”Mitt bästa sommarlov”
Etnografisk utvärdering av Göteborgs Stads
Sommarlovssatsning 2019
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Förord
Regeringen har mellan 2016 till 2019 avsatt 200 miljoner
kronor per år till landets kommuner för att arrangera och
genomföra gratis sommarlovsaktiviteter. Under 2019 har
kommunerna rekvirerat medel av Socialstyrelsen. Göteborgs
Stad har under perioden rekvirerat cirka 65 miljoner kronor
från den statliga satsningen. Stödet riktas till målgruppen
barn och unga mellan 6 och 15 år.
Syftet med satsningen har varit att stödja kommunerna att
utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och
personlig utveckling för barn och unga under sommarlovet.
Utöka kommunernas egna satsningar på
sommarlovsaktiviteter samt att stimulera både flickors och
pojkars deltagande, främja integration, motverka segregation
och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social
bakgrund.

Cirka 280 000 barn och unga har deltagit i de olika aktiviteter
som arrangerats under de fyra år som satsningen funnits.
Ungefär 2 000 olika aktiviteter per sommar har barn och unga
haft möjlighet att besöka.
Rapporten är framtagen i syfte att utforska om den statliga
satsningen har givit den effekt stat och kommun önskade.
Anna Luther, projektsamordnare Sommarlovssatsningen,
Göteborgs Stad
Henrik Dahlqvist, Områdeschef Stadsdelsförvaltningen
Västra Hisingen, Göteborgs Stad

Göteborgs Stad har utöver riktlinjerna från staten valt att
styra verksamheten till att arrangera aktiviteter där unga
leder unga, familjerelaterade aktiviteter, läger och utflykter,
läsfrämjande insatser, aktiviteter med språkstöd och
verksamheter där en får skapa själv.
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Tack!
Vi vill tacka alla er barn och unga samt vårdnadshavare som
ställt upp och blivit intervjuade! Utan er medverkan hade det
inte varit möjligt att få insikt i hur ni ser att sommarlovet ser
ut och hur ni upplever sommarlovsaktiviteterna.
Vi vill också tacka de ungdomsledare som ställt upp och blivit
intervjuade samt ledare och lovsamordnare som koordinerat
så att intervjuerna har varit möjliga att genomföra samt att vi
har fått möjlighet att vara med och observera vid ett urval
sommarlovsaktiviteter.
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Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer
Sammanfattning
Om utvärderingen
Utvärderingen av sommarlovsaktiviteter har genomförts av
Splitvision Research AB på uppdrag av Göteborgs Stad.
Utvärderingen är genomförd ur barns och ungas perspektiv
och baserar sig på:

Sommarlovssatsningen ger positiva
effekter
Vi ser att sommarlovsaktiviteterna gör skillnad och att de
skapar positiv påverkan i barnens och de ungas liv exempelvis
genom att möjliggöra tillitssprång, expandera komfortzoner,
berika med större referensramar, ge möjligheter till delade
erfarenheter, en delad historia och gruppkultur, utveckla och
fördjupa intressen och kunskaper (effekter beskrivs mer i
kapitel 7).

§ Djupintervjuer med 30 barn och unga som deltagit i 12 av
de aktiviteter som anordnats sommaren 2019.
§ 25 kortintervjuer med barn och unga ute på aktiviteterna.
§ 14 intervjuer med vårdnadshavare till barn och unga som
deltagit på sommarlovsaktiviteterna.

Samtliga mycket nöjda

Uppfyller intentionen med insatsen

§ Engagemang hos de som arbetar med
sommarlovsaktiviteterna.
§ Ledarna är inkluderande och bjuder in.
§ Brett urval av aktiviteter som är öppna för alla.
§ Samtliga sommarlovsaktiviteter är gratis.
§ Fått möjlighet att dela erfarenheter med sina kompisar.
§ Fått möjlighet till nya erfarenheter, referenspunkter.
§ Fika har serverats vid flera av aktiviteterna.
§ Aktiviteter genomförs i/utgår från barns och ungas
närområde.

