utvecklat en negativ upplevelse i form av 

otillräcklighet som lett till hopplöshet inför möjlighet att klara skolans krav. Det finns ingen 

enkel lösning för hur man jobbar med dessa elever, men då politikerna tro att 50 timmars extra 

undervisning löser dessa elevers problem anser jag att de är extremt naiva och saknar 

verklighetsförankring. Arbetet med att stötta dessa elever behöver göras tidigare i skolan och 

jag som speciallärare kommer att ha en viktig roll i arbetet med dessa elever. 

Att bygga upp en relation med dessa elever anser jag vara a och o. Därför har jag svårt att se att 

en stor centralt organiserad lovskola kan fungera för merparten av de elever som normalt deltar 

i lovskolan. Undantaget är möjligtvis de nyanlända eleverna som behöver arbetat med sin 

språkutveckling. För dessa elever är ett långt sommarlov förödande för deras exponering av det 

svenska språket. Det är vanligare att nyanlända killar deltar i fritidsaktiviteter som gör att de 

upprätthåller språket bättre än nyanlända tjejer som oftast får en roll i hemmet där modersmålet 

dominerar.  

Framtida forskning 

Lovskolan är ett forskningsområde som rent allmänt saknar större studier i Sverige. De få 

studier som går att finna är relativt små i sin omfattning och det kan man förstå med tanke på 

att de endast är examensarbeten, skrivna av studenter för att få ut sin yrkesexamen. Därför hade 
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det varit intressant om någon av universiteten eller högskolorna kunde lyfta upp forskningen på 

en högre nivå, exempelvis en licentiatavhandlig eller doktorsavhandling. Den bristande 

forskningen på områden medför även att de vetenskapliga artiklarna uteblir. 

Är lovskolan rätt väg att gå för att öka måluppfyllelsen i skolan eller är det bättre att ändra 

terminssystemet och införa fler terminer på ett läsår? Under en längre tid har diskussionen förts 

om att lämna tvåterminssystemet till förmån för treterminssystemet, men det är först nu som en 

skola i Göteborg har tagit beslut att göra denna förändring. Därför önskar jag se en mer 

omfattande studie där lovskolans effekter jämförs med treterminssystemet. Är det så att ett 

kortare sommarlov för eleverna är bättre för måluppfyllelsen än vad 50 timmar extra 

undervisning på sommaren är?   
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Bilaga 1  

Hej!  

Jag heter Martin Karlsson och studerar till speciallärare, med inriktning matematik, vid Umeå 

Universitet. Under den här terminen skriver jag mitt examensarbete på 15 hp. Syftet med min 

studie är att bidra till förståelse hur lovskola organiseras på några utvalda skolor i olika delar 

av landet och vilka faktorer som påverkar lovskolans måluppfyllelse. 

För att möjliggöra studien behöver jag intervju rektorer, speciallärare och en lärare som 

deltagit i undervisningen vid lovskola. Vid intervjutillfället, som beräknas ta ca 20-30 min, 

berättar ni bl.a. om hur ni på eran skola valt att organisera upp lovskolan. 

Jag kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär att dina 

intervjusvar kommer att behandlas konfidentiellt. Inga namn, varken personer eller skola 

kommer att nämnas i arbetet. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och du har rätt att 

när som helst avbryta din medverkan. Jag är mycket tacksam om du vill medverka i min 

undersökning och dela med dig av dina kunskaper, erfarenheter och tid.  Om ni har frågor är 

ni varmt välkomna att höra av er till mig.  

Med vänlig hälsning Martin Karlsson  

mnkn00@icloud.com 

070-2XXXXXX 
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Bilaga 2  

Kan du berätta om din pedagogiska bakgrund (utbildning och antal tjänsteår)? 

Kan du berätta lite mer runt organisationen och upplägget kring lovskolan? 

Vad har du haft för roll vid genomförandet av lovskola? 

 

Hur valdes lärarna som skulle undervisa i lovskolan ut? 

Vem planerar för de kunskapskrav som eleverna ska arbeta med under lovskolan? 

 

Hur värvas/inbjöds eleverna? 

Fanns några begränsningar eller krav på eleverna?  

Hur skulle du beskriva eleverna som deltog i lovskolan? 

Ser du någon anledning till att eleverna ej når kunskapskraven i den ordinarie undervisningen?  

Fanns det några elever som genomgick prövning för betyg vid lovskolan? Och om det fanns det, 

vem utförde den prövningen (ordinarie lärare eller annan lärare)? 

 

Vilka är lärdomarna om lovskolan? Är det något som ni har utvärderat och som ni vill förändra till 

nästa gång? 

Hur ser du på lovskolan idag och i framtiden? 
 

 

 


