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Abstract 
This paper is written to take a close look at teaching methods used at the Summer Academy 

(SHS), which is held at Södertörns Högskola in Stockholm. SHS is a subdivision of the 

institution of teaching education, which annually, during summertime, offers an eight-day 

program for pupils between 13-15 years of age, from different schools located in socio-

economically disadvantaged suburbs of Stockholm. The intention of SHS is to give the 

participating pupils an insight into higher education, especially that of university. The purpose 

of the activities, such as field trips, guided tours and corporate visits, is to make pupils aware 

of their own responsibility for their educational situation through different methods of 

knowledge transfer, to diversify the means of the education, and to bring awareness to the 

array of possibilities which they have access to within the Swedish system of tertiary 

education. 

 

The study is based on six deep-interviews, three with pupils and three with student mentors. 

Together with 131 surveys from the course given during the summer of 2014, and theories of 

John Dewey on “Learning-by-doing”, the results show that pupils participation in SHS give 

them a better understanding for, and knowledge about their own educational responsibility. 

  

Another question this paper seeks to address is how significantly the SHS program is 

changing the pupil’s experience of education in general and their view upon higher education 

specifically. Throughout this process, the aim is that the pupils will have gained a deeper 

understanding for the differences in educational form, the pupils own responsibility for 

shaping their future and how they themselves can take charge of their educational choices. 

After having participated in the SHS program, the pupils have made mature and insightful 

choices for their future education, where an academic choice is closer to hand than prior to the 

program. 
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Forskarens reflektion 
Jag har deltagit i Sommarhögskolans (SHS) verksamhet, som studentmentor och 

administratör, 2012, 2013 och 2014. Genom det arbetet har jag fått möjlighet att delta vid 

möten med de tjänstemän som har det övergripande ansvaret för deltagarskolorna i Södertälje, 

Huddinge och Järfälla kommun. Vid dessa möten har frågan om ett examensarbete 

aktualiserats, vilket givit mig idén att skriva just detta arbete. Kommunerna vill veta mer om 

vilket utfall SHS ger. Här följer några av de frågor som kommit fram i samtal med 

kommunerna. Frågorna är nedtecknade i efterhand och därigenom tolkade av mig som 

forskare, i samråd med Kurt Wallbom (personlig kommunikation, 3 februari 2014), grundare 

och ansvarig för SHS verksamhet. Har eleverna tagit med sig studiemotivation till sina 

hemskolor efter att de deltagit vid SHS verksamhet? Trots att tiden för SHS verksamhet är 

begränsad, ger den till synes goda resultat, frågan är vad som skiljer arbetssätt och 

undervisning från den ordinarie skolan. Kan SHS göra skillnad för elevernas studiemotivation 

så att resultaten i de ordinarie skolorna höjs? 

 

Dessa frågor har jag haft med mig då jag funderat över vilket perspektiv och teoretisk ansats 

jag skulle välja att använda mig av i det här examensarbetet: Sommarhögskolans verksamhet - 

ur ett Learning-by-doing och elevperspektiv. Valet föll på att se närmare på elevens 

perspektiv då målet för verksamheten är att uppmuntra eleverna att fortsätta studera.  
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Inledning 
Det här är det första examensarbetet som skrivits om Sommarhögskolan (SHS) i Sverige. SHS 

är en unik verksamhet som bedrivs vid Södertörns högskola i Stockholm. Uppsatsen bygger 

på studier av delar av enkäter genomförda under sommaren år 2014 och på intervjustudier. 

Avsikten med SHS är att få elever att förstå att de har stora möjligheter att vidareutbilda sig 

till i stort sett vad de vill, genom att ta och få ansvar för sin egen utbildning i större 

utsträckning än de flesta elever är medvetna om att de har möjlighet till. Verksamheten går ut 

på att låta elever från skolor och områden där färre elever än genomsnittet uppnår 

kunskapsmålen för att bli behöriga till fortsatta studier komma till högskolan och få en rolig 

och meningsfylld sysselsättning under några sommarlovsdagar. Samtidigt får eleverna en 

inblick i deras egen framtida utbildningsvärld, som finns tillgänglig för i stort sett alla i 

Sverige. Ansvaret för elevernas verksamhet har studentmentorer under utbildning, främst 

lärarstudenter vid Södertörns högskola.  Med stöd av ett övergripande tema som gemensamt 

mål, delas elevgruppen in i temagrupper med två ansvariga mentorer för varje grupp. 

Mentorerna utformar sedan all elevverksamhet med målet att göra den så nytänkande, 

elevorienterad och samhällsnära som möjligt och detta då studenterna, under ledning av Kurt 

Wallbom, får frihet att blanda sina erfarenheter, kontakter och forskningsbaserade kunskap till 

en ämnesövergripande verksamhet. Sammanfattningsvis är syftet med SHS att elever ska få 

med sig nya kunskaper om sina framtida studiemöjligheter genom att tillsammans med andra 

elever och mentorer få samspela och forma roliga aktiviteter. 

 

Då verksamheten bygger på praktisk undervisning ledde det tankarna till John Dewey. Han 

var amerikansk filosof och pedagog och var en stark förgrundsfigur till den progressiva 

pedagogiken. Deweys mest kända uttryck är ”Learning-by-doing” vilket är en term för hans 

pragmatiska pedagogik, vilken går ut på att eleven ska göras delaktig i undervisningen och 

genom praktiska uppgifter ta del av kunskaper som bygger på elevens egna, tidigare 

erfarenheter och som behövs ute i vuxenlivets samhälle (Nationalencyklopedin, 2014 a). I det 

här arbetet kommer därför Deweys tankar att finnas med som en teoretisk fond och det ges 

många möjligheter att dra paralleller mellan SHS verksamhet och Deweys idéer.  

 

Idag är det mycket angeläget att öka elevernas kunskap om deras eget ansvar och motivation 

för sina egna studier, då skolelevers sjunkande skolresultat är aktuella. Anledningen till att det 

uppmärksammats är på grund av att Sverige under en lång rad av år fått sämre och sämre 

placeringar i internationella undersökningar som PISA och TIMMS (Skolverket, 2014 a; 

Skolverket, 2014 b) vilka mäter elevers kunskaper i en rad olika ämnen och i olika 

åldersgrupper där resultaten jämförs internationellt.  

 

För att kunna sprida arbetet med SHS verksamhet vidare är det viktigt att examensarbeten och 

andra former av artiklar publiceras och offentliggörs så att andra universitet, högskolor och 

kommuner kan få en inblick i vad verksamheten går ut på och vilka effekter det kan ha på 

elevers motivation och ansvar för sina studier. I och med att ansvaret för verksamheten till 

största delen ligger på studentmentorernas elevorienterade arbete, har det här ansetts viktigt 

att studenterna får bekräfta eller dementera de uppgifter eleverna beskrivit i intervjuerna.  
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Bakgrund 
 

Sommarhögskolan startar i Skottland 

Ursprunget till SHS kommer från Skottland och Summer Academy, där idén till verksamheten 

föddes under slutet av 1990-talet. Samhället hade då blivit uppmärksamt på att ett stort antal 

fjortonåringar från socioekonomiskt utsatta områden i West Central Scotland underpresterade 

och misslyckades i skolan, vilket i sin tur ledde till att de inte gick vidare till högre 

utbildningar. Samtidigt stod Strathclyde universitetet i Glasgow, i startgroparna för att utvidga 

sina möjligheter för att bredda utbildningarna, för att nå fler studenter oavsett social bakgrund. 

En försöksverksamhet med experimentell utbildning under ledning av Christine Percival 

(lärarutbildare och direktör för KEep Learning) startades vid Strathclyde universitetet, med 

målet att höja fjortonåringarnas studiemotivation. Det fokuserades på att undervisningen 

skulle vara rolig, utmanande och att uppgifternas karaktär inte var lika de i den ordinarie 

skolan. För att kunna göra verksamheten mer attraktiv och samtidigt utforma en verksamhet 

som skilde sig från den ordinarie skolan, utsågs studentmentorer av Summer Academy att 

leda verksamheten och stå som positiva förebilder för eleverna. Dessutom kunde 

studentmentorerna tillföra aktuell forskningsbaserad kunskap, som var innovativ och oprövad. 

Verksamheten var tematisk uppbyggd och eleverna fick utmaningar där stort fokus lades på 

att lära sig ämnesöverskridande problemlösning och samarbete i mindre arbetsgrupper 

(Munro & Percival, 2008, s. 869-875). 

 

Sommarhögskolan kommer till Sverige 

Till Sverige och Stockholm kom SHS genom Kurt Wallbom, som tidigare besökt och deltagit 

i Summer Academy i Skottland med sina grundskoleelever. År 2008 sökte Wallbom 

stipendium, för att skriva om sina och elevernas erfarenheter av Summer Academy, vilket 

ledde till ett projektförslag till en motsvarande svensk verksamhet. Syftet med verksamheten 

var att motivera och lära ungdomar som hoppat av sina studier i högstadiet och gymnasiet, att 

ta ansvar för sina egna studier och på så sätt förbättra deras förutsättningar i framtiden. 

Projektförslaget skickades sedan till universitet och högskolor i Stockholmsområdet och 

Södertörns högskola (SH). Lärarutbildningen på SH blev intresserade av Wallboms 

projektförslag och ett samarbete kunde inledas år 2009. År 2010 startades verksamheten, som 

baserades på det samarbetet, som vänder sig till skolor som statistiskt sett har färre behöriga 

elever som går vidare till gymnasieskolor och högre studier, än genomsnittet i Stockholms län 

(Skolverket, 2014 c; Huddinge kommun, 2013; Järfälla kommun, 2014; Södertälje kommun, 

2012). Syftet med SHS är att genom meningsfylld och rolig verksamhet höja elevernas 

motivation, ta ansvar för sina egna studier och göra dem medvetna om mångfalden av de 

möjligheter till utbildning elever i svenska skolor har (Högskoleverket, 2012,. 3). 

Kommunerna har sedan sett ut ett antal deltagarskolor, som i sin tur tilldelats ett antal 

elevplatser. Deltagarskolorna sköter själva urvalet av deltagare, men SHS ambition är att nå 

de elever som visat intresse för att utveckla sin egen framtid. Deltagarantalet för SHS har 

varierat mellan 70-90 elever. Den stora elevgruppen har sedan delats in i mindre grupper. 
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Indelningen har skett på olika sett, dels där SHS delat in eleverna i grupper och dels där de 

fått välja grupp själva.  

 

SHS verksamhet leds och utvecklas av studentmentorer under ledning av Wallbom. Inom 

SHS är studentmentorernas mest efterfrågade egenskaper att de är positiva förebilder, att de 

har god hand med ungdomar och att de har en positiv inställning till att utveckla temaarbete i 

grupp genom intensivt och innovativt arbete. De kommer till SHS verksamhet genom 

rekommendationer av sina egna lärare vid högskolan, eller av andra studentmentorer som 

tidigare deltagit i verksamheten. Mentorerna kom under de första åren från lärarprogrammet 

vid SH. Därefter har studentmentorer från spelprogrammering- och socionomprogrammen 

tillkommit, även de från SH. Mentorerna arvoderas för sitt arbete med SHS. 

 

Redan från start har temaarbete utgjort grunden för SHS verksamheten. Inför varje sommar 

har studentmentorer tillsammans med Wallbom resonerat sig fram till ett övergripande tema, 

här kallat årsteman, vilka år 2010 och år 2011 varit ”Leonardo da Vinci”, år 2012 

”Framtiden”, år 2013 ”Tiden” och år 2014 ”Livsplanen”. Årstemats funktion är att ge 

deltagargruppen inom SHS en gemensam ram att arbeta utifrån. Diskussionen har sedan 

fortsatt och indelning av underkategorier av årstemat har utformats. Underkategorierna, 

(fortsättningsvis temagrupperna), har studentmentorerna valt utifrån egna ämneskunskaper, 

intressen och erfarenheter och därefter har mentorspar bildats, vilka senare har fått gemensamt 

ansvar för en deltagargrupp. Spelprogrammeringsgruppen har sedan den tillkom år 2012, varit 

ett eget huvudtema under SHS verksamhet. Från och med år 2013 får även eleverna välja 

vilken temagrupp de vill delta i. Det har visat sig att samarbetet mellan mentorer och elever 

ges ännu bättre förutsättningar i och med det gemensamma ämnesintresset. Temagrupperna 

presenteras sedan för eleverna ute på deras respektive skolor i och med att de fått 

deltagarplats. 

 

En annan viktig aktivitet i SHS är studiebesök. Studiebesök i olika former prövades dels vid 

företag som tog emot större grupper med skolelever, dels där gruppen delades in i mindre och 

gjorde olika studiebesök under samma tid. Antalet dagar med studiebesök prövades också. De 

första tre åren förlades studiebesök under flera dagar, men från och med år 2013 genomfördes 

alla studiebesök under en dag av SHS perioden. Några exempel på studiebesök är historiska 

stadsvandringar i Gamla stan i Stockholm, besök på olika muséer, företag inom teknik- och 

musikbranschen, public serviceföretag och teatrar. 

 

Sommarhögskolan blir en del av Södertörns högskolas ordinarie 

verksamhet 

De första fyra åren bedrevs SHS i projektform. År 2014 blev SHS en permanent verksamhet 

vid Södertörns högskola, på institutionen för Kultur och Lärande. Några av de temagrupper 

som prövats under projekttiden blev nu permanenta då de fungerat väldigt väl och intresset 

och efterfrågan från eleverna varit stort. Teman som blivit återkommande är förutom 

spelprogrammering, bland annat företagande och livskunskap. Spelprogrammering innebär att 

eleverna får lära sig att designa och programmera ett eget spel, med vägledning av 



10 

 

studentmentorerna. Företagande innebär att eleverna får i uppgift att utarbeta en egen produkt 

eller tjänst, som de sedan får göra prototyper av, marknadsföra och slutligen försöka sälja till 

studentmentorerna. Livskunskap går ut på att eleverna får lära sig hur samhället och 

arbetslivet fungerar i ett mer elevorienterat perspektiv. Här betonas betydelsen av elevernas 

eget språk, kroppsspråk, klädsel och attityd och vilka konsekvenser olika agerande kan ha i 

samspelet med människor i olika situationer i vardagslivet. Då verksamheten utgår från 

eleverna och bygger på de olika mentorernas kunskaper, erfarenheter och idéer om god 

forskningsnära undervisning, behöver mentorerna vara mycket lyhörda och flexibla inför 

elevgruppens deras interna struktur, deras behov och gruppens sammansättning. Detta för att 

kunna anpassa innehållet efter de individer som ingår i gruppen och göra eleverna 

uppmärksamma på vilka möjligheter de har att själva styra dels den närmaste framtiden vid 

SHS, men framförallt vid sina hemskolor och i samhället utanför. 

 

År 2014 startades ytterligare ett projekt, då med äldre elever från gymnasieskolan som 

målgrupp, Sommarhögskola Plus, SHS Plus. Inspiration till SHS Plus kommer även den från 

Strathclyde universitetet där verksamheten heter Summer S@S Accelerate, med sjuttonåriga 

elever som går andra året vid skotska motsvarigheten till våra högskoleförberedande 

gymnasieprogram. Studenterna var i stort sett desamma som genomfört SHS år 2014, 

skillnaden var att de var något färre då elevgruppen endast bestod av 26 elever från början och 

sedan minskade till 20. SHS pågår under åtta dagar för grundskoleelever och SHS Plus första 

pilotverksamhet under fem dagar. SHS Plus ska under 2015 utökats med två dagar, från fem 

till sju, efter en överenskommelse mellan SHS Plus och de deltagande kommunerna. SHS 

Plus verksamhet utformades mer efter högskolans skolform, på så sätt att samtliga deltagare 

lyssnade till kortare föreläsningar med olika inriktningar första dagen för att därefter delas in i 

seminariegrupper utifrån föreläsningsämne och elevernas egna intresseval. Då SHS Plus är ett 

pilotprojekt och saknar tidigare statistik som jämförelsematerial har inga elevintervjuer 

genomförts och således har inga enkäter från denna verksamhet tagits med i detta 

examensarbete. Finansiering av SHS och SHS Plus sker genom att kommunerna betalar för 

elevernas platser och SH subventionerar lokalhyror. Verksamheten är i stort sett självbärande 

ekonomiskt och belastar inte institutionen för Kultur och Lärande.  

 

Utöver arbetet med temagrupper finns även sociala aktiviteter som genomförs under onsdagen 

första veckan. Då får de olika temagrupperna rotera mellan fem olika stationer och på så sätt 

se större delar av Södertörns högskolas lokaler och samtidigt pröva en rad olika 

ämnesområden, bild 1. 
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Datorspel –  

Eleverna fick 

introduktion i 

spel- 

Programmering. 

Matte – 

Eleverna fick 

genomföra kreativ 

matematik genom 

att mäta och 

beräkna gyllene 

snittet. 

Karriär – 

Eleverna fick möta två 

externa gäster med en 

mångfald erfarenhet av 

yrkeslivet samt studie- 

och karriärvägledare. 

Drama – 

Eleverna fick 

utöva olika 

dramaövningar 

tillsammans. 