Utvärderingen visar att sommarlovsaktiviteterna är värdefulla
för barn, unga och deras vårdnadshavare och att de uppfyller
de intentioner som finns med Sommarlovssatsningen. De ger
stimulans och utveckling, de stimulerar både flickors och
pojkars deltagande, de främjar integration, de motverkar
segregation och skapar nya kontaktytor mellan barn med
olika social bakgrund.

De intervjuade barnen och unga har samtliga varit mycket
nöjda med sommarlovsaktiviteterna. Vi har, utifrån deras
berättelser, identifierat följande punkter som sammanfattar
varför de ser att aktiviteterna varit bra:

5

Behovsgrupper samt vanliga
sommarlovssituationer
Sex behovsgrupper (beskrivs mer utförligt i kapitel 3) har
identifierats bland barnen och de unga:
§ Upptäckarna.
§ Nördarna.
§ Någonting att göra och någonstans att vara.
§ Breakarna.
§ Gemensamupplevarna.
§ Hängarna/chillarna .

Information och marknadsföring
Sommarlovssatsningen har marknadsförts som hela stadens
utbud. Fler bland de barn och unga som rör sig i centrala
Göteborg än barn och unga i ytterområdena har refererat till
att de sett affischen eller varit inne på webbplatsen. I
ytterområdena har barn och unga i högre grad refererat till
aktiviteten de varit på som en lokal aktivitet (inte något som
är en del av ett större utbud).

Sommarlovssituationer
Fem vanligt förekommande sommarlovssituationer för
barnen och de unga har identifierats och beskrivs i kapitel 2.
De omfattar allt från dem som har mycket aktiviteter under
sommaren, men som gärna vill göra saker utan sina
vårdnadshavare till dem som är ensamma hemma i stort sett
hela sommaren, där sommaren är tråkig och det är ensamt.

Vårdnadshavarna beskriver en period av
dåligt samvete och pusslande
Ser vi till vårdnadshavarnas beskrivningar av sommarlovet
uppger de bland annat att det är en period fylld med dåligt
samvete och pusslande (utmaning att få ihop barnens
ledighet med sina egna semesterveckor), att barnen har
behov av att göra aktiviteter för att bryta vardagen, att de
inte har råd eller begränsade möjligheter att göra något
tillsammans med sina barn.
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Slutsats och reflektion
Lovaktiviteter behövs och är viktiga. De betyder mer än att
enbart ha någonting att göra. De verkar kunskapshöjande,
motverkar social differentiering, verkar för att barn och unga
upplever hela Göteborg som ”sin stad”.
Aktiviteterna motverkar segregation och främjar integration
på ett naturligt sätt. Med aktiviteterna säkerställs också att
det finns vuxna eller unga vuxna i barns och ungas vardag
under loven (ungefär hälften av de intervjuade barnen och
unga beskriver att de är hemma under lovet och att de inte
gör så många aktiviteter med sina föräldrar/vårdnadshavare).
Med utgångspunkt från SKL:s ekonomirapport hösten 2019*
blir ekonomin allt sämre under de kommande åren. Detta
medför att lovsatsningarna kommer bli än mer viktiga för att
motverka segregation och ökade socioekonomiska klyftor.
Lovaktiviteter utgör även byggstenar för vårt framtida
samhälle genom att stärka barn och unga.
Med bra aktiviteter kan man kanalisera barns och ungas
energi åt en positiv riktning. Med att de får nya kunskaper,
färdigheter, samvaro, nya kompisar, gemensamma
upplevelser läggs en grund för deras tilltro till sig själva, tilltro
till varandra och en tilltro till samhället. Det skapar goda
förutsättningar för vårt framtida samhälle och lovsatsningar
likt Sommarlovssatsningen lägger grunden för de framtida
medborgare som behövs för att möta de behov och
utmaningar som vi står inför i ett framtida samhälle. Det kan

