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Lov- och simskola
nordöstra Göteborg

Den svenska skolans segregation och bristande 
likvärdighet har varit ett återkommande och 
hett ämne i samhällsdebatten under en längre 
tid. När Linnea Lindquist, biträdande rektor 
på Hammarkullsskolan i nordöstra Göteborg, 
!"#$ tog initiativ till en lov- och simskola 
var projektet ännu i mindre skala. Syftet och 
målet var att %örbättra %örutsättningarna %ör 
lågstadieelever med svenska som andra språk 
och motverka det glapp som uppstår under ett 
långt sommarlov, då möjlig heterna att träna 
sig i svenska kanske helt %örsvinner. 

Intervju: Sara Michaëlsson och Magnus Haglund! 
Text: Sara Michaëlsson! 
Foto: Peter Claesson
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Felix Larsvik,  
projektsamordnare.

Lov- och simskola – nordöstra Göteborg

" # $% &  ' ( ' )  * % +  Stenastiftelsen engagerat sig i lov- och 
simskoleverksamheten, som nu växt till att omfatta #& skolor i 
nordöstra Göteborg. Ett av stiftelsens fokusområden är sedan 
länge stöd till barns och ungdomars utveckling, inte minst i 
form av tidiga insatser %ör att främja läs%örståelse och språkut-
veckling. 

Som i allt framgångsrikt arbete krävs det uthållighet, konti-
nuitet och ett långsiktigt tänkande. För att %å reda på mer om 
både bakgrunden och den konkreta verksamheten, stämmer vi 
trä' med projektsamordnaren Felix Larsvik en eftermiddag i 
mitten av juli. Lovskolan har redan varit igång under ett par 
veckor, men när vi kommer dit är dagens undervisning, som är 
%örlagd mellan klockan ( och #), över.

– Jag blev involverad %örst i år, säger Felix Larsvik, när vi har 
slagit oss ner i ett av klassrummen.

– Men som ni vet startades lovskolan här på Hammarkulls-
skolan !"#$, när rektorn Linnea Lindquist ville hitta ett sätt att 
överbrygga svårigheterna som många elever med svenska som 
andraspråk har, och som senare leder fram till icke godkänt 
betyg i svenska i årskurs sex. Tankegångarna bakom simskolan 
är liknande. Man såg behovet av extra, kompensatorisk verk-
samhet %ör de många elever här ute som kommer från kulturer 
där simkunnighet och vattenvana inte är ett självklart inslag i 
barnens utveckling. Också där såg man hur det ledde till icke 
godkänt betyg i idrott i sexan, då eleverna bland annat %ör-
väntas kunna simma !"" meter. De resurser som avsattes %ör 
simundervisning inom ramen %ör den ordinarie skolverksam-
heten, räckte helt enkelt inte till.

– Den kanske viktigaste slutsatsen av detta var att det krävs 
att man börjar mycket tidigare med stödjande insatser. Det 
*nns många %ördelar. Dels är de yngre barnen generellt lättare 
att nå och mer positivt inställda till skolan överhuvudtaget, 
dels hinner inte klyftorna och kunskapsglappen växa sig så 
stora. Sommarlovet är dessutom långt, och det är inte alla som 
har så mycket att göra. 

– Det *nns allt att vinna på att börja så tidigt som möjligt. 
Det var %ör övrigt möjligheten att verkligen kunna påverka i 
positiv riktning som +orde att jag själv valde att utbilda mig 

till lågstadielärare, fram%ör att satsa på att bli ,mnasie- eller 
högstadielärare. Längre upp i åldrarna är det så oerhört mycket 
svårare %ör en enskild lärare att göra skillnad, och så många 
andra faktorer som påverkar och spelar in.

Sedan !"!#, då Stenastiftelsen kom in i bilden, deltar #$ 
skolor i projektet, men själva verksamheten bedrivs på fyra 
av dem. Hur är lovskolan organiserad mer i detalj%

– Här på Hammarkullsskolan har vi elever från Emmaskolan, 
Eriksboskolan, Lärjeskolan och Bergsgårdsskolan som %öljer 
lov- och simskoleundervisningen och även erbjuds sommarfri-
tidsplats, om de vill ha det, så att de slipper att åka tillbaka till 
sina egna skolor.
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Unge&är hur många elever rör det sig om%
– Jag tror att det var #-& som anmälde sig. De .esta var från 
Hammarkullsskolan, kanske mest där%ör att man här visste vad 
det handlade om. Det tar tid att bygga upp en verksamhet och 
fram%örallt att sprida kunskapen om den. En del elever kan eller 
vill av olika skäl inte vara med hela perioden. Och eftersom hela 
verksamheten är frivillig %örsöker vi se till att det går att %ölja 
undervisningen i kanske tre av de sex veckorna också. Men det 
händer att barnen vill fortsätta längre, när de upptäcker hur 
roligt det är.