Slime – 

Eleverna fick göra 

eget ”slime” i NO-

laboratoriet på SH. 

 

Bild 1. Schema över tredje dagen, onsdagen, då eleverna deltar i olika aktiviteter. Det här schemat är 

från år 2014 och de olika stationernas innehåll kan variera något, utifrån studentmentorernas 

specialintressen. 

 

Aktivitetsdagen består av möjligheten att prova på olika ämnesområden inom SH. De olika 

ämneskategorierna är Datorspel där eleverna fick en kortare introduktion i hur en 

spelplattform för programmering kan användas. På mattestationen fick eleverna i uppgift att 

med hjälp av måttband mäta proportionerna mellan några givna kroppsdelar på varandra och 

sedan beräkna kvoten av dessa tal och jämföra med det gyllene snittet, vilket är cirka 1,62. På 

dramapasset skulle eleverna göra dramaövningar tillsammans för att utveckla det sociala 

samspelet i gruppen. Slimestationen gick ut på att tillverka sitt eget slime genom att blanda 

polyvinylalkohol, borax och karamellfärg. Karriärspasset gick ut på att eleverna fick möta 

olika gäster från näringslivet med många olika erfarenheter av både studier och karriär. Olika 

studie- karriär- och yrkesvägledare från SH och olika kommuner deltog också. Eleverna, vilka 

förberett frågor i respektive temagrupp, fick sedan ställa frågorna och beskriva sina 

framtidsdrömmar vad det gäller utbildning och karriär. Många elever nämnde då till exempel 

läkare eller advokat och ställt frågor kring just dessa yrkesinriktningar. Gästerna och studie- 

och karriärvägledarna redogjorde sedan för utbildningsvägarna för dessa yrken och även 

andra alternativa yrken med liknande slutmål, utbildningstider och vidareutbildningar.  

 

Rotations schema onsdag 11 juni 2014 
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Kortfattat kan sägas att SHS är en unik verksamhet i och med att den genom samarbete 

mellan samhälle, elever och studentmentorer, ger elever kunskap om hur deras egen 

studieinsats, oavsett skolform och bakgrund, påverkar deras framtid. Undervisningen som 

genomförs bygger på deltagarelevernas egna erfarenheter och vardag och kunskaperna kan 

liknas vid en bro mellan eleverna, samhället, vardagslivet och olika utbildningsformer.  

 

Teori 
I det här examensarbetet har fokus lagts på John Deweys filosofi-pedagogiska tankar. SHS 

arbetar med elever med olika bakgrund för att ge dem kunskaper om och motivation till vidare 

studier. Paralleller finns mellan Deweys syn på skolan som en del av samhället, elevers 

möjligheter att praktisera ”Learning-by-doing” och hur elevers personlighet och intelligens 

kan byggas upp och utvecklas under förutsättning att de får rätt verktyg och undervisning i 

skolan och samhälle. De utvalda teoriernas huvuddrag är delar av hans progressiva pedagogik, 

relationers pedagogik och på hans idéer om intelligensens metod. 

 

John Dewey 

John Dewey (1859-1952) kallas reformpedagog och var del i att utveckla den amerikanska 

progressiva pedagogiken. Hans kända term ”Learning-by-doing” beskrivs i 

Nationalencyklopedin (2014) enligt följande: 

 

”Inlärning skulle ske främst genom arbete med praktiska uppgifter och inte 

enbart genom att kunskap förmedlades genom det talade eller tryckta ordet. 

Genom att utföra uppgifter liknande dem ute i samhället skulle eleven 

förberedas för vuxenlivet både som yrkesutövare och som medborgare.” 

    (Nationalencyklopedin, 2014 b) 

 

Det är över 100 år sedan han påbörjade sitt tänkande om att elever från tidig ålder bör få lära 

sig ett forskande och undersökande förhållningssätt till vetenskap, för att ge möjlighet till en 

progressiv samhällsförändring, och hans tankar är fortfarande levande och aktuella. 

 

Dewey menade redan vid förra sekelskiftet att skolan kunde ses som en satellit i samhället, 

med liten förankring i närområdet och det egentliga samhället. Samtidigt påpekade han att 

samhällsutvecklingen var allas angelägenhet där arbeten och yrken måste utvecklas så att de 

utmanar människornas potential att utvecklas (Sundgren, 2005, s. 86). Tittar man på skolan 

idag ur Deweys perspektiv är den i mångt och mycket fortfarande en plats för att göra läxor 

istället för att vara mer egentligt kopplad till och vara en del av samhället. En skola där 

lärarens planering utifrån läroplanen ofta får råda, utan direkt anpassning till elevgrupperna 

och det övriga samhällets betydelse för elevernas kunskapsbank. Dewey var kritisk till 

lyssnandet och läroboksberoendet och det är högst aktuell kritik även i dagens skola. Skolan 

bör istället sätta fokus på elevernas behov inför det kommande livet och förbereda dem på 

social samvaro och samarbete i större utsträckning än idag. Än idag handlar skolan många 

gånger om att lära sig fakta utan ett direkt sammanhang i de ungas liv, vilket i sin tur leder till 
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egoism och konkurrens enligt Dewey. Tvärtom borde det vara en plats för fri kommunikation 

och utvecklande av egna idéer (Sundgren, 2005, s. 86-87). Kunskapen i sig måste ha en 

pragmatisk nytta, för att vara värdefull (Hartman, 2005, s. 231). Deweys syn på pragmatismen 

var alltså inte bara ”att utföra praktiskt” utan också att kunskaperna var till egentlig nytta och 

att eleverna förstod syftet med kunskaperna. I det här arbetet, liksom för Dewey, har uttrycket 

”Learning-by-doing” dubbel betydelse, genom att det både är fråga om praktiskt 

uppgiftsarbete och att kunskapen eleverna tillgodogör sig ska ha en nytta för dem i livet. 

 

Carl Anders Säfströms läsning av Dewey 

”Social intelligens, i kontrast till psykometrisk intelligens, syftar på handling och 

inte förmåga, på kreativitet, inte förståndets egenskaper, på yttre sociala 

händelser, inte primärt inre mentala händelser. Social intelligens handlar kort och 

gott inte alls om hierarkiska mentala förmågor utan om rättvisa och jämlikhet i det 

sociala livet.” 

     (Säfström, 2014, s. 120) 

 

Säfström är professor vid institutionen för Kultur och lärande vid SH och president för 

Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning. Säfström beskriver Deweys idé om 

intelligensens metod som ett sätt att tänka att allas intelligens medverkar till att göra samhället 

jämlikt och demokratiskt och att allas intelligens är betydelsefull för att nå dit. Enligt 

Säfström och Dewey kan det endast ske genom att intelligenta individer fritt skapar 

förändringar och ny historia fortlöpande (Säfström, 2014, s. 124). 

 

Säfström fortsätter med att beskriva hur Dewey såg på hierarki som uppbyggt av en statisk 

storhet och att det är aktuellt då förhållandet återfinns i många skolor. Hierarkin hindrar 

människor att växa och förändras och blir genom det ”mekaniska maskiner”. Följden av det 

blir att fasta normer inte kan brytas och förändras.  

 

Vidare beskrivs Deweys tankar om utvecklingen av individens intelligens som ett skeende i 

samspelet mellan människor som får använda sina erfarenheter och kvaliteter i samverkan. 

Genom att lösa meningsfyllda uppgifter tillsammans, kan elevers och lärares intelligens växa 

och utvecklas vidare. I SHS verksamhet kan det ske då eleverna tillsammans med mentorerna 

får skapa undervisning i temagrupperna och likt Deweys idé, dela upp det som länkar i en 

kedja av idé  planering  handling  reflektion  bedömning av resultat  ny idé. Då 

SHS har större frihet att genomföra undervisning utan regelverk som läroplaner och betyg så 

som i den ordinarie skolan, får elevernas och mentorernas kreativitet, energi och frihet att 

tänka större och därigenom skapas förändring och utveckling av den kollektiva intelligensen 

för HS verksamhet (Säfström, 2014, s. 122-126).   
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Erik Hjulströms läsning av Dewey 

Hjulström är doktorand i pedagogik vid Södertörns högskola. Hjulström beskriver Deweys 

pedagogik som en interaktion mellan elever och lärare, med betoning på just interaktionen 

och relationen dem emellan. Vidare beskriver Hjulström Deweys idé som att hierarkier 

hindrar samhället att vidareutvecklas då hierarkier oftast är statiska och möjligheter till 

förändringar är små. Förändring är förutsättningar för att människan ska vidareutvecklas och 

därigenom även samhället runt oss. Genom sociala möten mellan människor kan utbildning 

och samhället sammanlänkas i en ständigt pågående förnyelseprocess. Enligt Dewey är 

utveckling och utbildning något alla människor, inte bara de yngre i samhället, genom 

interaktionen mellan individer med olika ålder, social och etnisk bakgrund lär sig av.  Alla 

människor kan alltså lära sig något nytt hela tiden. Det leder i sin tur till ett mer demokratiskt 

och jämställt samhälle (Hjulström, 2014, s. 142-146).  

 

Teoriapplicering 

Hjulströms tankar återfinns i SHS verksamhet i och med att studentmentorer leder, planerar 

och undervisar elever i samverkan med eleverna. Vidare är det studentmentorerna som väljer 

ut och följer med eleverna på de studiebesök grupperna gör, vilket sammanlänkar samhället 

med den undervisning som mentorerna sedan bygger upp tillsammans med eleverna. Genom 

detta arbetssätt minskas det hierarkiska förhållandet mellan mentor – elev och genom det 

samarbetet sker den interaktion som Dewey menar är förutsättningen för att utveckla 

kunskaper och intelligens.  

 

Enligt Säfström hävdade Dewey att hierarkier var en anledning till att skolan och samhället 

uppfattades som statiskt och oföränderligt. Han ansåg att samspel mellan de kompetenser det 

traditionella skolsystemet har och synen på eleven som en kompetent, intelligent deltagare i 

skolsystemet, var nödvändig för att utveckla kunskaper som är användbara i det föränderliga 

samhälle dagens människa lever i. Genom att integrera traditioner och sociala grupper med 

varandra, vilket är målet för SHS kan deltagareleverna uppmuntras att vidareutvecklas som 

individer. Då SHS verksamhet inte bygger på fasta, hierarkiska strukturer kan eleverna ges 

insikt i möjligheterna att förändra och förnya samhällsstrukturen till att bli mer demokratisk 

och jämlik.  

 

Elever kan ur ett individuellt perspektiv få större utvecklingsmöjligheter genom stort 

elevinflytande, ämnesintegrering och utbildningsadministrativ integrering. Möjligheter till den 

individuella utvecklingen kan ske i och med studentmentorernas betydande roll som lärare, 

istället för färdigutbildade, ges möjligheter till den transformatorroll som Dewey ansåg att 

läraren skulle anta istället för den hierarkiska ledaren (Hartman, 2005, s. 229-231). Genom 

SHS samarbetar lärarutbildningens, socionomprogrammets och speldesignprogrammets 

studenter med varandra och integrerar på det sättet de olika utbildningarnas traditioner, 

samtidigt som studenternas egna erfarenheter och samhällsanknytning utgör en viktig källa till 

utvecklingen av verksamheten. 
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Hypotes 
Hypotesen i det här arbetet är att SHS undervisning, som är elevorienterad och 

samhällsanknuten, ger elever större förutsättningar att inse och förstå vidden av sin egen 

personliga utveckling. I och med det kan de ta studieansvar och samtidigt motiveras till vidare 

studier. SHS ger en inblick i hur eleverna själva, skolan och samhället kan samverka och 

genom den samverkan öka deras gemensamma intelligens och öka den egna 

studiemotivationen. Genom denna insikt kan eleverna ta med sig kunskapen och använda den 

i sina framtida val av gymnasieprogram och så småningom yrkesval och genom dessa val kan 

eleverna känna större delaktighet i formandet av sin egen framtid. 

 

Syfte  
Syftet med uppsatsen är att undersöka om arbetssättet och undervisningen vid SHS ger elever 

mer insikt om det egna studieansvaret. Det sker genom att studentmentorer interagerar med 

eleverna i Deweys anda, genom Säfströms definition av intelligensens metod, där samtliga 

deltagare, elever och studentmentorer utvecklar social intelligens, även den enligt Säfströms 

definition. Dessutom undersöks det om verksamheten skiljer sig från den vanliga skolan och i 

så fall på vilket sätt. Undervisning och arbetssätt lutar sig mot Deweys term ”Learning-by-

doing” där vikten läggs på att eleverna ska inse att kunskaperna de förvärvar är till verklig 

nytta och med hjälp av den insikten öka deras studiemotivation och studieansvar. Vidare 

undersöks det om elever som medverkat vid SHS verksamhet, får med sig kunskaper som de 

upplever vara användbara även utanför SHS, i sina framtida studier och i det fortsatta livet. 

 

Frågeställningar 

 Ger undervisning och arbetssätt vid SHS elever mer insikt om den individuella 

utvecklingen och studieansvaret, och i så fall på vilket sätt? 

 

 Skiljer sig undervisning och arbetssättet vid SHS från den reguljära undervisningen, 

och har det i så fall någon betydelse för elevernas förståelse för sitt studieansvar? 

 

 Får eleverna med sig några kunskaper som de kan använda i val vid vidareutbildning 

och yrkesinriktning, och i sitt eget förhållande till framtida livsval.  

 

 

Tillvägagångssätt  
I det här examensarbetet har både en kvalitativ och en kvantitativ metod använts. Motivet till 

att välja två metoder är att belägga fakta. Till den kvalitativa metoden har forskningsintervjuer 

genomförts och till den kvantitativa metoden har enkätundersökningar genomförts. Genom 

intervjumetoden med sex informanter blir resultaten djupgående, men med risken att för få 

resultat blir representativa. Med enkätmetoden nåddes hela grupper av elever år 2014, men 

med den risken att resultatet i stället blir ytligt (Kvale & Brinkmann, 2014 , s. 211). Eftersom 

båda metoderna kompletterar varandra, bör de tillsammans ge ett resultat som är tillförlitligt. 
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För att fördjupa kunskaperna kring elevers syn på SHS verksamhet, har tre elever och tre 

studentmentorer deltagit i enskilda djupintervjuer. Anledningen till valet av både elever och 

studentmentorer som informanter, har varit att genom elevintervjuerna nå elevernas 

perspektiv, och därefter belägga eller dementera elevernas fakta, med mentorernas syn på 

densamma. Då det här examensarbetet planerats sedan våren 2014 har enkäter från den 

aktuella sommarens SHS samlats in och arkiverats. Både valet av två undersökningsmetoder, 

och valet att intervjua både elever och mentorer, har gjorts utifrån motivet att stärka 

reliabiliteten, tillförlitligheten och kvalitén i det här arbetet. Vidare har det tagits hänsyn till 

validiteten genom att enkäterna samlats in under de pågående sommarhögskolorna under 

sommaren 2014, då eleverna befunnit sig i högskolans lokaler och i den gemensamma 

gruppen där de samverkat under åtta dagar. Ytterligare förstärkning av validiteten har gjorts i 

och med att både elever och mentorer deltagit i verksamheten mer än en gång, för att de med 

större säkerhet skulle kunna uttala sig tillförlitligt om verksamheten och sina egna 

erfarenheter (Stukát, 2011, s. 132-136). 

 

Metod - Intervjuer 

I metoden intervjuer har halvstrukturerade, narrativa intervjuer genomförts med totalt sex 

informanter. Halvstrukturerade intervjuer bygger på ett samspel mellan intervjuare och 

informant och blev ett naturligt resultat av de genomförda intervjuerna då samtliga 

informanter deltagit i SHSs verksamhet flera gånger och därför var kända för intervjuaren 

sedan tidigare (Stukát, 2011, s. 44-45). Narrativa intervjuer bygger på att intervjufrågorna 

utformas så att informanten ges möjlighet att med egna ord berätta om sina upplevelser på ett 

så fritt och målande sätt som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014 , s. 194-196). Intervjuerna 

har genomförts på platser som informanterna valt vilket har varit caféer och i avskilda rum på 

elevernas skolor. Att informanterna fått välja plats har ansetts viktigt för att nå en god 

dynamik mellan intervjuaren och informanten och på det sättet få så uttömmande och rikt 

målade svar som det varit möjligt (Kvale & Brinkmann, 2014 , s. 173; Stukát, 2011, s. 65). 