vara exempelvis entreprenörer, samhällsförändrare,
innovatörer, samhällskreatörer, genomförare,
omhändertagare med flera.
I syfte att skapa kontaktytor mellan barn och unga med olika
social bakgrund och minska upplevelsen av differentiering i
samhället är det viktigt att aktiviteterna är gratis och att alla
barn och unga får delta.
Som en form av sommarlovsaktivitet ser vi att
motprestationer som slutligen ”belönas” med en gemensam
aktivitet kan öka värdet av aktiviteterna. Baserat på
intervjuer med unga som fått arbeta/göra en insats för att
därefter få delta på aktiviteter/åka på läger, så upplever vi att
insatsen har stärkt effekten som Sommarlovssatsningen gett
dem.
Bredden av aktiviteter är viktig och att alla stadsdelar och
flera förvaltningar är representerade.
Med bredden av utbud är det viktigt att tänka på att alla
aktiviteter är upplagda så att alla har möjlighet att delta.
Exempelvis kan möjligheter till fika inverka så att deltagarna
klarar av/har möjlighet att delta under hela aktiviteten
(endast på ett fåtal av de aktiviteter som vi besökte ingick
inte fika).
Då majoriteten av barn och unga inte tar sig från ett område
till ett annat på egen hand för att vara med på aktiviteter är
det även viktigt att se till så att resor ingår (kostnadsfritt) ifall
man ska resa inom ramen för aktiviteten (möjlighet att
skjutsa alternativt att man följer med barnen och de unga).

*Sveriges Kommuner och Landsting, Ekonomirapporten, oktober 2019. Om
kommunernas och regionernas ekonomi. (Oktober 2019).
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Kostnaden för att åka kollektivt inom Göteborg
(Göteborgsregionen) begränsar barns och ungas rörlighet
under sommaren. Vill man än mer knyta ihop så att barnen
och de unga ska uppleva hela Göteborg som sitt område, så
underlättar det om det är gratis för dem att röra sig i staden
under sommaren (att det är gratis att resa för barnen och de
unga hela tiden vore bra då de utgör en heterogen målgrupp
med olika vanor, behov och intressen).

Rekommendationer
Vi rekommenderar att Göteborgs Stad fortsätter att satsa på
lovaktiviteter även utan statsbidrag. De är viktiga och
behövs och det gäller alla lovaktiviteter, då den situation som
beskrivs i utvärderingen är representativ för alla lov, men då
sommarlovet sträcker sig över en längre period blir barn och
unga än mer utsatta under sommarlovet.
Vi rekommenderar också att man än mer arbetar för att
samverka över stadsdelar och förvaltningar när det gäller
marknadsföringen och genomförandet av aktiviteter. Från de
år som satsningen varit finns det mycket som går att
återanvända, både vad gäller goda exempel på bra
marknadsföring och goda exempel på bra aktiviteter som
man kan genomföra igen. Många av de aktiviteter som görs
kan med fördel även ”spridas” och erbjudas i fler stadsdelar.
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Kapitel 1
Hur utvärderingen har genomförts

1.1 Om utvärderingen
Utvärderingen av sommarlovsaktiviteter har genomförts av
Splitvision Research AB på uppdrag av Göteborgs Stad.
Fältarbetet i form av intervjuer och 0bservationer vid
sommarlovsaktiviteter har utförts under perioden juli–augusti
2019.
Syftet med utvärderingen har varit att utvärdera barns och
ungas upplevelser av Sommarlovssatsningen.
Uppdraget har varit att synliggöra hur barn och ungdomar
upplever aktiviteterna, vilken betydelse aktiviteterna har för
deras upplevelse av ett meningsfullt, betydelsefullt
sommarlov samt vilken effekt de har för barnen och de unga.
Uppdraget har även innefattat att fånga hur de beskriver
perioden mellan skolavslutning och skolstart samt hur
kostnaden för kollektivresor påverkar dem (till skillnad från i
år fick alla unga förra sommaren sommarlovskort, med fria
resor i kollektivtrafiken).