Vilken är din egen roll i projektet%
– Jag anställdes som samordnare och projektledare i år, när verk-
samheten utökades så mycket. Först på !" procent från mitten 
av februari till sista maj, då jag främst ägnade mig åt att rekry-
tera personal. Eftersom jag själv utbildar mig till lågstadielärare 
på Pedagogen, hade jag en stor %ördel i det att jag lätt kunde %å ut 
informationen. De som rekryteras är alla lärarstudenter i slutet 
av sin utbildning. Jag har också ganska mycket tidigare erfaren-
het av projektledning, främst inom den ideella s%ären.

Var det svårt att &å tjänsterna besatta%
– Nej, intresset var stort. Det som var litet svårare, var att alla 
inte kunde jobba hela perioden. Men vi har full bemanning och 
noggrann överlämning till de lärare som byter av varandra. 
Från juni till mitten av augusti jobbar jag #"" procent. Min roll 
nu är främst att vara problemlösare och ständigt tillgänglig 
om några praktiska frågor skulle dyka upp. Lärarna skall inte 
behöva ägna någon tid alls åt det, utan kunna lägga all kraft på 
undervisningen och barnen.

En viktig del av &örberedelsearbetet måste ju vara att &å ut 
informationen om vad lov- och simskolan är och vad den 
erbjuder eleverna. Hur har det fungerat%

– Det ingick i mina uppgifter under våren och så här i efterhand 
kan jag se att vi hade behövt vara ännu tydligare, och fram%ör-
allt borde informationen ha gått ut på .er språk. Nu blev det 
ganska många miss%örstånd – särskilt på de skolor som inte 

tidigare haft lovskola. Jag kommer att dokumentera allt – de 
positiva erfarenheterna och det vi kunde ha +ort bättre – så att 
man kan dra nytta av det och lära sig till nästa gång. På Ham-
markullsskolan, där verksamheten redan var etablerad, visste 
barn och %öräldrar vad det rörde sig om. På andra skolor trodde 
en del att det var fritidsverksamhet.

Så en lärdom är att sprida informationen på 'era språk och 
kanske genom personliga kontakter, inte bara på papper%

– Ja, absolut. Här skulle vi till exempel varit behjälpta av om 
informationen åtminstone funnits tillgänglig på somaliska, 
arabiska och engelska. Man skulle kunna ha den på många 
.er språk %örstås. Vi har elever som skulle gagnas av om den 
fanns på vietnamesiska och kinesiska också. Vi har delvis kun-
nat överbrygga språkbarriären genom att en del av lärarna och 
assistenterna behärskar arabiska och somaliska, som är de två 
stora språken här ute.

– Man kan tycka att vi borde ha %örstått det här redan från bör-
jan, men insikten om hur stort problemet var, kom ganska sent 
i processen. Men, som sagt, nästa gång gör vi på ett annat sätt. 

Simskoleundervisningen, hur är den organiserad%
– Där har vi erfarna simskollärare från klubben Göteborg Sim, 
som har god vana vid just den åldersgrupp det rör sig om. Dess-
utom *nns det simskoleassistenter som är med hela tiden, även 
i omklädningsrummen, och ser till att allt går som det skall. 
Undervisningen sker här intill, i Hammarbadet, och varje grupp 
har tio undervisningstill%ällen. Jag har %örstått att det har +orts 
enorma framsteg – snabbt. Barn som tidigare absolut inte ville 
gå i närheten av vatten simmar nu kortare sträckor på egen hand. 
Det märks att det är många som tycker att det är roligt och som 
vill fortsätta med simlektioner. Då kan vi hänvisa dem vidare till 
andra simskolor. Att övervinna en rädsla och ett hinder på det 
sättet, innebär %örstås mycket %ör barnens självkänsla.