Före intervjuerna informerades informanterna om att de skulle ta ca 30-45 minuter att 

genomföra intervjun och samtliga informanter fick frågorna skickade till sig via e-post och 

mobiltelefon före intervjuerna (Trost, 2010, s. 82-83). Genom att informanterna kunde läsa 

igenom frågorna i förväg kunde de förbereda sig på svaren redan före intervjun, samtidigt som 

de fick reda på att mina avsikter med intervjun var ärliga och uppriktiga (Trost, 2010, s. 84-

85). En av intervjuerna har genomförts med stöd av dator och kan även benämnas som en 

”self report”, informanten fick samma frågor som de övriga, men valde på grund av sjukdom 

att besvara dem med hjälp av sin dator, svaren returnerades via e-post. Då några följdfrågor 

uppstod, skickades även dessa via e-post och besvarades och returnerades åter till intervjuaren 

(Davidsson, 2007, s. 70-72; Kvale & Brinkmann, 2014 , s. 190-191). I intervjuerna har det 

inte tagits någon hänsyn till kön på informanterna, däremot har födelseland och nuvarande 

ålder efterfrågats, detta för att förtydliga den spridning av bakgrunder som forskaren försökt 

uppnå i urvalet av informanternas erfarenheter. Ytterligare förstärkande information är 

elevernas nuvarande sysselsättning och studentmentorernas aktuella livssituation. 
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Elevinformanter 

Intervjufrågorna (bilaga D) skickades till eleverna före intervjuerna och låg sedan till grund 

för de narrativa, halvstrukturerade elevintervjuerna. Under intervjuerna förklarades frågorna 

och följdes upp med fler utvecklande frågor, så varje intervju blev unik, samtidigt som 

grundfrågorna är desamma i samtliga intervjuer. Anledning till detta var att få eleverna att 

besvara frågorna så uttömmande som möjligt samtidigt som elevernas språkförståelse är 

individuell. Urvalet av elever gjordes genom att elever som deltagit vid SHS två och tre 

gånger valdes ut, totalt finns det sex elever som deltagit i SHS mer än en gång. Därefter 

gjordes ett bekvämlighetsurval baserat på vilka av eleverna som var lättast att nå och 

kommunicera med. Här handlade det inte om de mest vältaliga eleverna utan om de som 

troddes kunde bidra med mycket och viktig information (Kvale & Brinkmann, 2014 , s. 207; 

Trost, 2010, s. 140). Då SHS har funnits i fem år och goda relationer har etablerats med 

deltagarskolorna, var det lätt att få kontakt med eleverna och deras vårdnadshavare genom 

kontaktuppgifter som rekvirerades från respektive skola. Samtliga tre informanter och deras 

vårdnadshavare var positivt inställda till medverkan vid intervjuerna och tackade ja till 

erbjudandet. 

 

Studentinformanter 

Urvalet av studentmentorer gjordes baserat på att de deltagit i verksamheten flera gånger. 

Totalt finns det fyra mentorer som deltagit i verksamheten i tre år. Studentmentorerna fick i 

stort sett likadana intervjufrågor som eleverna (bilaga E) med några få skillnader i 

formuleringar av frågorna. Avsikten med mentorsintervjuerna var att belägga elevernas 

perspektiv på verksamheten. Det har studentmentorerna gjort genom att beskriva sitt 

planerande av verksamheten och hur de arbetat för att eleverna ska involveras i 

undervisningen. Genom att förmå eleverna att inse sitt eget ansvar för SHS verksamhet kan de 

ges möjlighet att i förlängningen förstå sitt eget ansvar för de egna fortsatta studierna. Urvalet 

av studentmentorer har gjorts ur ett strategiskt- och bekvämlighetsurval (Trost, 2010, s. 137-

140). Strategin har varit att välja mentorer som deltagit i verksamheten minst 3 år och 

studenternas olika utbildningsbakgrund. Två är eller har varit lärarstudenter en mot 

grundskolans yngre åldrar, en mot grundskolans äldre åldrar och gymnasiet. En student 

kommer från början från spelprogrammet, men har därefter bytt inriktning mot retorik- och 

ekonomistudier. Två av studentmentorerna har för avsikt att delta i verksamheten även 

kommande år, en av studentmentorerna har tagit examen och arbetar nu som lärare för en 

årskurs 1 i en förortsskola i Stockholm. Samtliga studenter som tillfrågades ansåg det 

meningsfyllt och viktigt att delta i studien och tackade ja till medverkan. 

 

För att kunna utforma väl underbyggda intervjufrågor, studerades sammanställningar av 

tidigare projektrapporter (bilaga A och B) som skrivits om SHS av Wallbom (2014), både ur 

ett elevperspektiv och ett studentmentorsperspektiv. De sammanfattande rapporterna 

tillhandahölls från Wallbom och gäller åren 2010, 2011, 2012 och 2013. Därefter kopplades 

fakta från tidigare rapporter samman i en intervjuguide (bilaga C) vilken utformats utifrån 

riktlinjer från Kvale & Brinkmann (2014), i tabellform, med kolumner med forskningsfrågor 

och rader för olika typer av intervjufrågor. Inuti tabellen utformades därefter intervjufrågor 

(Kvale & Brinkmann, 2014 , s. 174-178). Den här guiden utgjorde därefter den mall som 
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underlättade arbetet med frågorna, så att det blev möjligt att få så detaljerade och specifika 

frågor som var möjligt, utifrån de forskningsfrågor som ligger till grund för den här 

undersökningen. 

 

Strax före undersökningen genomfördes en liten pilotintervju, då test av mobiltelefonens 

ljudupptagningsfunktioner utfördes, så att de tekniska förutsättningarna skulle vara väl 

förberedda då undersökningens intervjuer skulle genomföras (Kvale & Brinkmann, 2014 , s. 

89-92; Stukát, 2011, s. 45). 

 

Etiska riktlinjer 

Inför intervjuerna informerades informanterna om avsikterna med intervjuerna och delgavs de 

forskningsetiska regler som krävs för att genomföra intervjustudier, (bilaga D och E). De 

informerades om att intervjuerna skulle komma att spelas in och sedan nedtecknas, 

transkriberas. Då eleverna är över 15 år behövs endast deras eget medgivande till att delta i 

undersökningen, men för att stärka trovärdigheten och förstärka det seriösa i intervjustudien 

tillfrågades även elevernas vårdnadshavare via telefon om möjlighet att intervjua eleverna, 

samtliga vårdnadshavare gav sitt positiva samtycke till sina barns deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9; Kvale & Brinkmann, 2014 , s. 105-108). I och med 

konfidentialitetskravet har samtliga informanter tilldelats fiktiva namn, men med korrekt 

ålder. 

 

Metod – Enkäter 

För att ta reda på om eleverna själva anser att de tagit ett större studieansvar och fått större 

motivation till vidare studier i och med deltagandet i SHS har enkäter använts (bilaga F och 

G). Samtliga deltagare har deltagit i enkätundersökningarna och i och med det finns 

möjligheter att kunna se tendenser i gruppen före och efter SHS. Enkäterna består av en 

förenkät vilken delades ut och besvarades av eleverna direkt då de kom till SHS och en 

efterenkät vilken delades ut och besvarades av eleverna som sista moment innan eleverna gick 

hem efter den avslutande examen. Då samtliga närvarande elever fyllde i enkäterna (tabell 1), 

kan den kallas för totalundersökning (Stukát, 2011, s. 64; Trost, 2010, s. 137), men då 

deltagandet vid verksamheten är frivillig är antalet besvarade förenkäter fler än antalet 

besvarade efterenkäter.  

 

Tabell 1 Antal deltagare och besvarade enkäter per tillfälle år 2014. 

Sommarhögskolan 

Förenkät Efterenkät 

70 61 
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Frågorna i enkäterna är likadana som i de enkäter Summer Academys vid Strathclyde 

University, Glasgow använder. Enkäterna är översatta från engelska till svenska av Wallbom. 

Anledningen till att dessa enkäter använts i det här arbetet är att elevverksamheten endast 

pågår under begränsad tid i juni och därför har enkäter från senaste sommaren, år 2014, 

sparats för det här arbetet. Varför SHS valt att använda likadana frågor som de i Glasgow är 

för att det ska vara möjligt att jämföra utfallet av enkäterna mellan Sverige och Skottland och 

så småningom även med ytterligare nationer som upprättar Sommarhögskolor.  

 

Etiska riktlinjer 

Då enkäterna delades ut informerades eleverna om att det var frivilligt att fylla i dem och att 

enkäterna skulle komma att användas till utvärdering av verksamheten samt för det här 

examensarbetet. Dessutom informerades eleverna om att all information de lämnar på 

enkäterna är konfidentiell och att inga namn förekommer i statistik eller uppsats. 

Informationen som gavs, har sin utgångspunkt i de etiska forskningsregler som följts i det här 

examensarbetet (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Avgränsning av enkäterna 

I det här examensarbetet har det inte gjorts några jämförelser mellan Sverige och Skottland, 

utan har avgränsats att endast undersöka den svenska SHS verksamhet och i viss mån resultat 

från tidigare rapporter. 

Då enkäterna är möjliga att använda i flera sammanhang än just det här arbetet, har två för 

den här uppsatsen relevanta frågor valts ut och analyserats. Första frågan i analysen handlar 

om vad eleven har för avsikt att göra efter årskurs 9, fråga 2 i för- och efterenkäterna (bilaga F 

och G). Till svar markerar eleverna med kryss vilket påstående de anser mest stämma överens 

med dem själva och hur de ser på sina framtida gymnasieval och fortsätta studier.  

 

2. Vad hoppas du göra efter nian:  

Gå på gymnasium  

Gå på högskola  

Börja jobba  

Gå på universitet  

Vet inte  

Eget förslag: studera utomlands, college  

 

Bild 2 Fråga 2 i både för- och efterenkäterna för SHS 2014, i vilken eleverna markerar med ett eller 

flera alternativ som stämmer bäst överens med den egna uppfattningen 
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Den andra frågan som valts ut för det här arbetet handlar om attityden till skolan och elevens 

egen prestation och ansvar i skolan. Tyvärr har frågorna olika numrering i de olika enkäterna, 

i förenkäten har den nummer 5 och i efterenkäten nummer 4 (härefter kallad fråga 5/4). Vid 

de tillfällen som eleven ringat in två siffror eller har markerat med en ring mitt emellan två 

siffror har svaret här räknats, som den högre av de två siffrorna. Fler än en inringad siffra 

alternativt ring markerade mellan två siffror gäller totalt sex förenkäter och tio efterenkäter. 

Bild 3 Fråga 5 i förenkäten och fråga 4 i efterenkäten SHS 2014 Eleverna markerar med en ring vilket 

av alternativen de anser stämma bäst överens med deras egen uppfattning. 

 

Genom att kunna jämföra tidigare års rapporter med detta examensarbetes resultat ökar 

validiteten och en eventuell tendens går att utläsa. 

 

  

 

5/4. Sätt en ring runt siffran för det du håller med om 

nej knappast ja ja, absolut 

1 2 3 4 

 

1. Jag gillar att gå i skolan 1 2 3 4 
 

2. Jag tycker att det är viktigt att jobba hårt 1 2 3 4 
 

3. Bra skolresultat är en nyckel till framgång I livet 1 2 3 4 
 

4. Jag gillar att jobba i grupp 1 2 3 4 
 

5. Jag känner mig trygg inför min framtid 1 2 3 4 
 

6. Jag tror att jag skulle klara en universitetsexamen 1 2 3 4 
 

7. Universitetet är mycket svårare än en vanlig skola 1 2 3 4 
 

8. Jag kan diskutera med folk jag inte känner så bra 1 2 3 4 
 

9. Jag kan hålla i en grupp eller aktivitet 1 2 3 4 
 

10. Jag tycker om att hjälpa andra att göra sitt bästa 1 2 3 4 
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Material 
Materialet i det här arbetet är de undersökningar som genomförts, samt metod- och 

teorilitteratur. Intervjumaterialet består av sex intervjuer vilka har transkriberats i sin helhet 

och består av 178 sidor. Anledningen till att intervjuerna transkriberats i sin helhet är att all 

fakta som var viktig skulle kunna utläsas och då intervjuerna var narrativa och 

halvstrukturerade följde svaren som utgjorde informanternas berättelser, inte helt samma 

ordningsföljd som frågorna i intervjuarens guide/intervjufrågor. Genom att skriva ut 

fullständiga transkriberingar har risken minskat att något skulle förbises i analysen. Vidare är 

det forskarens tolkning av samtalet som transkriberats, vilket betyder att det kan förekomma 

felaktigheter i vad som sagts eller avsetts att sägas. För att göra transkriberingarna så tydliga 

som möjligt har det gjorts tecken för olika betoningar såsom skratt, pauser och så vidare, för 

att ytterligare förstärka informanternas sätt att berätta vad de anser vara svar på 

intervjufrågorna. 

 

Utskriftskonventioner 

(.), (…) Urskiljbara pauser 

/…./  Felsägning 

//….// Samtal som inte hör till intervjun. 

*ja*  Uttalande med tillgjord röst 

(…)  Ohörbart eller borttaget tal 

(gestikulerar)  Information tillagd vid transkriberingen 

om du Understrykning markerar betoning på ord, genom höjd 

röststyrka 

:,  ::: Utdragna ljud, till exempel vid tvekan 

…  Talet fasas ut 

SHS  i texten förkortning för Sommarhögskolan uttalat under 

intervjun. 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 222-223) 

 

Vidare består materialet av för- och efterenkäter från SHS från år 2014 och är totalt 131 

stycken.  

 

Grundaren och verksamhetsansvarig Kurt Wallbom har dessutom bistått med fakta och 

referenser under en lång period, från och med våren 2014, då det stod klart att detta arbete 

skulle förverkligas. Tillstånd att använda Wallboms uppgifter har sökts och bifallits (bilaga 

H). Ytterligare information har hämtats genom tidigare rapporter om SHS, som skrivits av och 

sammanställts i två dokument av Wallbom (2014), dessa återfinns här som bilaga A och B.  
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Analys av intervjuundersökningen 

Två av elevinformanterna är 16 år och har påbörjat gymnasieskolans första termin. Den tredje 

är 15 år och går för närvarande grundskolans sista år 9. Två av elevinformanterna är födda i 

Sverige och en av elevinformanterna är född utanför Europa och kom till Sverige som 12-

åring. De kommer från olika delar av Storstockholms ytterområden. 

 

Studentmentorernas åldrar är 23, 24 och 35 år. Två av studenterna är födda i Sverige och den 

tredje är född utanför Europa och kom till Sverige som 8-åring. En av studenterna är 

uppvuxen i en förort till Stockholm som anses socioekonomiskt sämre än genomsnittet. En är 

uppvuxen i en förort till Stockholm som anses socioekonomiskt bättre. Spridningen av 

studenternas ålder, bakgrund och uppväxtvillkor har gjorts medvetet då förutsättningarna att 

få olika perspektiv på SHS verksamhet ökar då studentmentorerna har olika livserfarenheter.  

 

Inför analysen av intervjuerna har transkriberingarna lästs igenom och markeringar gjorts där 

relevant fakta för det här arbetet framkommit som tydligast ur forskarens perspektiv. Det är 

främst elevinformanternas intervjuer som bearbetats då de varit arbetets fokus. Även frågan 

om de olika årsteman (2014 Livsplanen) som valts ut som övergripande under åren har tagits 

upp, trots att dessa årsteman inte direkt berörts av eleverna i intervjuerna. Därefter har det 

markerade materialet sorterats in under en rad underrubriker, vilka är valda ur teorins 

terminologi. Varje rubrik inleds med en kort förklaring till valet av rubriken. Då intervjuerna 

var i halvstrukturerad, narrativ form har ingen hänsyn till den kronologiska ordningen av 

intervjufrågorna tagits och därför har innehållet sorterats efter kategorier utan inbördes 

tidsordning. För intervjuanalysen har fokus satts på elevernas upplevelser av SHS och 

studentmentorernas uppgifter har sedan kompletterat elevernas. 

 

Learning by doing  

 

”Samhälle, skola och individ måste utgöra en helhet om vi vill nå pedagogisk framgång.” 

     (Sundgren, 2005, s. 84) 

 

Valet av den här rubriken kom till utifrån att SHS verksamhet strävar efter att ge eleverna 

kunskaper som de har nytta av i sitt vardagsliv, ordinarie skola och som förhoppningsvis även 

leder till att de fortsätter med och fullföljer högre studier. SHS syfte med verksamheten har 

varit att med årets utvalda övergripande tema, binda samman de olika temagrupperna och 

därigenom ha ett gemensamt mål för SHS. Två av eleverna, Diego och Ludvig, nämner inte 

dessa övergripande teman alls, då de beskriver sitt deltagande i SHS. Två av 

studentmentorerna belägger det och beskriver att det övergripande temat inte framstått tydligt 

för verksamheten i den mån de önskat, vilket gjort det lite otydligt vad det övergripande temat 

haft för syfte för verksamheten. Spelprogrammeringsgruppen har aktivt valt att inte ta hänsyn 

till det övergripande temat överhuvudtaget, då studentmentorn Filip 23 år, som hållit i den 

temagruppen ansett det svårt att koppla ihop ett särskilt tema, med uppgiften att lära sig att 

programmera ett spel, på en så kort tid. 
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”Liksom att säga att de måste göra en ::: alltså man kan inte säga till någon som 

inte har en aning om hur man gör spel, att ni måste göra ett sånt här spel. Det är 

en grej när man är en elev på högskolan, och så här, då… men inte med de här. 

Då är temat faktiskt inte relevant så.” 

   Filip 23 år, studentmentor - spelprogrammering 

 

Elevinformanterna har deltagit i följande temagrupper: Diego 16 år – bild/text och 

media/drama, Lena 16 år - film och Ludvig 15 år - företagande båda gångerna han deltagit. 