1.2 Om Sommarlovssatsningen
och dess aktiviteter
Sedan 2016 har Kultur och Samhälle, Göteborgs Stad fått
statsbidrag för att ordna gratis sommarlovsaktiviteter i
staden för barn och unga mellan 6–15 år. Aktiviteterna
arrangeras runt omkring i Göteborg och oavsett vart barnen
och de unga bor kan de vara med och möta barn och unga
från olika stadsdelar. Sommarlovsaktiviteterna berör kultur,
idrott & hälsa, samhälle samt fritid och pågår mellan juni och
augusti.
Precis som beskrevs i förordet är syftet med regeringens
Sommarlovssatsning att stödja kommunerna att utveckla
och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig
utveckling under alla lov samt att utöka kommunernas egna
satsningar på lovaktiviteter.
Aktiviteterna ämnar:
§ Ge barn och unga stimulans och personlig utveckling.
§ Stimulera både pojkars och flickors deltagande.
§ Främja integration.
§ Motverka segregation.
§ Skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social
bakgrund.
Aktiviteterna är tänkta att genomföras så att alla barn
behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande (ingen
behovsprövning görs för barn som deltar i aktiviteterna).
Sommarlovssatsningen pågår mellan 2016–2019.
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1.3 Hur utvärderingen har
genomförts

1.3.2 Om intervjuerna

1.3.1 Etnografisk metodik

Intervjuerna har genomförts med semistrukturerad
intervjuteknik, vilket innebär att inget fast frågeformulär har
använts utan istället har frågorna fritt ställts utifrån ett antal
teman. Då frågorna inte är fasta har varje intervju följt det
barnen och de unga beskrivit och diskuterat. Detsamma
gäller intervjuerna med vårdnadshavarna.

Utvärderingen har genomförts med etnografisk metodik och
baseras främst på intervjuer med barn och unga. Totalt har
det genomförts semistrukturerade djupintervjuer med 30
barn och unga (6–15 år).
För att få en bredare bild har vi, som ett komplement till
dessa intervjuer, även genomfört:
§ 25 korta intervjuer med barn och unga på aktiviteterna.
§ Observationer/skuggning vid ett urval
sommarlovsaktiviteter (12 sommarlovsaktiviteter vid 15
tillfällen).
§ Djupintervjuer med 10 vårdnadshavare.
§ Intervjuer ute vid aktiviteterna med 4 vårdnadshavare.
§ Djupintervjuer med 3 ungdomsledare.

Intervjuerna med barn och unga har genomförts i samband
med alternativt någon vecka/några veckor efter genomförd
aktivitet.

I intervjuerna har vi fångat både vad de intervjuade säger,
tänker och upplever kring aktiviteterna och att ha sommarlov
samt i möjligaste mån också vad de har gjort. Vi har i
intervjuerna utgått ifrån hur barnens och de ungas situation
sett ut före, under och efter aktiviteterna.

Säger

Tänker

Gör

Känner
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1.3.3 Ett urval sommarlovsaktiviteter

1.3.4 Analys

Följande tolv sommarlovsaktiviteter har valts ut att omfattas
av utvärderingen (för kort information om respektive
aktivitet, se Bilaga 1):

Vid analysen har vi haft ett abduktivt förhållningssätt. Vi har
sökt mönster och förståelse för de intervjuades
beskrivningar och vi har observerat samt tolkat det
insamlade materialet (empirin) växelvis utifrån barnens och
de ungas ”världsbild” och vad det betyder ur ett
samhällsperspektiv (mikro/makro-perspektiv). Vi har använt
oss av de teorier som bäst lämpar sig vid tolkning och analys
av materialet (kan innefatta såväl beteendevetenskap som
samhällsvetenskap och humaniora).

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Club Kvadrat goes summer
Fiskeläger
GUTS – en mötesplats för tjejer och transpersoner
High Adventure
Konstlov på Göteborgs Konsthall
Mixgården Hammarkullen och fixarna
Parkour dagläger
Skapa en stopmotion-film
Sommarfotbollsskola
Sommarlov med kulturskolan i Angered
Sommarläger för barn och unga med funktionsvariation
samt syskon
§ Under ytan hos dig själv
När det gäller sommarlovsaktiviteterna har vi varit ute och
besökt dem vid olika dagar under juli och augusti.