Vad har du själv lärt dig av det här arbetet%
– Många saker, säger Felix Larsvik och funderar. Men jag tror att 
det är viktigt att ha med sig insikten om hur arbetssituationen 
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i dagens skola ofta ser ut. Hur stressade lärarna är och hur litet 
tid det *nns över %ör att hinna med det där extra arbetet som 
skulle behövas. Hur många lärare ständigt känner att de inte 
räcker till och inte hinner att ge varje barn den tid som krävs.

– Jag har själv jobbat en del i områden med liknande demo-
gra* och det jag har upplevt är att det *nns ett stort engage-
mang från många %öräldrar. De vill att deras barn skall lyckas, 
vet hur viktigt det är att klara skolan, men också i kontakten 
mellan skola och vårdnadshavare är språkbarriärerna ofta det 
stora problemet. Min generella erfarenhet av att jobba på skolor 
i mångkulturella områden är att engagemanget från %öräldrar-
nas sida kan vara väl så stort som på skolor där majoriteten av 
barnen har svenska som modersmål. Så det handlar allra mest 
om att ta vara på möjligheterna och hitta sätt att samarbeta på.

Inriktningen på lovskolan är språkstärkande arbete inom 
alla ämnen, men med tyngdpunkt på svenska och matematik. 
Skoldagen &ör eleverna pågår mellan ( och #), inklusive lunch 
och raster. Lärarna *nns däremot på plats mellan + och #,.)". 
Det vore *nt att &å trä-a några av dem och höra deras egna 
berättelser. De 'esta kan nog vara överens om behovet av 
stödinsatser, men det intressanta här är att det inte längre 
stannar vid vackra ord och fromma &örhoppningar utan 
omsätts i praktik.

– Absolut! Eleverna är grupperade efter kunskapsnivå och hjälp-
behov, men vi har valt att ge grupperna %ärgnamn istället %ör 
att använda si'ror eller bokstäver. Gul, Blå och Röd. Lärarna i 
grupp Blå sitter och planerar i ett av klassrummen litet längre 
bort i korridoren.

De fyra lärarna Sally Dallachi, Larglinda Meholli, Alexandra  
Bolmsjö och Alonnika Ritchey avbryter sitt överlämnings-
arbete in%ör kommande vecka, då Larglinda kommer att 
ersätta Alexandra i undervisningsteamet, som alltid består av 
två pedagoger.

Vill ni presentera er själva och berätta litet om hur ni arbetar%
– Jag kan börja, säger Alonnika Ritchey. Min roll just nu är 
fram%örallt att ha enskild undervisning med två elever. De 
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Från vänster, lärarna Larglinda Meholli, 
Alonnika Ritchey och Sally Dallachi. 
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barnen inte vågade skriva överhuvudtaget skriver de nu hela 
tiden, och älskar det! Det känns %örstås fantastiskt att %å vara 
med om den progressionen. Nu slutar jag på fredag och Larg-
linda tar över i nästa vecka, men erfarenheterna och kunska-
perna vi själva %år under de här veckorna är ovärderliga.

– Sally och jag kommer att fortsätta att jobba tillsammans 
på samma sätt, säger Larglinda Meholli. Jag ser fram mot att %å 
lära känna barnen och verkligen kunna hjälpa dem med det de 
behöver på en individuell nivå.

Vad innebär det att vara två pedagoger i klassrummet%  
– Det är väldigt skönt att vara två, särskilt när kunskapsspannet 
är så stort, säger Alexandra Bolmsjö.

– Och vi har %ördelen att alltid kunna %å stöd av varandra, 
både vad gäller de rent pedagogiska frågorna, men också prak-
tiska saker, som att till exempel kunna gå ifrån och kopiera, om 
det skulle behövas, säger Sally Dallachi. Tanken här är att det 
är två pedagoger som arbetar tillsammans med en mindre, han-
terlig grupp elever. I den vanliga skolan är klasserna så mycket 
större och om man är två, är det en assistent eller hjälplärare, 
inte en annan pedagog.

– Det har också fungerat väl med eleverna från de andra sko-
lorna. Och det märks att barnen tycker att det är roligt med lov-
skolan. De kommer springande på morgonen och är också måna 
om varandra. De räknar in och kollar att alla är med efter raster 
och så vidare. Lovskolans syfte är ju att stärka barnens %örmå-
gor och öka deras kunskaper i fram%örallt svenska språket, men 
vi har samtidigt roligt, det är många skratt och mycket glädje.