Både Diego och Lena deltog dessutom år 2011 då verksamheten var upplagd så att eleverna 

delades in i grupper som roterade mellan olika temastationer och med Leonardo da Vinci som 

tema. År 2012 började verksamheten indelas i temagrupper, som eleverna fick välja emellan 

utifrån sina egna intressen, och då arbeta med ett och samma tema under fler dagar. Ludvig 

beskriver varför han valde företagsgruppen första året: 

 

”Det var lite mer att den lät mest som någonting som skulle vara värt att gå på” 

     Ludvig 15 år 

 

Han berättade att flera av eleverna från hans skola såg sin chans att få ”slippa skolan” både 

hemskolan, men också genom att välja temagrupp som de trodde var minst ”jobbig” – krävde 

minst arbetsinsats. Själv ville han få ut något värdefullt av SHS, något han ansåg sig ha nytta 

av. Lena, som är den enda av eleverna som nämner det övergripande temat, beskriver hur 

hennes temagrupp fick lära sig att anpassa temat Tiden (2013) till att presenteras i deras 

filmtemagrupp. 

 

”… men man skulle få in just det temat för att kunna lösa uppgiften. Man fick lära 

sig hur man anpassar, öh, temat (årstemat forskarens anm.) till problemet och 

så…” 

     Lena 16 år 

 

Det visar sig alltså att elever och studentmentorer inte uppfattar det övergripande, årstemat i 

någon tydlig grad, vilket gör att syftet med det övergripande årstemat inte fyller den funktion 

som det är tänkt att göra från början. Idén med det övergripande årstemat är att koppla 

samman de olika temagrupperna inom en gemensam ram, vilket inte framkommit tydligt 

varken för elever eller studentmentorer. Temagrupperna däremot har varit tydliga för 

eleverna, vilket studentmentorerna håller med om, även om Diego uttrycker att 

studentmentorerna ”improviserat” när de anpassat undervisningen efter elevernas önskemål. 

 

”Vi fick bara materialet och tänka själva, för det var mest det handlade om att 

tänka själv och inte försöka.. så här.. lära sig att fråga mentorerna och så. Man 

fick mest tänka själv. Tror det var mest tanke.” 

     Diego 16 år 
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Diego beskriver att studentmentorerna endast tillhandahållit materialet inför en uppgift, att 

frakta 2 kg sand ovanpå vatten, i en damm utanför högskolan. Eleverna skulle själva utforma 

farkosten vilken skulle hålla ihop och frakta sanden under en viss tid. Även om de uppfattat 

verksamheten som givande och utvecklande, berättar de alla tre att de inte var medvetna om 

vad de lärt sig förrän efter SHS var avslutad. 

 

Eleverna reflekterar inte över sambandet mellan eget inflytande och problemlösning vilket ger 

dem nya kunskaper, som dessutom kan vara relevanta för deras egen individuella utveckling 

då de lär sig samarbete i grupp med nya kamrater, lär sig kompromissa och möter kunskaper 

på andra ställen än i klassrummet. En trolig orsak till att eleverna inte uppmärksammat de nya 

kunskaperna i stunden, är att det varit många aktiviteter, studiebesök och praktiska 

arbetsuppgifter, som avlöst varandra och som gjort att de först efteråt kunnat se vad de lärt 

sig. Eleverna berättar vidare att SHS skiljer sig från den ordinarie undervisningen, genom att 

den ordinarie skolan och lärarna måste följa läroplaner och betygskriterier, i högre grad än de 

upplevt att studentmentorerna vid SHS gjort. Lena beskriver skillnaderna så här: 

 

”… du måste göra dem på ett visst sätt, men SHS var lite mer öppet, att du hade 

liksom tiden att lära dig :: du fick göra det på ditt eget sätt, du behövde inte göra 

det precis efter vad som står i pappret som du har fått av skolverket, eller vad det 

nu är…” 

     Lena 16 år 

 

Diego berättar att SHS skiljer sig mycket från den ordinarie skolan genom att det inte är 

behöriga lärare och ”vanlig” undervisning, som i hemskolan. Ett exempel på det är när han 

beskriver att han lärde sig mer om Stockholms historia när han blev guidad runt och fick se 

platserna där händelserna verkligen hade utspelat sig. Vidare beskriver Diego att han skapade 

sig en egen bild av platserna och händelserna, genom att ha varit där. Dessutom menade han 

att han därför kom ihåg mer om historien än om han bara läst eller läraren berättat om samma 

Stockholmshistoria. Ludvig beskriver en intervjuuppgift han löste, tillsammans med en elev 

från en annan skola, där de intervjuade Wallbom om SHS historia och dennes tankar bakom 

idén med SHS. Ludvig berättar att de fick frihet att utforma intervjun och frågorna själva och 

att de genom den friheten kunde utveckla sin kreativitet, till skillnad mot i den ordinarie 

skolan där de får uppgifter att skriva, till exempel krönikor, och då måste följa en slags mall.   

 

Eleverna anser att samarbetet med nya gruppkamrater varit svårt och roligt på samma gång. 

Ludvig beskriver att deras företagsgrupp bråkat en hel del till att börja med, men att de sedan 

löst samarbetssvårigheterna genom att dela upp arbetsuppgifterna mellan sig och sedan löst 

delarna på varsitt håll och avslutat med en gemensam redovisning där alla i gruppen fick 

komma till tals. Lena beskriver hur hon varit borta under de första temadagarna och att 

filmgruppen löst hennes frånvaro genom att låta henna vara regissör under filminspelningen 

som gruppen arbetade med. Lena upplevde att den rollen passade henne mycket bra då hon 

var en av de äldre eleverna i gruppen och dessutom gillar att leda grupparbete.  
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Alla tre eleverna beskriver också att de anser att deras egen ålder jämfört med de andra 

deltagarnas har spelat stor roll för hur svårt eller lätt det varit att lära känna de andra eleverna 

från andra skolor. Både Lena och Ludvig menar att när de själva var bland de yngre 

deltagarna, tyckte de att det var lättare att ta nya kontakter. Då de var bland de äldre 

deltagarna menade de att de inte hade så mycket gemensamt med de yngre och därför 

umgicks mest med de egna kamraterna från hemskolorna. Diego har dock ytterligare ett annat 

perspektiv på samarbetet med andra deltagare, då han anser att hans språkutveckling har 

spelat roll för hans interagerande med elever från andra skolor. Under första året blev hans 

umgänge med andra elever begränsat då han inte hade tillräckligt mycket svenska 

språkkunskaper, samtidigt som det då fanns en elev från en annan skola som talade samma 

språk och kunde hjälpa Diego att beskriva vad uppgifterna gick ut på. 

 

Utan att eleverna är medvetna om det övergripande temats betydelse och att de egna 

problemlösningarna leder till nya förankrade kunskaper hos dem själv, lär sig eleverna nya 

saker genom de praktiska temagruppsuppgifterna. Dessutom får eleverna utvidgade 

perspektiv inom många ämnen genom de olika studiebesöken och det ämnesövergripande 

arbetet. Grupparbeten tillsammans med nya kamrater från andra skolor gör att de utökar sin 

förståelse för andra elever, lär sig kompromissa och argumentera för sina egna åsikter i ett 

större sammanhang än i den ordinarie skolan. Deweys term Learning-by-doing, att göra 

kunskapen nyttig och elevförankrad får en tydlig betydelse i SHS verksamhet. 

 

Relations pedagogik  

”Existensen blir mellanrummet, relationen, mötet.” 

    (Hjulström, 2014, s. 134 Urspr. I: Dewey, 1929) 

 

Genom att bygga upp goda relationer mellan mentorer och elever skapas i sig pedagogik, 

eleverna vill leva upp till mentorernas förväntningar och tvärtom. Genom samspelet kan 

samtliga medverkande, både elever och mentorer, vidareutveckla sina kunskaper (Hjulström, 

2014, s. 142-144). Studentmentor Maria 35 år, beskriver företagsgruppens planering av 

elevuppgifterna med att hon och hennes medmentor gjort en grovplanering först. Därefter har 

de arbetat med och lagt fram olika förslag på uppgifter till eleverna, som de i sin tur fick ta 

ställning till, och på det sättet låtit elevernas intresse få styra innehållet i företagsgruppen i 

stor utsträckning. Diego beskriver hur han upplevt att mentorerna improviserat 

bild/dramatemat tillsammans med eleverna och att resultatet blivit att eleverna fått bestämma 

mycket av vad undervisningen skulle innehålla. Diego beskriver att han redan från första 

början kände ett förtroende för studentmentorerna, som hjälpte och förstod honom redan 

första året då han var osäker i sitt svenska språk. Han berättar att han aldrig var ”rädd” för 

mentorerna utan att han upplevde dem mer som kompisar, och att han i ordinarie skolan 

ibland tvekade att ställa frågor till de vuxna, för att han inte kände sig lika bekväm med 

lärarna där. 

 

Relationer blir betydande då studentmentorerna ska anpassa undervisningen efter elevgruppen 

på den korta tid som SHS verksamhet sträcker sig. Genom ett öppet sinne och flexibilitet 
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skapar studentmentorerna en trygghetskänsla och därigenom inger de ett stort förtroende hos 

eleverna. Det leder till att eleverna genom ett stärkt självförtroende vågar delta i 

bestämmandet över den egna undervisningen. Genom grupparbeten enligt Learning-by-doing 

utövar eleverna egen relationspedagogik sinsemellan. 

 

Intelligensens metod  

 

”Pragmatisk intelligens är kreativ intelligens, inte en mekanisk rutin” 

   (Säfström, 2014, s. 119 Urspr. I: Dewey, 2017) 

 

Intelligensens metod bygger på social interaktion mellan olika individer utan inbördes hierarki 

och det är i det kreativa samspelet som intelligensen utvecklas (Säfström, 2014, s. 121-122). 

Samspelet mellan elever och mentorer blir tydligast i intervjuerna med mentorerna. De 

beskriver alla tre att de, tillsammans med eleverna, får utforma en verksamhet som bygger på 

interaktion med eleverna och att de anser att de lär sig lika mycket om eleverna och samhället, 

som de tror att eleverna lär sig om dem och samhället. Filip anser att eleverna inte blivit sedda 

i skolan och upplever att flera av dem söker uppmärksamhet hos mentorerna, till en början på 

ett ganska utåtagerande sätt, för att sedan övergå i ett mer ödmjukt och vänligt sätt. Filip 

upplever att han får vara en förebild, kamrat och i viss mån ”pappa” i sin roll som 

studentmentor, vilket enligt Filip gör arbetet både viktigt och roligt. Studentmentor Tina 24, 

beskriver också att hon känt sig som en förebild för eleverna, hennes motivering till det är 

hennes låga ålder, bakgrund från förorten i Stockholm och hennes ursprung som barn till 

föräldrar från länder utanför Europa. De här erfarenheterna delar många av SHS deltagare 

med henne och det tillsammans gör det lätt att knyta ihop olika erfarenheter och ta tillvara på 

dem. 

 

Då SHS verksamhet genomförs av studentmentorer vilka är yngre och i viss mån mer 

innovativa i sitt vetenskapliga tankesätt, kan intelligensens metod göra det möjligt för elever 

och mentorer att tillsammans vinna ny och vidare kunskap med hjälp av relationens 

pedagogik.  

 

Hierarkiers betydelse  

”Intelligensens metod är inte grundad på hierarki av mentala förmågor, den är 

kreativ, inte mekanisk och därför demokratisk i själva sin konstruktion.” 

    (Säfström, 2014, s. 122) 

 

Hierarkier bygger, enligt Dewey, på fasta konstruktioner där de som står överst i hierarkin 

bestämmer ”över” de som står lägre. Dewey menade att om elever ska bli demokratiska 

medborgare, måste hierarkierna upplösas för att ge plats åt sociala förändringar och 

utveckling av de enskilda individerna (Hartman, 2005, s. 226-228).  Eleverna beskriver 

ordinarie skolan som styrd av läroplan och betyg och att lärarna därför måste lära eleverna 

förutbestämda kunskaper och i viss mån på ett förutbestämt sätt. Ludvig beskriver ett exempel 
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ur svenskämnet, där han skulle skriva ”Krönikor”, och berättar att han mest skriver utifrån 

vad läraren vill att han ska skriva utan att för den skull kopiera texten. Ändå poängterar 

Ludvig arbetet med följande: 

 

”Ja, då blir det… alltså… då ändras det inte, det blir inget nytt, och det blir inga 

nya idéer, det blir bara… samma… Alltså, ja…” 

     Ludvig 15 år 

 

Spelprogrammeringsgruppen är och har varit mer styrda av mentorernas planering, olika 

spelplattformar och har dessutom haft svårast med att ”hinna med” att genomföra uppgiften, 

att få elevernas egna spel färdiga i tid. Studentmentor Filip beskriver att de två mentorerna 

som arbetat med spelprogrammering lagt ner många timmar utanför SHS ramar för att få 

gruppens olika spel färdiga. Han menar att eftersom Wallbom och SHS ger stor frihet till 

mentorerna, är det viktigt att ta hand om det ansvaret och att ”leverera”. Även Studentmentorn 

Tina, beskriver att planeringen av Livskunskapsgruppen styrts av de båda mentorerna till 

större del än vad studentmentor Marias Företagsgrupp gjort. Då det gäller elevernas 

perspektiv på just spelprogrammerings- och livskunskapsgrupperna har det inte funnits 

tillgång till någon elevinformant som kan beskriva det, varför studentmentorernas uttalande 

står utan belägg eller dementi. Det har ändå ansetts av vikt att få med perspektivet om 

mentorernas sätt att se på planering av temagrupperna. Vad gäller Livskunskapsgruppen 

uppger Tina att mentorerna gjort en grovplanering i förväg och sedan utifrån elevgruppens 

dynamik detaljplanerat temat från dag till dag.   

 

Temagruppernas arbete planeras och genomförs av studentmentorerna, vilka lägger ner 

mycket tid på att anpassa verksamheten efter elevernas individuella erfarenheter. Ansvaret 

som de tre mentorerna känner inför den här verksamheten är stor och arbetet utförs till viss 

del ideellt, då arvodet mentorerna erhåller för sitt arbete är baserat på antalet dagar de deltar 

och inte antalet timmar. Den här undersökningen visar att stort elevinflytande inte kräver mer 

planeringstid av mentorerna, utan spelprogrammeringsgruppen vilka lägger ner mest tid på 

planering och arbete runt elevernas spelutveckling är samtidigt den temagrupp som har minst 

elevinflytande. Studentmentor Fred beskriver speltemagruppens framgångar med att han 

upplever att sambandet mellan relationen mellan mentorerna och eleverna är nyckeln till att 

elevernas arbete blir så lyckade på den korta tid som SHS har till godo. Den extra tid som 

studentmentorerna lägger ner på att genomföra verksamheten vid SHS tyder på att det inte 

förekommer stabila hierarkier vid SHS då mentorernas ansvarskänsla inför Wallboms frihet 

leder till att de utformar en noggrant planerad verksamhet, samtidigt som den är kreativ 

genom att mentorerna lägger mycket egen tid på till exempel elevernas spel.  
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Integrera traditioner   

”Biologin lär oss att variation och interaktion befrämjar utveckling, alltså bör 

också utbildningen uppmuntra variation och kommunikation mellan individer och 

grupper för att på så sätt främja samhällelig och individuell utveckling.” 

     (Hartman, 2005, s. 229) 

 

Eleverna var eniga om att studentmentorer spelar en stor och viktig roll för verksamheten, då 

de anger att åldersskillnaden mellan dem själva och studentmentorerna var mindre än den 

brukar vara mellan dem själva och deras lärare på hemskolorna. Eleverna uppger att åldern på 

studentmentorerna var fördelaktig då de ”kom ihåg” hur det var i grundskolan. Eleverna 

menade att mentorerna utformat verksamheten som de själva hade önskat att deras utbildning 

varit utformad. 

 

”Det var mer att::: vi ::: vi hade inte jättehöga förväntningar på att de skulle vara 

så roliga eftersom ::: no offense, men de går ju i högskola, och ska vara lite mer 

::: fokuserade på jobb och så där. Men de förvånade oss, de var jätteroliga, 

och…” 

     Ludvig 15 år 

 

Alla tre elevinformanterna nämner studiebesöken som väldigt viktiga i SHS, de beskriver 

flera olika studiebesök, dels i helgrupp med ca 75 elever och dels i olika mindre temagrupper 

eller delar av temagrupper. Två av informanterna, Lena och Diego, betonar upplevelsen och 

de starka intryck de upplevt under Wallboms stadsvandringar i Gamla stan i Stockholm. Båda 

beskriver hur mycket kunskap den en och en halv timmes långa vandringen gav, och som 

fortfarande sitter kvar, trots att ingen av dem förde några anteckningar under tiden. Lena 

beskriver att de historiska vandringarna är en anledning till hennes stora historieintresse. Hon 

fortsätter sedan att beskriva ett annat studiebesök på ett teknikföretag som hon upplevt som 

långtråkigt, men som i efterhand visade sig ha gett henne ett försprång i förståelsen för 

teknikutvecklingen, jämfört med de jämnåriga kamraterna som inte deltagit SHS. 