Insikterna som presenteras i rapporten är uppbyggda dels på
de intervjuades svar och resonemang, dels på Splitvision
Researchs analys. När vi i rapporten har använt oss av citat
från intervjuade representerar de vad flera av de intervjuade
har uttryckt.
I analysen har vi använt oss av systemteoretisk modell för att
analysera de effekter som sommarlovsaktiviteterna har i
barnens och de ungas liv. Teorin och modellen presenteras
mer ingående i kapitel 7, Effekter.

Urvalet har gjorts i syfte att att det ska spegla utbudet av
aktiviteter som erbjuds i Sommarlovssatsningen, Göteborgs
stadsdelar samt att det ska inkludera barn och unga i åldern
6–15 år. Urvalet har gjorts i samråd med styrgruppen för
Sommarlovssatsningen i Göteborgs Stad.
Rekrytering vid aktiviteterna (av barn, unga samt
vårdnadshavare att intervjua) har gjorts för att få en så bra
spridning ålders- och könsmässigt som möjligt.
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1.4.1 Citat och berättelser

rapporten refererar vi däremot till föräldrarna som
vårdnadshavare som är den eller de personer som har den
rättsliga vårdnaden (är juridiskt ansvariga) för ett barn till
dess att barnet fyller 18 år (en äldre synonym till
vårdnadshavare är målsman).

Citat i rapporten representerar vad flera av de intervjuade har
uttryckt. De intervjuade har citerats ordagrant. I de fall
förtydligande text har behövt läggas till av oss är den
markerad med [klamrar].

När vi i rapporten refererar till att barnen och de unga
deltagit på lovaktiviteter så omfattar det både höstlov, jullov,
sportlov, påsklov och sommarlov.

1.4 Läsanvisningar

I de berättelser som presenteras i rapporten stämmer de
aktiviteter och platserna aktiviteterna genomförts på.
Däremot har vi ändrat personliga uppgifter (var de bor, ålder,
kön med mera), för att avpersonifiera deltagarna.

1.4.2 Begrepp
I rapporten använder vi barn och unga som begrepp. Med
barn och unga åsyftas de som är 6-15 år. Men när det gäller
gruppen med funktionsvariationer, så inkluderas även en
äldre åldersgrupp än 6-15 år.
I behovsgrupperna i kapitel 3 använder vi begreppet nörd.
Med begreppet åsyftas en person som har ett stort intresse
av ett specifikt ämne och som gärna hänger sig till fullo åt det
(begreppet används med en positiv konnotation).
I citat använder vi de begrepp och termer som barnen och de
unga har använt. Även när vi beskriver det som barn och
unga har sagt så använder vi de begrepp som de själva har
använt, exempelvis föräldrar. I våra egna resonemang i
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Kapitel 2
Om sommarlovet allmänt

”Om jag inte varit här [på sommarlovsaktivitet] hade jag
suttit hemma.”

2.1 Mitt sommarlov…
Många av de barn och unga som vi har intervjuat beskriver
sommarlovet som att det är skönt att vara ledig från skolan,
de får sova länge och har inga läxor.
Ungefär hälften beskriver att de under en period (kortare eller
längre) av lovet gör något tillsammans med sin familj. Det
kan vara en semesterresa eller en resa för att hälsa på sina
mor- eller farföräldrar eller annan släkt.
Ungefär hälften beskriver att de är hemma under hela
sommarlovet och att de inte gör så många aktiviteter
tillsammans med sina föräldrar/vårdnadshavare. De
beskriver antingen att föräldrarna arbetar eller att de är
hemma på grund av sjukdom eller arbetslöshet.
Nästan hälften av de intervjuade barnen och unga beskriver
att de bor med en av sina föräldrar eller annan
vårdnadshavare alternativt att de bor växelvis hos sina
föräldrar och den andra hälften bor med båda sina föräldrar.
Här nedan följer några citat som exemplifierar hur barn och
unga beskriver sitt sommarlov.
”Innan jag fick sommarjobb [som är en del av
sommarlovsaktiviteterna] tänkte jag mitt sommarlov som
att spela fotboll, kolla på film, sova.”
Högstadieungdom