– Jag vet också exempel på elever som var med redan %örra 
året, säger Alonnika Ritchey. De hade varit ganska isolerade 
och utan%ör i sin ordinarie skolverklighet och hittade här ett 
nytt sammanhang där de kunde knyta andra kontakter. Den 
sociala aspekten är också viktig.

Hur skiljer sig arbetet i lovskolan från situationen och 
villkoren i den ordinarie skolverksamheten%

– Den stora skillnaden är att %å känna att man räcker till och 
faktiskt ha resurser och tid att genom%öra det man har satt 

behöver träna väldigt mycket mer på läsning, ljuda mycket 
och repetera. För att de skall komma igång och utvecklas och 
inte ge upp, krävs det just att man sitter med dem en och en, 
och att de faktiskt %år den tid de behöver. Att %ånga upp de här 
eleverna tidigt hjälper dem att hämta in och komma ikapp. Det 
som kan kännas som oöverstigliga hinder blir hanterligt och 
inte längre hopplöst.

Precis det som sällan eller aldrig hinns med i den ordinarie 
skolan, med stora klasser och begränsade hjälpresurser%

– Ja, exakt. Det är där%ör det är så roligt och tillfredsställande 
att arbeta här. Jag jobbade faktiskt på lovskolan redan %örra 
året, då allt var i mindre skala, och ville gärna komma tillbaka.

– Sally och jag jobbar tillsammans med just den grupp som 
har det här klassrummet, säger Alexandra Bolmsjö. 

– Vi inriktar oss väldigt mycket på språkutvecklande arbete 
så att barnen skall kunna träna sig i att använda svenska språ-
ket aktivt, kunna skriva, läsa och berätta. Även i matematikun-
dervisningen är språk%örståelsen avgörande. Vi använder helt 
enkelt alla till%ällen vi har %ör att träna svenska och ge barnen 
chans att utöka sitt ord%örråd och %ördjupa sin språk%örståelse.

– Det kan vara en så enkel sak som att de alltid måste formu-
lera sig i ord, inte bara peka på något som står skrivet på tavlan, 
säger Sally Dallachi.

– Om vi till exempel medvetet har skrivit ett ord där någon 
bokstav är fel eller skall bort, måste de berätta med egna ord 
vad de ser och %örklara vad som skall göras. Och som sagt, även 
i matematiken är det fokus på språket. Fler och %ärre är till 
exempel ofta svåra begrepp %ör elever med svenska som andra 
språk. Det räcker inte med att kunna si'rorna %ör att lösa en 
matteuppgift, du måste %örstå vad si'rorna refererar till och 
representerar och hur det beskrivs i ord.

– Ett annat exempel är det vi +orde i går, då vi delade upp 
klassen i två grupper och lät dem skriva varsin gemensam berät-
telse. Uppgiften i dag var att återberätta historien %ör någon ur 
den andra gruppen och på så sätt använda språket aktivt.

– Det är så roligt att se hur mycket som redan har hänt under 
de här veckorna, säger Alexandra Bolmsjö. Från att många av 
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upp som mål, säger Alonnika Ritchey. Att man %år utnyttja och 
%örverkliga sin pedagogiska potential. Jag har unge%är fyra års 
sammanlagd erfarenhet av att jobba ute i olika skolor. Det är 
tyvärr närmast en omöjlighet att hinna se och ägna sig åt varje 
barn som ensam ansvarig och mentor %ör kanske !/ till !& elever.

– Jag kände genast att jag ville ta till%ället att jobba i lovskolan, 
säger Alexandra Bolmsjö. Både %ör möjligheten att %å arbeta 
med ett helhetsperspektiv och %ör chansen att kunna hjälpa till 
där det behövs som mest. Jag har +ort en del av min praktik i 
Länsmansgården och kan verkligen se hur många av eleverna 
där skulle ha stor nytta av lovskola. Det borde *nnas överallt! 
En %örhoppning är ju att vi som har jobbat inom lovskolan och 
sett vilka goda och snabba resultat det blir, skall kunna imple-
mentera idéerna och sprida kunskaperna på våra kommande 
arbetsplatser.  

Larglinda Meholli i klassrummet 
på Hammarkullsskolan.