Vidare beskriver Diego ett studiebesök vid en teaters klädkammare, ateljéer och kulisser som 

en ny erfarenhet som han inte mött tidigare. Ludvig beskriver ett besök vid en radiostation 

som väldigt roligt och lärorikt.  

 

Studentmentorernas ansvarskänsla, olika utbildningar och bakgrund gör att studentmentorerna 

i sig står för integrering av traditioner. Då studentmentorerna uppskattas av eleverna tack vare 

just deras lägre ålder och likheter i bakgrund som eleverna själva, leder det till ytterligare 

integrering av traditioner, elever och studentmentorer emellan. Genom det samspel de 

integrerade traditionerna leder till ökar möjligheterna till godare relationer och vidgad 

pedagogik. Vidare ger undervisning i form av studiebesök, tillsammans i temagruppen, både 

bättre relationer och integrerade traditioner och kunskap i form av Learning-by-doing. 

 

  



29 

 

Individuell utveckling  

”Var och en av oss har egenskaper, som åtminstone i något avseende är mer 

framstående än andras.” 

    (Hartman, 2005, s. 227) 

 

Genom att lära elever mer om hur studielivet fungerar och integrera mycket av 

undervisningen i närsamhället, är meningen att eleverna ska få möjlighet till personlig och 

individuell utveckling. Alla tre elever beskriver sig själva som intresserade av sina egna 

studier och framtid. De har målande beskrivit vad de har haft för tankegångar när de valt eller 

ska välja gymnasieutbildning. Både Lena och Diego berättar att dagen med stationer, där de 

kunde prata med olika studie- och yrkesvägledare (SYV), har gett dem avgörande insikter i 

deras tankegångar då de valde Naturprogrammet respektive Vård- och omsorgsprogrammet 

de nu går på gymnasiet.  

 

”Och du vet ju inte om du får en dålig SO-lärare i gymnasiet, då kommer du avsky 

och vilja gå tillbaka. Men du har ju ändå aldrig haft några problem med NO och 

matte, så vill du verkligen ta den typen av risk?”. Så sedan när jag kom till 

gymnasiet och när jag valt natur, jag märker ju det att SO är inte lika kul längre.” 

     Lena 16 år 

 

Diego, som varit i Sverige i 4 år, berättar dessutom att han tog chansen att delta i SHS redan 

första året han bodde i Sverige. Han ville utveckla sin svenska mer, se hur högskolan i 

Sverige fungerade och dessutom uttryckte han en önskan att få lära sig mer om kulturen med 

följande ord: 

”Det var också lite med kulturen, så där jag ville veta också hur det var att vara i 

Sverige, hur andra betedde sig och så.” 

     Diego 16 år 

Diego beskriver vidare att en av anledningarna till att han valt att komma tillbaka till SHS är 

för att utveckla sitt eget deltagande i grupparbete och i sociala sammanhang. 

 

Individuell utveckling sker bäst om elever känner sig trygga i relation till dem som finns runt 

om dem. Genom relationens pedagogik underlättas därför den individuella utveckling då 

eleverna uttrycker förtroende för studentmentorerna. Möten med arbetsliv och SYV ger 

dessutom eleverna förankring i sin egen individuella utveckling samtidigt som även detta kan 

definieras som Learning-by-doing. 
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Integrerad utbildningsadministration  

I och med att eleverna får i uppdrag av Wallbom att representera och presentera SHS 

verksamhet för yngre elever på deras respektive hemskolor, integreras en del av 

utbildningsadministrationen både hos eleverna och deras hemskolor. Samtliga anser att det 

känts bra att få det förtroendet från både Wallbom och från den egna skolan. Ludvig uppger 

dessutom att han och en klasskamrat fick i uppdrag att se ”efter” de elever som deltog vid 

senaste SHS, genom att vara med och välja ut elever som de ansåg mest motiverade och 

lämpade att delta samt under SHS-tiden se till att eleverna från deras skola skötte sig bra och 

prata dem till rätta, om de inte skulle uppträda lämpligt. 

 

Ämnesintegrering  

I och med att studentmentorer och elever har med sig många olika utbildningar, erfarenheter 

och bakgrund, blir undervisningen en blandning av både ämnen och tillvägagångssätt i 

undervisningen. De olika studentmentorerna har olika ämnesinriktningar till exempel: 

svenska, historia, spelprogrammering, ekonomi, sociologi, matematik, slöjd och engelska. 

Genom att SHS har delat in mentorer och elever i temagrupper, blandas de olika 

ämneskunskaperna och mentorernas specialintressen får en framträdande roll. 

 

Analys av enkätundersökningen 
Enkätsvaren har sammanställts i Excel 2013, i en och samma arbetsbok och i två separata ark, 

allt för tydlighetens skull. Enkäterna är översatta från engelska och skotska förhållanden och 

det blir tydligast i fråga 2 om eleverna vill ”Gå på högskola” eller ”Gå på universitet” efter 

årskurs 9 (bilaga F och G). Deltagareleverna har inte visat att de förstått skillnaden som 

föreligger mellan högskola och universitet och har därför satt ett kryss antingen i den ena eller 

den andra rutan, med några få undantag som kryssat i båda rutorna. Då det i Sverige inte utgör 

någon skillnad i utbildning och examen om studenten utbildats vid högskola eller universitet 

har dessa två alternativ slagits samman i sammanställningen av resultaten för SHS. Samtliga 

enkätsvar har redovisats i procentform för att göra resultaten möjliga att jämföra på ett tydligt 

sätt, eftersom antalet deltagare är olika i för- och efterenkät. 

 

Här beskrivs och förtydligas vilka av enkätfrågorna som är kopplade till det här arbetets 

frågeställningar. Temaarbetet utförs till största del som grupparbete, vilket gör att frågorna om 

att jobba i grupp, att det är viktigt att jobba hårt, att diskutera med nya människor och att leda 

en grupp eller aktivitet hör till frågeställningarna om huruvida undervisning och arbetssätt 

skiljer sig från elevernas vanliga skolor och ifall eleverna får mer insikt om det egna 

studieansvaret. Frågorna om eleverna vill studera vidare på högskola/universitet, gillar att gå i 

skolan, anser att bra skolresultat är viktigt och tror sig kunna klara av en högskola/universitets 

examen är kopplade till frågan om huruvida elevers deltagande i SHS verksamhet gör någon 

skillnad då de ska välja utbildningsväg i framtiden. Frågan om eleverna tycker om att hjälpa 

andra att göra sitt bästa är kopplad till frågeställningen om ifall undervisning och arbetssätt 

skiljer sig från vanliga skolan, då det handlar om att hjälpa andra att bli mer studiemedvetna 

och ta ett större ansvar för sig själv och andra. 
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Då enkätsvaren visade små skillnader mellan för- och efterenkäterna blev det tydligast att 

illustrera resultaten i tabellform (tabell 2 och 3). För att göra resultaten överskådliga i fråga 

5/4 är resultaten redovisade under rubrikerna för- och efterenkäter, och placerade i samma 

tabell. Anledningen till att enkätmetoden analyserats i denna begränsade omfattning i det här 

arbetet är att enkäterna har flera syften och därför inte anpassats till endast den här 

undersökningen, vilket gjort att frågorna valts ut för att kunna belägga eller dementera 

intervjuanalysens resultat. 

 

Enkätfråga 2 

Vid SHS enkäter deltog 71 elever i förenkäten och 61 elever i efterenkäten. På frågan ” Vad 

hoppas du göra efter nian” (tabell 2) svarade 32 elever att de ville ”Gå på 

högskola/universitet” i förenkäten och 51 elever att de vill ”Gå på högskola/universitet” i 

efterenkäten. Det utgör omräknat i procent, att 45 % av eleverna ville studera vidare före SHS 

och att 84 % eleverna ville studera vidare efter SHS.  

Tabell 2. Resultat i procentform till fråga 2 

Sommarhögskolan, SHS 2014 

Förenkät Efterenkät 

32/71 elever 51/61 elever 

45 % 84 % 

 

Vid en jämförelse av resultaten kan här utläsas att elevernas motivation till fortsatta studier 

ökat med 39 %. Det är en markant ökning av andelen elever som vill studera vidare efter SHS 

än tidigare år. I de tidigare rapportsammanställningarna, för år 2012 och år 2013, kan utläsas 

att elevernas ambitioner att läsa vidare vid högskola/universitet ökat markant efter den åtta- 

dagarsperiod de deltagit i SHS verksamhet. År 2012 var skillnaden 23 % och år 2013 var 

skillnaden 14 %. Då eleverna har kryssat för att ”Gå på högskola” eller ”Gå på universitet”, 

trots att det inte utgör någon formell skillnad mellan dessa båda högre utbildningar, har ingen 

hänsyn tagits till vilken studieform eleverna kryssat för, utan de är sammanslagna till ett 

resultat. 

 

Enkätfråga 5/4 

Enkätfråga 5/4 har följande nummer respektive svarsalternativ:   

I förenkäten har frågan nummer 5. 

 

1. Nej 2. Ganska bra 3. Bra 4. Ja, absolut 

 

I efterenkäten har frågan nummer 4. 

 

1. Nej 2. Knappast 3. Ja 4. Ja, absolut 
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Enkätsvaren på fråga 5 i förenkäten och fråga 4 i efterenkäten har visat sig ha ett mönster som 

inte var väntat i den här undersökningen, och inte med tanke på resultatet av ovanstående 

fråga om elevernas framtida studieval. I 8 av 10 frågor har andelen elever som svarat ”Ja, 

absolut” minskat från förenkätens resultat till efterenkätens.  Det betyder att färre elever är 

”Ja, absolut” säkra på att de gillar skolan, att det är viktigt med bra skolresultat, att de gillar 

att jobba i grupp, att de känner sig trygga med sin framtid, att de tror sig klara av en högskole-

/universitetsutbildning, att högre studier är mycket svårare än grundskola och gymnasium, att 

de vågar hålla i en gruppaktivitet och gillar att hjälpa andra efter att de deltagit i SHS 

verksamhet, än det var före. Endast resultaten för ”Jag tycker det är viktigt att jobba hårt i 

skolan” och ”Jag kan diskutera med folk jag inte känner så bra” har fler ”Ja, absolut” efter 

SHS dagar än de hade före de verksamma veckorna. 

I samma frågor har samtidigt andelen elever som svarat ”Bra/Ja” förändrats med en ökning 

från förenkätens resultat till efterenkätens, så att andelen elever som anser sig ”Bra/Ja” säkra 

är fler efter de verksamma SHS dagarna än före. 

 

I 7 av 10 av ovanstående frågor har andelen elever som svarat ”Ganska bra/Knappast” 

minskat från förenkätensresultat till efterenkätens. I samma 8 av 10 frågor har andelen elever 

som svarat ”Nej” minskat från förenkätens resultat till efterenkätens.  

 

Tabell 3 Resultat av enkätfråga 5/4  
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Förenkäter elevsvar 

0     1 %  4 %    

1 9 % 1 % 1 % 6 % 3 % 4 % 3 % 4 % 6 % 1 % 

2 17 % 3 % 4 % 19 % 16 % 13 % 3 % 40 % 29 % 16 % 

3 41 % 29 % 11 % 34 % 37 % 43 % 26 % 33 % 37 % 41 % 

4 33 % 67 % 83 % 41 % 43 % 40 % 64 % 23 % 29 % 41 % 

           

Efterenkäter elevsvar 

0       2 %    

1 8 %   5 % 2 % 3 % 2 % 2 % 3 %  

2 15 %  2 % 15 % 8 % 11 % 5 % 20 % 16 % 5 % 

3 46 % 25 % 20 % 51 % 62 % 52 % 39 % 52 % 56 % 59 % 

4 31 % 75 % 79 % 30 % 28 % 33 % 52 % 26 % 25 % 36 % 

           

 

Resultatet blir att flera av eleverna innan SHS verksamhetsdagar svarat med det starka ja-

svaret ”ja, absolut”, på frågorna, men efter verksamhetsveckan hade ett antal bytt från ”ja, 

absolut” till det svagare ja-svaret ”ja”. Det betyder då att SHS verksamhet gjort eleverna 

mindre säkra på vad de absolut vill göra med sin framtid, än de var när de kom till SHS. 
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Enkätresultaten talar då emot elevernas svar på fråga 2, där andelen elever som vill studera 

vidare ökat med 39 % efter SHS verksamhet. Det kan diskuteras om verksamheten då lett till 

att eleverna blivit mer osäkra på vad de vill, eller om de vid förenkäten inte riktigt förstod 

innehållet i frågorna och därför fick ett helt annat resultat efter verksamheten. Då analysen av 

intervjuerna gett ytterligare ett annat resultat än enkätsvaren i frågorna 5/4, verkar det mer 

troligt att eleverna inte förstod innehållet i frågorna vid förenkäten, än att de inte fått några 

som helst nya kunskaper under de 8 aktuella dagarna med temaarbete i grupp och under 

ledning av studentmentorernas undervisning. 

 

Då föresatsen var att kunna belägga eller dementera elevintervjuerna med enkätsvarens 

resultat kommer det resultatet att redovisas nedan. 

 

Resultat av undersökningen i stort 
Då det här examensarbetet inleddes med två metoder, var det för att kunna stärka eller 

dementera de analyser de olika undersökningsmetoderna skulle kunna ge. Då alla analyser är 

klara är det inte helt tydligt att intervjumetodens resultat beläggs eller dementeras av 

enkätmetodens resultat. Intervjuresultaten beläggs med den första enkätfrågans resultat, 

genom att den tydligt visar att fler elever svarar att de blivit mer motiverade att ta ansvar för 

sina framtida högre studier i och med att de deltagit i SHS. De intervjuade eleverna var 

dessutom eniga om att deltagande i SHS gjort skillnad i deras funderingar och val kring 

utbildning och ansvar för den egna studieinsatsen. Otydligheten framkommer i och med den 

andra enkätfrågans resultat, genom att resultatet visar tendenser till att eleverna svarar att de 

inte lärt sig att ta mer ansvar och blir mer motiverade till fortsatta studier efter att de har 

deltagit i SHS. Samtidigt kan resultatet från enkätundersökningens andra fråga ifrågasättas, då 

elevernas utvidgade kunskaper om vad som efterfrågades i enkätfrågan kan ha ökat, och det i 

sin tur lett till att de förstod frågan bättre i efterenkäten än de gjort då de fyllt i förenkäten. En 

annan anledning kan vara att andra frågan haft vissa ”tolkningsfel” då enkäten inte endast är 

utformad för det här arbetet och dessutom är översatt från engelska. Slutsatsen blir här att en 

enkät utformad endast för det här examensarbetet hade varit att föredra då fler frågor kunnat 

anpassas efter uppsatsens frågeställningar. Det var nu inte möjligt, då det endast handlar om 

en mindre undersökningsstudie, och materialet var tvunget att begränsas. 

Generaliserbarheten kan ifrågasättas i och med att den här studien är av så liten omfattning 

och trots att enkätundersökningen genomförts som en totalundersökning i och med att alla 

närvarande elever deltog. Frågan om just SHS verksamhet skulle kunna göra skillnad för alla 

elever i grundskolan år 7 och 8, är därför omöjlig att svara på generellt. Det man kan 

konstatera genom den här studien, är att verksamheten varit betydelsefull för de elever som 

deltagit i SHS, och speciellt för de tre elever som kunnat välja att delta flera gånger och som 

ingått i intervjuundersökningen. Vad gäller representativiteten i urvalet kan det sägas att en 

majoritet av elever som deltagit fler än en gång i SHS verksamhet har deltagit i den här 

studien (Stukát, 2011, s. 137). Ändå kvarstår frågan om de är representativa för elever i stort, 

vilket det här är en för liten studie att bedöma det i. 
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Diskussion  
Hypotesen i det här arbetet är att SHS undervisning, som är elevorienterad och 

samhällsanknuten, ger elever större förutsättningar att inse och förstå vidden av sin egen 

personliga utveckling och i och med det ta ett större studieansvar och samtidigt motiveras till 

vidare studier. Idén till det här examensarbetet föddes i och med mötet med 

utbildningsansvariga tjänstemän vid de deltagande kommunerna, då de efterfrågade en 

undersökning om elevresultaten, vad gäller deltagandet i SHS för att stärka argumenten i 

respektive kommun. SHS verksamheten som elevorienterad och nytänkande, kan koppla 

samman olika utbildningsformer. Det sker genom mentorsledd undervisning där elever ges 

möjligheter att genom Deweys ”Learning-by-doing” ta det egna studieansvaret. 

Begränsningen sattes för att en examensuppsats har avgränsat tidsformat, men det beror också 

på att detta är det första examensarbetet som skrivits om SHS i Sverige. Dessutom är SHS en 

mindre verksamhet förlagd endast till Södertörns högskola vilket gör att det finns 

begränsningar i vilka slutsatser som kan dras utifrån bakgrundsmaterialets och 

undersökningens omfattning vad gäller generaliserbarhet.  

 

Elevernas intervjusvar visar på att de fått insikt om sitt eget individuella studieansvar, efter att 

de deltagit i SHS. Då de intervjuade eleverna deltagit vid SHS mer än en gång har de 

dessutom uttryckt att de kunnat förbättra sina prestationer ytterligare, då de återvänt till SHS. 