Högstadieungdom
”Jag och min bonusbror vi går ut och spelar fotboll. Vi går
till [fritidsgården i] Biskopsgården och spelar biljard,
hänger med vänner. Gör roliga grejer bara.”
Högstadieungdom
”Sen på sommaren så reser de flesta av ens kompisar runt.
De reser till Grekland, USA, jag vet inte vart de reser. Då är
det bra att komma hit [Club Kvadrat goes summer], för här
finns det aktiviteter att göra. De flesta reser ju bort och så
sen är man här själv i Sverige.”
Högstadieungdom
”Min andra kompis åker till Malmö hela sommaren. Jag är
ganska arg på henne för hon är borta hela sommaren.”
Högstadieungdom
”Har varit på läger uppe i Stockholm. Ska till Österrike med
mina föräldrar med bil och färja och vara där en vecka.
Eventuellt så fortsätter vi till Italien eller så åker vi hem.
Ska vara med kompisar innan skolan börjar och träna
spanska och matte innan skolan börjar.”
Högstadieungdom
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2.2 Fem sommarlovssituationer
I syfte att förmedla barns och ungas sommarlovssituationer
har vi nedan summerat deras beskrivningar i de fem
vanligaste förekommande situationerna.
1. En period fylld av aktiviteter. Både jag själv och min
familj har mycket aktiviteter för oss under sommaren.
Men jag vill gärna göra saker på egen hand eller
tillsammans med mina kompisar utan mina föräldrar.
2. Vi gör saker tillsammans i familjen när mina föräldrar har
semester, men sedan är det en period när jag är själv
hemma.
3. Min/a föräldrar är hemma under lovet och vi gör saker
tillsammans på hemmaplan, men jag/vi behöver ett
avbrott emellanåt för att komma hemifrån.
4. Vi gör ingenting under sommaren – vi bara är i vårt
närområde (föräldrarna kan vara hemma hela eller delar
av sommaren). De flesta av mina kompisar är bortresta
och gör roliga saker, men jag är bara här hemma i vårt
område.
5. Jag är ensam hemma i stort sett hela sommaren (varken
familj eller kompisar är hemma). Sommaren är tråkig och
det är ensamt.

Utöver situationerna ovan framkommer det också i deras
beskrivningar att följande faktorer påverkar hur sommarlovet
ter sig för dem.
§ Ekonomi. Både deras egen, deras vårdnadshavares, deras
kompisars samt kompisars vårdnadshavares ekonomiska
förutsättningar kan påverka (begränsa eller möjliggöra)
vilka möjligheter de har att aktivera sig.
§ Om de och deras vårdnadshavare planerar eller är
spontana. Några av de intervjuade har redan före
sommarlovet börjat planera och boka in sig på aktiviteter.
Andra tar det mer som det kommer och söker först efter
aktiviteter när sommarlovet är igång alternativt följer med
på de aktiviteter som händer i området.
I de intervjuades beskrivningar av hur de hittat
aktiviteterna som de deltog på så var det flera av barnen
och de unga som beskrev att deras mamma var den som
varit drivande i och aktivt sökt efter aktiviteter åt dem
inför sommarlovet.
§ För dem som lever med en funktionsvariation (fysisk,
psykisk eller intellektuell) som ställer särskilda krav på
aktiviteterna för att de ska ha möjlighet att delta, kan det
innebära att de inte själva kan aktivera sig utan är
beroende av ordnade aktiviteter för att kunna komma från
sitt boende och få ett innehållsrikt och meningsfullt
sommarlov. (Under sommaren ligger också deras
ordinarie aktiviteter nere.)
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Behoven som finns för de fem presenterade
sommarlovssituationerna kan vara bra att ha i åtanke vid
planering av aktiviteter.
1. Behov av att få göra aktiviteter utan föräldrar som jag
själv får planera in och som jag gärna gör på egen hand
eller tillsammans med mina kompisar.
2. Behov av aktiviteter och vuxennärvaro när föräldrarna
inte har semester.
3. Behöver aktiviteter för att få ett avbrott från att vara
hemma. Det kan vara både aktiviteter som jag deltar
själv på eller tillsammans med familjen/föräldrarna.
4. Behov av att få göra något roligt på sommarlovet och att
ha någon upplevelse att berätta om. Att få göra saker
som alla andra gör på sommaren, som exempelvis att
besöka Skara Sommarland, Liseberg och få bada i havet.
(Föräldrarna kan vara hemma, men är inte aktiva i att
skapa upplevelser för sina barn/unga på grund av olika
omständigheter).
5. Behov av att ha någonstans att vara och gärna med
någon vuxen i min närhet.
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Kapitel 3
Behovsgrupper - sex grupperingar