Vad gäller den individuella utvecklingen ger Diegos berättelse tydliga belägg för att han som 

individ haft stor glädje av SHS genom att han kunnat utveckla sitt svenska språk och att han 

dessutom under första året (2011) kunde lära sig mer om den svenska skolkulturen. Diegos 

erfarenheter visar också att han tagit del av intelligensens metod genom att hans möten med 

elever från andra skolor lett till att hans svenska språk utvecklats och att han kunnat ta till sig 

elevkulturen i Sverige på ett naturligt sätt. Dessutom har hans mål med SHS varit att utveckla 

fler sidor hos sig själv, så att han får ytterligare kunskaper med sig i sina fortsatta studier. Han 

menar att han tack vare dessa erfarenheter haft mycket lätt att komma in i gymnasieklassens 

gemenskap och att det påmint honom om SHS, när terminen startat. Ludvig beskriver hur de 

löste samarbetssvårigheterna i den temagrupp han tillhörde genom att dela upp 

arbetsuppgifterna mellan sig, för att därefter samlas vid redovisningen och hjälpas åt att 

presentera sin företagsprodukt tillsammans. På så sätt tog gruppen ett gemensamt ansvar för 

att lösa uppgiften och använda sig av relationens pedagogik på sitt eget sätt. Insikten hos 

Lena, att hon trivs i rollen som gruppledaren, och att regissörsrollen passade henne utmärkt, 

visar på individuell utveckling och en medvetenhet om sin personlighet. Vid analysen av 

enkäten skulle fråga 2 kunna ge belägg åt intervjuerna. De har inte heller kunnat dementera 

analysen av intervjuerna kring elevernas insikt om studieansvar och individuell utveckling. 

Det som tydligt framkom från intervjuerna är att stadsvandringen nämns av två av eleverna 

som starka minnen av bestående kunskap, genom att alla sinnen användes vid inlärningen. 

Upplevelserna av studiebesöken har förvånat alla tre då de faktiskt har tagit med sig 

kunskapen utan att de inhämtat den i ett klassrum. Konstaterandet hos eleverna över denna 

inlärningsforms positiva upplevelser, kan ses som att SHS har givit eleverna en mängd nyttig 

kunskap för framtiden och även på detta sätt kunnat bidra till en påbörjad förståelse hos 

eleverna om hur deras inlärning kan fungera bättre, genom att flera sinnen får vara med vid 
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kunskapsöverföringen. Genom förståelse för kunskapsmottagandet kan eleverna utveckla sitt 

studieansvar och därigenom även påverka sin egen personliga utveckling. 

 

Elevinformanterna beskriver undervisningen vid SHS som annorlunda i första hand för att 

studentmentorerna inte har samma läroplaner att förhålla sig till som lärarna i deras vanliga 

skola har. Det gör att de upplevt undervisningen som mindre strikt och Lena menade att den 

var ”för slarvig” för att passa i den vanliga skolan. De uppger vidare att de uppfattat sina nya 

kunskaper först efter att de avslutat SHS. Både Lena och Diego uppfattade besöket hos ett 

stort teknikföretag som mest värdefullt när de återvände till ordinarie skolan och höstterminen 

började. Då hade de information om den nya mobilmodellen som ingen av deras 

klasskamrater hade, vilket de upplevde som mycket värdefullt. Elevernas intervjusvar ger 

information om att Deweys tankar om ”Learning-by-doing” är något som eleverna fått 

uppleva under sina dagar vid SHS. Genom studiebesök och undervisning som eleverna själva 

varit med och utformat har de fått kunskaper som är förankrade hos dem själva. Vidare är 

blandningen av aktiviteter, praktiska arbetsuppgifter och undervisning det som lett till att 

eleverna fått uppleva att traditioner integrerats med varandra och fått insikt om att 

undervisning kan se ut på flera andra sätt än de vanligtvis möter i skolan. Ludvig beskriver 

hur han känt en frihet att utveckla sin kreativitet i och med att han och en kamrat genomförde 

en intervju med Wallbom. Vidare menade Ludvig att den möjligheten inte fanns i den 

ordinarie skolan, eftersom den var styrd av uppgifter som behövde utföras, för att läraren 

skulle kunna göra en relevant bedömning av Ludvigs kunskaper. Detta exempel på Ludvigs 

förståelse för hierarkiers betydelse kan ge honom begränsningar inom ordinarie skolan. 

 

Resultaten av fråga 5/4 kan inte ge någon vägledning i hur eleverna uppfattat att 

undervisningen skiljer sig mellan SHS och den ordinarie skolan. Genom tendenserna att 

eleverna uppskattar arbetssättet vid SHS genom ”Learning-by-doing” återspeglar viljan hos 

eleverna att växa i sitt studieansvar. Även om eleverna inte själva klarar av att sätta ord på den 

insikten, har SHS nått en del av sitt syfte hos elevgruppen. 

 

Dagen med stationer där eleverna fått träffa gäster med olika karriärer och utbildningar, samt 

där SYV deltagit, uppger både Lena och Diego att de upplevt dagen som avgörande för hur de 

resonerat inför sina respektive gymnasieval. De anser att de genom den information de fått vid 

dessa tillfällen givit dem möjligheten att aktivt ta ställning till vilka utbildningsvägar de skulle 

välja. Lena valde Naturprogrammet då hon blivit varse att det var matematik och 

naturvetenskapliga ämnen som verkligen intresserade henne, istället för de 

samhällsorienterande ämnen hon under högstadiet trodde var hennes största intressen. Ludvig 

har insett att han ska läsa ett högskoleförberedande program på gymnasiet, istället för att bli 

skådespelare. I enkätens fråga 2 är det tydligt att markant större andel av eleverna har svarat 

att de har för avsikt att fortsätta till högre studier på universitet eller högskola efter 

deltagandet i SHS. Resultaten i undersökningen visar på mönster, där fler positiva effekter av 

undervisningen och verksamheten, i kombination med mentorernas engagemang, har effekt på 

elevernas motivation till studier. Kunskapen eleverna fått med sig, inspirerar till fortsatt 

utbildning och det är tydligt att de tre elever som intervjuats, har funderat kring sina framtida 

livsval och även i viss mån gjort aktiva val för att forma sin framtid.  
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Vidare forskning 

Då detta är det första examensarbetet om Sommarhögskolan finns det många perspektiv att 

titta närmare på. Att verksamheten behövs och kan vidareutvecklas är tydligt, frågan är på 

vilka sätt. Idag, höstterminen 2014, kan det tyckas självklart att SHS skulle breddas med 

matematik och naturvetenskapliga teman, då dessa ämnen är efterfrågade på 

arbetsmarknaden. Då dessa ämnen inte finns som ämnen i lärarutbildningens ämnesprofiler 

vid Södertörns högskola, skulle samarbeten med andra universitet och högskolor, där dessa 

ämnen finns, kunna vara en lösning till det problemet. Vidare har det redan inletts 

förhandlingar om och med utländska universitet att genomföra internationella utbyten av 

elever och studentmentorer på Sommarhögskolan. 

 

I ett längre perspektiv skulle det vara intressant att genomföra ytterligare studier om SHS 

utfall, hur kommer elevernas framtida högskola/universitetsstudier att se ut? Hur många fler 

elever kommer att genomföra gymnasieskolans hela program, utan att hoppa av och tappa 

motivationen, i och med att de förstår att det är deras eget studieansvar som avgör om de 

klarar gymnasiet eller inte? Vad leder de internationella utbytena till, får vi en öppnare och 

rörligare arbetsmarknad tack vare samarbete mellan skolor, gymnasier, högskolor och 

universitet? 

 

  



37 

 

Referenser 
Burman, A., 2014. Den reflekterade erfarenheten. John Dewey om demokrati, utbildning och 

tänkande., Huddinge: www.sh.se/publikationer. 

Davidsson, B., 2007. Self report - att använda skrivna texter som redskap.. i: J. Dimenäs, red. 

Lära till lärare. Att utveckla läraryrket - vetenskapligtförhållningssätt och vetenskaplig 

metodik. Upplaga 1:4. Stockholm: Liber AB, s. 70-81. 

Dewey, J., 1997. Demokrati och utbildning.. Göteborg: Diadalos. 

Hartman, S., 2005. Det pedagogiska kulturarvet. Traditioner och idéer i svensk 

undervisningshistoria. Upplaga 1:3. Stockholm: Natur och Kultur. 

Hjulström, E., 2014. John Dewey och relationens pedagogik. i: A. Burman, red. Den 

reflekterade erfarenheten: John Dewey om demokrati, utbildning och tänkande. Huddinge: 

Södertörns högskola, s. 131-149. 

Huddinge kommun, 2013. Huddinge.se Grundskolor. 

Tillgänglig: http://www.huddinge.se/sv/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/ 

Hämtad den 8 december 2014. 

Högskoleverket, 2012. NYHETER & DEBATT nr 5 2012, Stockholm: Högskoleverket. 

Järfälla kommun, 2014. Järfälla kommun. Jämför skolor. 

Tillgänglig: http://www.jarfalla.se/barn--utbildning/grundskola-och-grundsarskola/kvalitet-

och-utveckling/jamfor-skolor.html 

Hämtad den 8 december 2014. 

Kvale, S. & Brinkmann, S., 2014 . Den kvalitativa forskningsintervjun. Upplaga 3:1. Lund: 

Studentlitteratur. 

Munro, R. K. & Percival, C., 2008. 'The summer academy: A proven educational intervention 

strategy'. in Proceedings of the International Association for the Scientific Knowledge (IASK) 

International Conference, Teaching and Learning 2008. Glasgow, University of Strathclyde. 

Nationalencyklopedin, 2014 a. Nationalencyklopedin, John Dewey. 

Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/john-dewey, hämtad 2014-12-

27 

Hämtad den 27 december 2014. 

Nationalencyklopedin, 2014 b. Nationalencyklopedin, learning by doing. 

Tillgänglig: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/learning-by-doing 

Hämtad den 27 december 2014. 

Percival, C., 2014. KEep Learning.  

Tillgänglig: http://www.keeplearning.org.uk/whos-who/ 

Hämtad den 5 januari 2015. 

Skolverket, 2014 a. PISA i korthet.   

Tillgänglig: http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa 

Hämtad den 27 december 2014. 

Skolverket, 2014 b. TIMMS i korthet.  

Tillgänglig: http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/timss 

Hämtad den 27 december 2014. 



38 

 

Skolverket, 2014 c. Skolverket. Kommunblad 2013.  

Tillgänglig: http://skolnet.skolverket.se/polopoly/kommunblad/14ht/stockholm.pdf 

Hämtad den 8 december 2014. 

Språkrådet, 2008. Svenska skrivregler. Utgåva 3 tryckning 2.. Stockholm: Liber AB. 

Stukát, S., 2011. Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Upplaga 2:3. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Sundgren, G., 2005. John Dewey - reformpedagog för vår tid?. i: A. Forsell, red. Boken om 

pedagogerna. Femte upplagan.. Stockholm: Liber AB, s. 78-107. 

Säfström, C. A., 2014. Intelligens för fler än En. Att läsa Dewey som radikal demokrat.. i: A. 

Burman, red. Den reflekterade erfarenheten: John Dewey om demokrati, utbildning och 

tänkande.. Huddinge: Södertörns högskola, s. 115-129. 

Södertälje kommun, 2012. Södertälje.se.  

Tillgänglig: 

http://www.sodertalje.se/mainupload/dokument/Kommun%20o%20demokrati/Politik%20och

%20p%C3%A5verkan/N%C3%A4mnder/Vardinge_KDN/Sammantr%C3%A4deshandlingar/

2012/2012-09-04/Resultatredovisning%20beh%C3%B6righet%20till%20gymnasiet.pdf 

Hämtad den 8 december 2014. 

Trost, J., 2001. Enkätboken. Andra upplagan.. Lund: Studentlitteratur. 

Trost, J., 2010. Kvalitativa intervjuer. Upplaga 4:1. Lund: Studentlitteratur AB. 

Vetenskapsrådet, 2002. CODEX regler och riktlinjer för forskning. 

Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

Hämtad den 22 November 2014. 

Wallbom, K., 2014. Personlig kommunikation, 3 februari 2014, 22 april 2014, 4 maj 2014, 6 

juni 2014, 29 juni – 6 juli 2014, 2 oktober 2014, 15 oktober 2014, 10 november 2014. 

  



39 

 

Bilaga A: Elevkommentarer i korthet 
Elevkommentarer i korthet sammanställda 10 november 2014 av Kurt 

Wallbom 

2010 

”Vi lärde oss om Stockholm igår. Vi åkte buss och åkte till Tekniska museet igår och det 

var jättekul. Skulle vilja göra om det igen  SÖDERTÖRN SOMMARHÖGSKOLAN ÄR 

BÄST!! Vi borde haft stannat på Tekniska mycket längre. Vi fick lära oss mycket om 

Stockholm.  Det var bra därför att jag fick lära mig nya saker som jag inte visste. När vi 

gick till tekniska museet var det rolig, för vi gick till gruvan. Det var roligt att få göra nya 

saker och att få gå till olika ställen och att få träffa andra. Det var inte så bra att inte få 

vara med dom man vill. 

Elevernas kommentarer har överlag varit positiva. Just ovanstående citat kommer från 

delutvärderingen fredagen i första veckan. Därav kommer nog de många kommentarerna 

kring Stockholm och tekniska museet. De besöken genomfördes ju dagen innan. 

Anmärkningen om att ”man inte fått vara med dem man vill” kommer sig av att vi delade in 

eleverna i arbetsgrupper och tillät dem inte att byta. Syftet var att eleverna skulle ges 

möjlighet att träffa nya kamrater och arbeta frigjorda från sina vanliga roller i sin egen 

skolgrupp i hemskolan. Andra elever har också uppskattat detta, ”det var roligt… att få träffa 

andra”. 

 

2011 

Utfallet av projektet 
Dialoger med alla inblandade parter under sommarhögskolans gång har generellt visat på 

positiva uppfattningar om innehåll, struktur, logistik och didaktiskt resultat. Alla inblandade i 

det direkta genomförandet av projektet är eniga om att det vi gjort inte bara har varit 

utvecklande för eleverna utan också för oss som arbetat med de olika momenten. Det finns all 

anledning att se att högskolans didaktiska arbete drar nytta av sommarhögskolans 

utvecklingsmodeller och att detta borde återföras till deltagarskolorna. Målet att ge eleverna 

en upplevelse som de kan stimuleras av och ta med sig framgent kan inte direkt mätas nu. Vi 

kommer till hösten att försöka ta kontakt med hemskolorna och be dem uppskatta vilken 

effekt deltagandet i sommarhögskolan har haft. Vi har detta år planerat för och gjort en 

formell mätning av resultatet genom att genomföra enkäter före och efter sommarhögskolan. 

Formulären kommer att bifogas den färdiga projektrapporten. Detta material ska bearbetas 

under hösten och kompletteras med intervjuer med elever och föräldrar. 

 

En snabb analys av frekventa svar i enkäterna har givit följande vid handen: 

 

- ”Mindsetsprogrammet” verkar ha effekten att eleverna ökar sin tilltro till att de kan förbättra 

sina prestationer. 

- De anser att de har blivit bättre på att arbeta i grupp 

- Deras intresse för högskolestudier har ökat.  

- De flesta tycker att kursen kunde ha  varit längre än åtta dagar. 
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- De har angivit hög förväntan på kursen och redovisar än högre uppskattning efter 

genomförd kurs. 

 

I enkäten ingick en skattning av framtida betygsutfall. En intressant sak att diskutera är att 

elever som ska betygssättas inom en snar framtid verkar ha en helt orealistisk syn på sin 

potential betygsmässigt och tydligen har de inte fått någon bra information om hur 

betygssystemet är utformat. Detta kan naturligtvis ha med deras ålder att göra, men är också 

en indikator på att sommarhögskolan torde ha en bättre effekt om eleverna är i åldern 14-15 år 

och mer konkret inriktade på sina framtida studier. 

 

Sommarhögskolan 2012 
Slutsatser av elevutvärderingen 

Eleverna har inte alltid känt sig utmanade i verksamheten enligt egen uppgift. Vid samtalet i 

anslutning till enkäten visade det sig dock att ett antal av eleverna trodde att utmanad var 

negativt. (Jfr man utmanar någon till strid) Utfallet här blir därför litet osäkert. I övrigt är de 

helt klart nöjda med hur det har fungerat i grupperna och en del anser att de blev bättre på att 

arbeta i grupp. De anser också att de fick ta litet för litet eget ansvar, något som vi bör arbeta 

med nästa år. 

I stort sett alla anser att det mesta under sommarhögskolan har varit roligt och stimulerande 

under samtalen i anslutning till enkäten. De har bara kritik på enstaka punkter. 

De är särskilt nöjda med att de fick välja aktivitetsgrupp under temat och onsdagen under 

första veckan då de fick gå till olika stationer. 

Detta är särskilt intressant eftersom det var första året vi provade dessa två saker. 

De roliga upplevelserna och att träffa nya människor har starkt positivt gensvar, och många 

anser att kursen var för kort. 