3.1 Sex behovsgrupper
Utifrån barns och ungas beskrivningar av de aktiviteter de
deltagit på och varför de valt dessa aktiviteter (behov och
intressen) utkristalliseras sex grupper som illustrerar bredden
i barns och ungas incitament till att söka sig till aktiviteterna. (I
kapitel 2 presenterades en indelning baserad på barns och
ungas situation.)
Upptäckarna
Vill testa på något nytt, lära känna nya kompisar. Kan vara en
aktivitet jag gör själv eller tillsammans med kompisar.

Hängarna/chillarna
Behöver någonstans att hänga, vara med mina kompisar. Det
är inte så viktigt vad som händer bara vi kan vara där och att
det inte ställs för mycket krav på oss att vi ska delta i en massa
aktiviteter eller motprestationer för att vi ska få vara där.
Utöver att ge en beskrivning av barns och ungas
sommarlovssituationer kan båda dessa uppställningar
(situationerna i kapitel 2 och behov och intressen ovan)
utgöra ett stöd vid utveckling av fritids- och lovaktiviteter. Ett
sätt att arbeta med dem är att skapa fyrfältare, där olika
situationer och behov får representera x- och y-axlarna.

Nördarna
Mitt stora intresse (dans, fiske, foto, film, pyssel, konst,
parkour).
Någonting att göra och någonstans att vara
Mina kompisar är bortresta, mina föräldrar arbetar och jag vill
inte vara ensam.
Breakarna
Behöver ett avbrott för att göra något annat. Har ganska
mycket annat för mig, men inte just idag eller denna veckan.

Y-axel

X-axel

Gemensamupplevarna
Kul grej att göra med kompisarna. Får dela en erfarenhet,
upplevelse med mina kompisar.
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Kapitel 4
Om att vara med på sommarlovsaktiviteterna

4.1 Alla har varit mycket nöjda

Nedan presenteras de åtta punkterna mer ingående.

De intervjuade barnen och unga har samtliga varit mycket
nöjda med sommarlovsaktiviteterna. Det gäller såväl utbud
som aktiviteter, ledare och koncept. Utifrån deras berättelser
har vi identifierat följande åtta punkter som sammanfattar
ovanstående:

4.1.1 Engagemang hos de som arbetar
med sommarlovsaktiviteterna

§ Engagemang hos de som arbetar med
sommarlovsaktiviteterna (fritidsledares, ledares,
ungdomsledares, sommarjobbares, lovsamordnares och
andra tjänstemäns insatser).

En av de främsta anledningarna till att barn och unga
upplever att sommarlovsaktiviteterna är bra är det
engagemang som de upplever att samtliga de som arbetar
med sommarlovsaktiviteterna har (fritidsledare, ledare,
ungdomsledare, sommarjobbare, lovsamordnare och andra
tjänstemän).