 

Ambitionen att studera på högskole-/universitetsnivå var 43 % vid sommarhögskolans start 

och 66 % vid avslutningen - en tydlig höjning. 

I enkäten anger eleverna dock att de inser att högre studier är svåra och en del har vissa tvivel 

angående sin förmåga att genomföra sådana. 

 

Elevutvärderingen 2013 

Eleverna fyllde i två enkätformulär. Förenkäten gjordes under första dagen och efterenkäten 

under sista dagen. Formulären har utarbetats i samarbete med Iain Michel från Strathclyde 

universitetet och ska med tiden jämföras med de skotska ungdomarnas åsikter. 

Slutsatser av elevutvärderingen 

Generellt kan sägas att eleverna var mycket positiva. Man kan också se förändringar i deras 

kunskaper om högskolan som organisation och vilka krav som ställs på studenter. Deras 

benägenhet att studera vidare ökar under verksamhetstiden men fler blir också osäkra på sina 

framtidsval, ungefär 18 % anger detta. Eleverna förstår att de måste arbeta hårt för att nå 

framgång i sina studier. 
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När de tillfrågats vilka färdigheter och förmågor de utvecklat anger de: 

-bättre självkänsla 

- mer tålamod 

-bättre samarbetsförmåga 

-mer respekt för andra 

Ett par citat: 

”Jag har blivit en ny person”. Jag har lärt mig att kontrollera humöret”. ”Jag tycker att 

mentorerna är underbara-de måste fortsätta med vad de gör” 

Att arbeta i grupp är en sak som värderades ganska lågt tidigare år trots att eleverna tyckt att 

deras gruppverksamhet under sommarhögskolan var bra.  

I år anger en över hälften av eleverna att de lärt sig mer om att arbeta/samarbeta i grupp 

Eleverna anger också de blir mer upplysta om vilka möjliga studievägar som finns för dem, 

vilket är positivt eftersom vi under sommarhögskolan de senaste två åren inriktat oss mer på 

samhällsorientering och arbetsliv. I förenkäten angav 45% av eleverna att de visste vad de 

skulle vilja studera på högskolenivå om de fick möjlighet och i efterenkäten är siffran 90 % 

(!) 

De är särskilt nöjda med att de fick välja aktivitetsgrupp för temat innan vi startade och 

onsdagen under första veckan då de fick gå till olika stationer. 

Detta är särskilt intressant eftersom det var första året vi provade dessa två saker. 

De roliga upplevelserna och att träffa nya människor har starkt positivt gensvar, och många 

anser att kursen var för kort. 

Mentorerna får alltså mycket uppskattning som ledare och föredömen 

 

Ambitionen att studera på högskole/universitetsnivå var 60 % vid sommarhögskolans start 

och 74 % vid avslutningen - en tydlig höjning jämfört med föregående år och trenden att 

deltagandet i sommarhögskolan leder till bättre studiemotivation fortsätter att öka. Eleverna 

anger också i uppåt hälften av fallen att de lärt sig mycket om högskolans innehåll och 

arbetsformer. Den ökade positiviteten här kan bero på en förändring i sammansättningen av 

elevgruppen. Den principiella målgruppen för sommarhögskolan är ju elever från icke 

studieerfarna hem, men i år anger 45% av eleverna att de i sin familj eller nära släkt har 

personer med högskolebakgrund 

I enkäten anger eleverna dock att de inser att högre studier är svåra och en del har vissa tvivel 

angående sin förmåga att genomföra sådana. Det uttrycker också en viss osäkerhet om de 

kommer att ha råd att studera trots att de vet att studierna i sig är avgiftsfria. 
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En tydlig tendens i elevernas inställning är att de erfarenheter de gjort under 

sommarhögskolan påverkar deras tankar och idéer om sin framtid och studieval. Vi hade i år 

ett nytt tema: ”Samhälle” och vi kan direkt i elevenkäten se ett ökat intresse för den typen av 

studier. Av detta borde vi också kunna dra slutsatsen att ju fler tydliga exempel vi kan erbjuda 

vad gäller studievägar och arbetsliv desto större chans är det att eleverna får en mer realistisk 

syn på vad de borde studera och hur. 

 

Elevutvärderingen 2014 

Eleverna fyllde i två enkätformulär. Förenkäten gjordes under första dagen och efterenkäten 

under sista dagen. Formulären har utarbetats i samarbete med Iain Michel från Strathclyde 

universitetet och ska med tiden jämföras med de skotska ungdomarnas åsikter. Generellt kan 

sägas att eleverna var mycket positiva. Man kan också se förändringar i deras kunskaper om 

högskolan som organisation och vilka krav som ställs på studenter. Deras benägenhet att 

studera vidare ökar under verksamhetstiden men fler blir också osäkra på sina framtidsval. 

Eleverna förstår att de måste arbeta hårt för att nå framgång i sina studier. 

En tydlig tendens i elevernas inställning är att de erfarenheter de gjort under 

sommarhögskolan påverkar deras tankar och idéer om sin framtid och studieval. Vi har även 

detta år kunnat dra slutsatsen att ju fler tydliga exempel vi kan erbjuda vad gäller studievägar 

och arbetsliv desto större chans är det att eleverna får en mer realistisk syn på vad de borde 

studera och hur. 

 

Vid förenkäten märker vi även i år att eleverna har påtagligt orealistiska förväntningar på 

betygsutfallet i framtiden. Ingen elev i princip tror att de kommer att få E i ett skolämne och 

många tror att de får generellt A eller B.  

Ett exempel är att flera elever, som under sommarhögskolan visar sig ha en ganska bräcklig 

svenska, rentav en svag kunskap i svenska, antar att de kommer att få betyg betydligt över E. 

 

Frågorna kring deras personliga förhållningssätt och attityder ger generellt ”höga poäng” när 

de skattar sin egen problemlösningsförmåga och syn på skolan. 

De tycker framför allt att det är viktigt att jobba hårt och inser att bra skolresultat är en nyckel 

till framgång i livet. 

Att arbeta i grupp är en sak de värderar ganska lågt trots att de tycker att deras 

gruppverksamhet under sommarhögskolan var bra. De tvivlar också på sin förmåga att hålla i 

en aktivitet eller en grupp. Vi vet sedan tidigare år att just elever som deltagit i 

sommarhögskolan har visat sig vara bra på detta. Kanske har de mindre positiva erfarenheter 

från sin grundskolevardag när det gäller grupparbeten och kanske de inte uppmuntras till att ta 

ansvar för gruppens resultat? 

När det gäller att ”betygssätta” sommarhögskolan på en skala 1-10 får verksamheten en 

medelpoäng på 8,9. 
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Bilaga B: Mentorskommentarer i korthet 
Mentorsutvärderingar sammanställda 10 november 2014 av Kurt Wallbom 

2010 
Målet att ge eleverna en upplevelse som de kan stimuleras av och ta med sig framgent kan 

inte direkt mätas nu. Vi kommer till hösten att försöka ta kontakt med hemskolorna och be 

dem uppskatta vilken effekt deltagandet i sommarhögskolan har haft.  

Projektledaren, som har sex års tidigare erfarenhet av den skotska förebilden ”Summer at 

Strathclyde”, är av den uppfattningen att både genomförandet och utfallet är över förväntan. 

Vi befinner oss ju fortfarande i inledningsskedet vad gäller sommarhögskolan och har mycket 

att göra inom utvecklingsarbetet. Dock kan sägas att vi har nått mycket långt redan nu. Vår 

partner i förebildslandet Skottland, Christine Percival, kommenterade vid sitt besök på 

projektets andra dag: 

-” The feeling in the class-room and the expressed ambition among the pupils is just like at 

home” 

 

Här nedan följer korta citat som speglar utvärderingen i grupperna 

Mentorskommentarer 

Arbetssätt 

”Skönt med gemensam planering och att alla elever gjorde samma sak men i olika 

klassrum. På det här viset kunde vi mentorer lätt utbyta erfarenheter och ge varandra tips. 

Det var också mycket bra att varva sal 503 med egna arbetsrum. På det här sättet fick alla 

elever se oss alla mentorer, och kände sig nog ganska trygga med oss även om vi inte var 

deras ”egen” mentor. Eleverna fick trygghet av att samlas i sitt hemrum varje morgon. 

”Enskilda schemainslag/arbetspass: Vi kompletterade varandra mycket bra. Eftersom vi är 

olika som individer kunde vi plocka upp olika elevers sätt att arbeta, och på det viset hjälpa 

dem maximalt.” 

”Jag är väldigt nöjd med mentorernas insatser. Det var ingen som inte ville ta till sig 
uppgifter. Alla höll humöret uppe och var pigga och glada varje morgon vilket är viktigt! Vi 
kompletterade varandra bra då vi har olika bakgrunder och kunskaper inom olika 
områden.” 

 

”Matematiken var också väldigt uppskattad av dem (eleverna). Att de själva fick hitta det 
gyllene snittet, dels på sig själva och dels i naturen, var jättebra... Under första veckan fick 
de en typ av föreläsning om vad det gyllene snittet är för något och vem Fibonacci var. 
Sedan fick de smälta det ett tag, och slutligen under vecka 2 gick teorin över i praktik och 
man fick hitta det gyllene snittet i olika avstånd mellan kroppsdelar. Detta tror jag ökar 
förståelsen för vad det är man håller på med. Det såg man på eleverna också, att de blev 
fascinerade av att det de fick lära sig förra veckan faktiskt stämde. Jättebra!” 

 

Elevernas sociala samspel 



44 

 

”Från början satt Botkyrkaeleverna och Huddingeelever åtskilda och pratade knappt med 

varandra, men de sista dagarna märkte jag att de hade väldigt roligt ihop… 

…de var så blyga och tysta i min grupp att vi verkligen fick uppmuntra dem att uttrycka sig 

och ta för sig. Försiktiga lära-känna-lekar gjorde susen och de kunde till sist interagera 

med varandra. Vi lät dem arbeta ihop med någon de inte känner, för att på så vis lära sig 

lite mer socialt spel. De tyckte att det var läskigt i början, men det gick bättre och bättre för 

varje dag… 

”De flesta eleverna tyckte överlag om laborationerna, de tyckte det var spännande med 

olika blandningar, kemikalier. Praktiska momenten lockade mer än de teoretiska.”  

”Rastenar bör vara längre, kanske 1.5 tim och med en aktivitet, alternativt 40 min lunch 

och kortare raster under för- och eftermiddagspassen, men då är det viktigt att ha spel och 

kortlek och dyl. så att eleverna kan sysselsätta sig” 

”Under Leonardotemat: Rotationsschemat fungerade väldigt bra. Eleverna fick tid under 
varje moment och de kände sig inte stressade jämfört med slime/teknik labben v. 1. Under 
slutproduktionen gick det, även här, väldigt smidigt och vi blev klara och kunde ta oss en 
välförtjänt längre lunch. En briljant ide att spela brännboll framfördes och det var, minst 
sagt, lyckat! Här såg man tydligt hur bekväma eleverna var med varandra jämfört med 
första veckan.” 

 

Mentorernas eget arbete 

 ”Det krävs att man tänker till. Det är inte bara att hoppa in som vilken vikare som helst, att 

skapa en relation oss emellan har varit nödvändigt för att kunna jobba så bra tillsammans! 

Vi beslutade tidigt att ena oss kring större frågor för att på det viset eliminera strul…” 

 

Lärarnas arbete 

”Trygga bra lärare som påmint oss och hjälpt oss på bästa sätt med laborationer och tips. 

Utan dem hade det blivit svårt.” 

 

Egna synpunkter 

”Jättebra att vi var två mentorer per grupp! Detta gjorde att en mentor alltid var rörlig ifall 

något behövdes eller skulle tas om hand. Fortsätt med detta!! 

”En annan punkt som man kanske ska ta upp är Tid. En del moment kanske man skulle 

kunna lägga lite mer tid på för att kunna arbeta vidare med det man startat, som vi har 

pratat om. Ett exempel kan vara slimen på lab. Om mer tid skulle finnas kanske man hade 

kunnat arbeta mer med slimen, beräkna hastigheten för hur fort slimen rör sig på en given 

sträcka. Att beräkna dess ”töjbarhet”, osv.” 

”Det var längesen jag hade haft riktigt roligt kan jag säga nu efter att sommarhögskolan är 

avslutad…det var lärorikt och fantastiskt roligt! Som om jag har känt eleverna i flera år!  

Jag kan avslöja att jag var lite skeptisk mot att vara mentor för elever från ”studieovana 

miljöer”, det kanske bottnar sig i vad man hör från media. Men jag upptäckte vilka 
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potentialer de egentligen har bara man kan lyfta fram det. Vilket jag tycker att vi har 

lyckats att göra!.. 

…jag har  idag (sista veckan, måndag) fått höra att flera elever trodde det skulle bli 

jättetråkigt, men att de haft SÅ ROLIGT! Alltså behöver de motiveras och påminnas när 

ansökningarna ska in till oss. Kanske kan de söka själva via en webbsida? Jag tänkte fråga 

eleverna i min grupp om de vill vara med och ”göra reklam” för sommarhögskolan år 

2011?.. 

Kanske bör man avsätta tid att spegla. Kanske inte. Det behövs främst de första dagarna i 

vecka ett. Sedan fungerar arbetet utan problem. Mycket bra att förslaget att gå ut och äta 

tillsammans, mentorer och lärare, gick att genomföra. Önskemål om att ha 

personalmiddagen sista kvällen kom fram under middagen, då alla kan slappna av. Dock 

är det svårt att ordna med tanke på den kommande midsommarhelgen. Tisdagen var 

jättekul  

”Stort tack, med förhoppning om vidare samarbete… 

… jag ser fram emot nästa års sommarhögskola.” 

”Jag är SUPER nöjd med Sommar högskolan 2010. Inte i mina vildaste drömmar trodde jag 
att jag skulle gråta efter att ha känt eleverna i 8 dagar. Nu kan jag bara hoppas på en  

ännu mer lyckad Sommarhögskola 2011!” 

 

2011 

Mentorernas värdering 

I mentorernas inskickade utvärderingar anges att de är mycket nöjda med kursens 

genomförande och dess utfall. Den stressade förberedelseperioden anges som ett problem och 

att nytillkomna mentorer inte fick tillräcklig tid att orientera sig. En slutsats här bör vara att 

planering och utveckling måste ske tidigare för att inte krocka med examinationsperioder och 

annat. Här nedan följer korta citat som speglar utvärderingen: 

Arbetsklimatet i mentorsgruppen 

- Jag tycker att vi har haft ett väldigt öppet och varmt klimat i mentorsgruppen.  

- De flesta av mentorerna var samarbetsvilliga och sa inte nej till uppgifter som fanns att 

göra. 

- Humöret var på topp i stort sett hela tiden och vi visade ett bra/fint ansikte utåt gentemot 

eleverna 

- Bra samarbetsförmåga mellan mentorsparen där man efter ett par dagar lättare kunde 

förstår hur man kunde komplettera varandra bättre 

-Tryggt också med en äldre mentor som hade erfarenhet och koll på saker som vi nya inte 

hade 

 

Hur har eleverna utvecklats?  

- Flera av våra elever har vuxit sitt självförtroende. Kan vara svårt att mäta efter så kort tid 

men vid examen såg man många lysande ansikten som var oerhört stolta av sina 
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slutprodukter och arbetsinsatser. Jag fick även höra flera föräldrar som med förvåning sa 

att deras barn faktiskt ville gå till skolan på morgnarna. 

-Forskning om Stockholm: Klockrent! Här var det många som vi absolut inte trodde det 

skulle gå bra för, som utmärkte sig på alla möjliga vis. Hitta fakta, sammanställa, 

omformulera, bilder på platser och PowerPoint. Många elever i vår grupp visade sig också 

vara riktiga poeter. 

-Kreativitet: Jag upplevde det som att kreativiteten hos många elever hade utvecklats 

positivt, speciellt när de fick måla sina kistor, där de visade prov på stor fantasi och 

variation.  

-Öppenhet: I början var många självklart lite tysta och tillbakadragna och inte så värst 

pratglada med de andra eleverna/mentorerna, men mot sista veckan var det helt 

annorlunda. Jag upplevde en stor öppenhet bland eleverna och fick på så vis mycket lätt 

kontakt med dem. Det var roligare när vi kände varandra bättre och då kunde man bjuda 

på sig själv mycket mer. 

 

2012 

Mentorernas värdering 

I mentorernas inskickade utvärderingar anges att de är mycket nöjda med kursens 

genomförande och dess utfall. Den stressade förberedelseperioden var delvis ett problem även 

i år.  En slutsats här bör vara att planeringsmöten och utvecklingsarbete måste ske tidigare 

under vårterminen för att inte krocka med examinationsperioder och annat. Här nedan följer 

korta citat som speglar utvärderingen: 

Tycker mentorsgruppen fungerar utmärkt bland annat genom att samtliga visar i sin praktik 

att de hjälper varandra och lyssnar på varandra, ber om råd och tips.  

Elevgruppen kändes mer homogen än föregående år vilket resulterade i en mer avspänd 

verksamhet i vilken mentorerna hade manöverutrymme att improvisera efter förutsättningar. 

Inför kommande sommarhögskola kunde man exempelvis i högre utsträckning delegera 

ansvar och beslutsrätt till olika mentorer.  

...Hela första veckan blev ganska otydlig, många av lekarna var jättebra men det borde 

uteslutande ha varit lekar där alla inkluderades... 

 Microsoft bör omvärderas. Kan vara väldigt intressant men ett stort önskemål från 

eleverna var att se hur deras faktiska verksamhet var uppbyggd. Hur jobbar man på ett 

sådant stort internationellt företag??  

Andra veckan var som tidigare den mest givande och jag önskar att den var det längre 

delen av projektet. Kanske borde man vända på det hela så att introt är några dagar och 

grupparbetena är 1 vecka? 

  

Dataspelssamarbetet var riktigt bra och Fred och Philip skötte det utmärkt, jag önskar 

fler samarbeten med andra linjer till kommande år då jag tror det berikar hela 

upplevelsen och expertområdena ökar... 

Det var väldigt bra när mentorerna fick ha sina grupper under samtliga aktiviteter, men 

det funkade mindre bra då eleverna själva fick bestämma hur de ville. Tänker mest på 

Microsoftdagen, tror att vi hade kunna sluppit den tråkiga incidenten med en städare, om 
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mentorerna hade kvar sina grupper under den dagen. Det är väldigt svårt det där att ha 

"kontroll" över eleverna även på raster, men det verkar som att det behövs... 

...till nästa sommar skulle jag vilja ha mer detaljerade planeringar, samt fokusera på de 

små sakerna som exempel det här med grupperna och att mentorerna verkligen är med 

sina grupper hela tiden. .. 

Det var otroligt att arbeta med alla och jag tänker redan på hur kul det ska bli nästa år. 

Jag hoppas sommarhögskolan kommer expandera mer så man får tillfälle att jobba ännu 

längre med det underbara mentorsarbetet! Jag tyckte att vi hade en bra kommunikation i 

arbetslaget... 

Det var många datorer som inte funkade på de salar vi bokat vilket gjorde att det blev 

svårare att dela in eleverna i grupper samt att sysselsätta dem.  

Linda Destici var jättebra på att lära mig hur jag ska handskas med eleverna. Hon stod 

mycket för organisationen i början och jag har henne att tacka för att det gick så bra... 

Som avslutning för varje dag hade jag önskat att grupperna, var för sig, skulle samlas 

och prata om dagen, max ca 5 minuter.  

 

2013 

Mentorernas värdering 

I mentorernas inskickade utvärderingar anges att de är mycket nöjda med kursens 

genomförande och dess utfall. Dessa frågor skulle belysas:  

Vad har fungerat bra - Vad kan göras bättre? 

 

Här nedan följer korta citat som speglar deras åsikter  

 

Innehållet i aktiviteter och teman 

Aktiviteterna har varit bra, men jag tycker att vi måste ha bättre planering kring vilka som 

ska göra vad och HUR, mycket tidigare. 

Tycker temana var bra och gav eleverna en möjlighet att få pröva på verkliga jobb. Men jag 

saknade en del psykologi och mer där man jobba med elevernas självkänsla, då jag kände att 

många var osäkra på sig själva och på det de gjorde.  

Stadsvandringen är ett stort plus bland eleverna. Föreläsningar likaså, Ahmeds föreläsning 

var bland de bästa, tyckte många av eleverna. Att gå på museum besök uppskattar eleverna 

inte. Både förra årets elever och årets elever blev otroligt uttråkade och stämningen blev inte 

den bästa.  

Även fast spel var populärt och valt av många, så såg jag och Fred att det många gånger var 

valt av elever för att de hade kompisar i spelgruppen. Några av dessa elever var dessutom 

extremt ointresserade av spel, vilket såklart är okej men problematiskt om man nu valt spel 

som tema. 
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Jag tycker att innehållet i aktiviteter och teman varit bra, och det tycks ha intresserat 

eleverna. Tror dock att vi nästa år ännu tydligare bör formulera vad som ska göras i varje 

grupp, så att de deltagande eleverna är förberedda på vad som komma skall. Jag tror också 

att det skulle förenkla valet för de som vill delta ... 

Schemaläggning 

Det var bra att det var fem dagar för grupperna att arbeta med deras tema. Det var också bra 

att det hände olika saker varje dag. Ingen dag var den andra lik.  

 

Rekrytering av elever 

Även om det är frivilligt och lärarna rekommenderar elever,  tycker jag att man kanske kan 

lägga mer press på skolorna för att inte få elever som enbart stökar till. Det finns alltid en 

eller flera…man nog vara hårdare med dem så det inte får förstöra för andra.  

 

Mentorernas arbete/samarbete 

Det har funkat bra med mentorerna och att få arbeta med Helen Shabo har varit ett rent nöje! 

Önskar att Jag får jobba med henne igen. Alla mentorer har verkligen gjort sitt bästa, vilket 

märkdes på avslutningen och kramkalaset! 

Tyckte att samarbetet såg en förbättring i år. De rörliga mentorerna var en oerhörd tillgång 

och tyckte jag var ett mycket bra tillskott till samarbetet. 

 

2014 Mentorernas värdering 

Sommarhögskolan får ALDRIG bli skola! Det är meningen att det ska vara en annan form av 

utbildningserfarenhet som eleverna får vara med om. Vi ska försöka närma oss samhället vad 

gäller hur det är strukturerat och fungerar. Vår verksamhet ska ge eleverna en inblick i att det 

framtida arbetslivet är flexibelt.  

Direkta mentorkommentarer: 

Fråga till Fred från elev på spelprogrammet: då måste du vara duktig på matte! Fred: Nej, men 

jag blev! 

Helen: Föräldrarna sätter press på eleverna, att plugga!  

Hanna: Vi kan stå för valfriheten! Bli vad du vill, nu eller senare i livet. 

 

Vi måste utveckla och bygga vidare på att informera eleverna inför SHS genom en tydligare 

beskrivning av temagrupperna inför deras val. Första planeringsmötet kring detta kommer att 

ske redan i slutet av januari 2015 
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Spel: Conny och Fred få med två mentorer på så stor grupp 24 elever, en vision är att dela in 

gruppen i mindre grupper för at eleverna ska jobba i temagrupper, likt det de gjorde på SHS+. 

Försöka få en mer arbetsmarknadsnära struktur genom att fördela arbetsuppgifter. 

Livskunskap:. De genomförde en undersökning som utgick från social kompetens och vad 

det innebär. Elevgruppen bestod av ganska olika individer, både elever med framåtanda och 

de som är blyga. Gruppen fick mycket goda resultatet. Existensiella frågor om livet, döden, 

kärleken måste få vara i fokus och temat bör finnas med igen. 

Företagande: Stor grupp i år. Förra året låg fokus på att ta fram en produkt, med 

marknadsföring, ekonomi osv. i skulle kunna aamarbeta med Ericsson och KTH i Kista, där 

de har katastrofutbildning i därför avsedda lokaler. Ta fram en mobilprodukt, ”drömmobilen” 

och hitta en ny kundkrets (5-åringar, 92-åringar), med kostnadskalkyl, marknadsföring. 

Arbeta mer med prototyper som eleverna får bygga av enkelt material.  

Textproduktion: Jonte och Sonja de hade olika uppfattning och planer på vad de skulle göra 

med det här temat, men gruppen av ”duktiga” tjejer vill utveckla sin textutformning. Det här 

temat var ett utmärkt exempel på att vi på SHS kan anpassa temat med eleverna som deltar. 

Vilket betydde att de fick skriva mycket text och få feedback på den. Resultatet blev en stor 

textproduktion, där resultatet blev utmärkt, även om en hel del hamnade i papperskorgen. 

 

Tidningen fick jättefin respons även i år och är omtyckt av både elever, mentorer och lärare 

och folk i kommunerna. Tväraktiviteter över gruppgränserna vore bra att utveckla i 

fortsättningen. 
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Bilaga C: Intervjuguide 

Intervjuguide 

Tänk på språket, korta tydliga frågor. 

 Vetenskapliga 

frågor: 

Intervjufrågor: 

  Teoretiska frågor: 

Ha fokus på vad 

forskningsfrågorna ska 

besvara. 

Teoretisk/dynamisk 

frågor: 

För att verka för att 

ge informanten en 

positiv interaktion 

med forskaren. 

Bakgrundsfrågor:   Var är du född? 

Vilken ålder? 

Vilken utbildning? 

/Vad gör du idag? / 

Vilken klass/program 

går du i nu? 

Största anledningen 

till ditt deltagande i 

SHS och varför kom 

du tillbaka? Om flera 

rangordna. 

Inledande fråga: Vilken syn har 

elever/mentorer på 

SHS verksamhet i 

stort 

Beskriv hur du upplevt 

ditt deltagande i SHS i 

stort. 

Berätta vad du tyckte 

var bäst med ditt 

deltagande i SHS och 

varför. 

Uppföljningsfrågor:  Hur har du upplevt 

gruppindelning, elever 

och mentorer. Har du 

upplevt 

skillnader/likheter med 

undervisningen i 

”vanliga 

skolan/gymnasiet” och 

SHS? 

Vad tyckte du om 

Rotationsschema 

dagen, maten, 

olympiaden, din egen 

insats i temagruppen, 

osv? 

Sonderande frågor: Hur har du och din 

mentorspartner lagt upp 

verksamheten? 
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 Vetenskapliga 

frågor: 

Intervjufrågor: 

  Teoretiska frågor: 

Ha fokus på vad 

forskningsfrågorna ska 

besvara. 

Teoretisk/dynamisk 

frågor: 

För att verka för att 

ge informanten en 

positiv interaktion 

med forskaren. 

Specificerande 

frågor: 

Hur beskrivs 

skillnader och 

likheter mellan 

ordinarie 

undervisning och 

SHS arbetssätt? 

Vilka var de 

grundläggande tankarna 

bakom er planering? 

Vad var huvudsyftet för 

er gruppverksamhet? 

Tema, fokus och mål. 

Om flera rangordna. 

(Personliga frågor: 

utifrån 

mentorns/elevens mer 

specifika förmågor 

som jag sett under 

SHS) 

Direkta frågor  Om du jämför med den 

verksamhet du mött på 

praktiken/i skolan finns 

det någon skillnad i 

upplägget? Någon 

likhet? Vilken/vilka? 

 

Indirekta frågor:   

Strukturerande 

frågor: 

 Åter till ämnet, om det 

behövs!* 
 

Tystnad: OBS! Tystnad, lyssna! 

OBS!* 
 

Tolkande frågor: Har deltagandet i 

SHS påverkat 

studiemotivationen 

på något sätt, ge 

exempel. 

Hur skulle du beskriva 

elevernas/din egen 

inställning till SHS 

verksamhet när de/du 

kom första dagen? Hur 

skulle du beskriva 

elevernas/din egen 

inställning till SHS 

verksamhet sista dagen? 

Om det finns någon 

skillnad, varför och 

vilka? 

 

Avslutande fråga: Är det något du vill 

tillägga, något du tycker 

vi inte pratat om? 

 

* Kursiv text mer av bakomliggande tankekaraktär- påminnelse. 
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Bilaga D: Intervjufrågor elever 
Intervjufrågor Elever 

Den här intervjuundersökningen genomförs av Cicci Barkåker, student vid Södertörns 

högskolan Interkulturell lärarutbildning grundskolans äldre åldrar och gymnasiet termin 9 

avancerad nivå, och ämnet är Utbildningsvetenskap. Intervjun kommer att spelas in med hjälp 

av mobiltelefonens ljudupptagningsfunktion och beräknas ta 30-45 minuter. Som forskare 

måste jag ta hänsyn till följande etiska forskningsregler, som är framtagna av 

Vetenskapsrådet: 

 Informationskravet: Den här undersökningen är en del av mitt examensarbete med 

arbetsnamnet: Learning by doing ht-14, och handlar om Sommarhögskolan. Syftet är att 

undersöka vilken effekt, arbetsformen som Sommarhögskolans verksamhet bygger på, och 

om/hur den påverkar din studiemotivation. Du får intervjufrågorna före vår träff så att du har 

möjlighet att förbereda dina svar. 

 Samtyckeskravet: Du deltar frivilligt i intervjuundersökningen och kan när du vill avbryta 

intervju om du känner att du inte är bekväm med situationen och/eller frågorna. 

 Konfidentialitetskravet: De uppgifter som är personligt ställda kommer att anonymiseras i 

examensarbetet, så att det inte går att förstå eller spåra vem som lämnat uppgifterna. 

 Nyttjandekravet: informationen från den här intervjuundersökningen kommer endast att 

användas i mitt examensarbete. Det kommer att ske en ljudinspelning under intervjun, som 

kommer att transkriberas - skrivas ner, och analyseras efteråt. Då hela examensarbetet är 

färdigt, godkänt och betygssatt kommer samtliga ljudfiler att raderas.  

 (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14) 

Intervjufrågor  

Var är du född? 

Hur gammal är du? 

Vilken klass/program går du i nu? 

Hur många gånger har du varit med på SHS? 

Största anledningen till ditt deltagande i SHS och varför ville du komma tillbaka? Om du har 

flera anledningar, berätta vilka. 

Beskriv hur du upplevt ditt deltagande i SHS i stort. Hur har du upplevt gruppindelning, 

elever och mentorer. 

Vad har varit temat för de grupper du varit med i? Hur har ni arbetet med temat, på vilket 

sätt? Om ni jobbat med temat på flera sätt, beskriv vilka. 

Om du jämför med din vanliga skola, är det någon skillnad/likhet mellan hur undervisningen 

ser ut? Hur lärarna/mentorerna jobbar/ bemöter dig? Vilken/vilka? 

Hur skulle du beskriva dina förväntningar på SHS när du kom första dagen? Hur skulle du 

säga att du såg på din egen prestation under SHS till slut? Om det finns någon skillnad, varför 

och vilka? 

Är det något du vill tillägga, något du viktigt vi inte pratat om? 
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Bilaga E: Intervjufrågor studentmentorer 
Intervjufrågor Studentmentorer 

Den här intervjuundersökningen utförs av Cicci Barkåker, student vid Södertörns högskolan 

Interkulturell lärarutbildning grundskolans äldre åldrar och gymnasiet termin 9 avancerad 

nivå, och ämnet är Utbildningsvetenskap. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av 

mobiltelefonens ljudupptagningsfunktion och beräknas ta 30-45 minuter. Som forskare måste 

jag ta hänsyn till följande etiska forskningsregler, som är framtagna av Vetenskapsrådet: 

 Informationskravet: Den här undersökningen är en del av mitt examensarbete med 

arbetsnamnet: Learning by doing ht-14, och handlar om Sommarhögskolans verksamhetsform 

vid Södertörns högskola. Det skrivs efter önskemål från de deltagande kommunerna, 

Huddinge, Järfälla och Södertälje. Syftet är att se vilken effekt, arbetsformen, verksamhet 

bygger på, har och om/hur deltagande elevernas studiemotivation påverkas av den. Du får 

intervjufrågorna före vår träff så att du har möjlighet att förbereda dina svar. 

 Samtyckeskravet: Du deltar frivilligt i intervjuundersökningen och kan när du vill avbryta 

intervju om du känner att du inte är bekväm med situationen och/eller frågorna. 

 Konfidentialitetskravet: De uppgifter som är av personlig karaktär kommer att anonymiseras 

i examensarbetet, så att det inte går att förstå eller spåra vem som lämnat uppgifterna. 

 Nyttjandekravet: informationen från den här intervjuundersökningen kommer endast att 

användas i mitt examensarbete. Det kommer att ske en ljudinspelning under intervjun, som 

kommer att transkriberas och analyseras efteråt. Då hela examensarbetet är färdigt, godkänt 

och betygssatt kommer samtliga ljudfiler att raderas.  

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-14) 

Intervjufrågor  

Var är du född? 

Vilken ålder? 

Vilken utbildning? 

Vad gör du idag? 

Största anledningen till ditt deltagande i SHS och varför kom du tillbaka? Om flera rangordna. 

Beskriv hur du upplevt ditt deltagande i SHS i stort. Hur har du upplevt gruppindelning, 

elever och mentorer.  

Hur har du och din mentorspartner lagt upp verksamheten? Vilka var de grundläggande 

tankarna bakom er planering? 

Vad var huvudsyftet för er gruppverksamhet? Tema, fokus och mål. Om flera rangordna. 

Om du jämför med den verksamhet du mött på praktiken/i skolan finns det någon skillnad i 

upplägget? Någon likhet? Vilken/vilka? 

Hur skulle du beskriva elevernas inställning till SHS verksamhet när de kom första dagen? 

Hur skulle du beskriva elevernas inställning till SHS verksamhet sista dagen? Om det finns 

någon skillnad, varför och vilka? 

Är det något du vill tillägga, något du tycker vi inte pratat om? 
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Bilaga F: Förenkät Sommarhögskolan 2014 



55 
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Bilaga G: Efterenkät Sommarhögskolan 2014
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Bilaga H: Tillstånd att använda muntlig referens 
 

 

Ansökan om tillstånd att använda muntlig, personlig referens. 

 

Svar till ansökan om att använda muntlig, personlig referens. 

 