§ Ledarna är inkluderande och bjuder in.
§ Brett urval av aktiviteter som är öppna för alla (som
möjliggör möten över sociala gränser).
§ Samtliga sommarlovsaktiviteter är gratis.
§ Fått möjlighet att dela erfarenheter med sina kompisar.
§ Fått möjlighet till nya erfarenheter, referenspunkter.
§ Fika har serverats vid flera av aktiviteterna.
§ Aktiviteterna genomförs i/utgår från barns och ungas
närområde.

21

4.1.2 Ledarna är inkluderande och
bjuder in
De som anordnar och leder aktiviteterna beskrivs som
inkluderande och proffsiga i sitt sätt och de erfarna
fritidsledarna och de engagerade ungdomsledare (unga som
får sommarjobba) som genomför aktiviteterna beskrivs som
en bra kombination.
Nästan samtliga barn och unga beskriver att det är en öppen,
avslappnande, inkluderande stämning och miljö på
aktiviteterna. Se även avsnitt 4.3 Vad barnen och de unga
säger om ledarna.

4.1.3 Brett urval av aktiviteter som är
öppna för alla (som möjliggör möten över
sociala gränser)
Det finns ett brett urval av aktiviteter, där det stora flertalet
barn och unga erbjuds aktiviteter utifrån sina respektive
behov. De barn och unga vi har intervjuat har samtliga
uttryckt att de varit på en aktivitet som mött deras önskemål
och behov (se mer om behovsgrupper i kapitel 3). Vi kan även
se att aktiviteterna väl möter upp de sommarlovssituationer
som de unga är i (se kapitel 2).
Med att aktiviteterna är öppna för alla har barnen och de
unga även möjlighet att mötas över de sociala gränserna.

Fotograf: Daniel Brodin

4.1.4 Samtliga sommarlovsaktiviteter är
gratis
Samtliga sommarlovsaktiviteter är gratis. Flera av de
intervjuade har, likt nedanstående två citat, lyft vikten av att
aktiviteterna inte kostar någonting. Många har resonerat i
termer av att de själva har råd, men för dem som inte har det
är det viktigt att aktiviteterna är gratis så att alla har
möjlighet att vara med och kan delta.
”Det är många ungdomar som vill göra något roligt, men
det finns vissa föräldrar som inte har jättemycket pengar.”
Högstadieungdom
”I min familj har vi gott om mycket, men pengar är inte en
av de sakerna.”
Högstadieungdom

22

4.1.5 Fått möjlighet att dela erfarenheter
med sina kompisar

4.1.6 Fått möjlighet till nya erfarenheter,
referenspunkter

Genom att aktiviteterna är öppna för alla att anmäla sig till
eller delta på får samtliga barn och unga möjlighet att delta
på aktiviteterna och med det möjlighet att dela erfarenheter
med sina kompisar. Något som de senare kan prata med sina
kompisar om och som i sin tur är viktigt för att kunna skapa
en gemenskap (gemensam kultur).

Genom att aktiviteterna är öppna för alla handlar det även
om att barn och unga, som annars inte hade haft möjlighet
att göra någon aktivitet under sommaren, kan ta del av
aktiviteter som gör att de får nya referenspunkter och har
möjlighet att vara del av samtal med kompisarna. Ofta
utgörs det av aktiviteter som många barn och unga refererar
till att de gjort under sommaren (ofta ”statusfyllda”
aktiviteter som exempelvis att åka till Skara Sommarland
eller Liseberg).

4.1.7 Fika har serverats vid flera av
aktiviteterna
På flera av aktiviteterna de intervjuade varit på har det
serverats mellanmål, fika, frukost. De intervjuade barnen
och unga har beskrivit det som bra då det finns barn och unga
som är själva hemma och som inte tänker på att de ska äta
alternativt inte har möjlighet att ta med sig mellanmål själva
(av olika anledningar).
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4.1.8 Aktiviteter genomförs i/utgår från
barns och ungas närområde
Med utgångspunkt från de intervjuades berättelser, så deltar
barnen och de unga främst på aktiviteter som genomförs i
deras närområde (med några enstaka undantag). De deltar
inte i lika hög grad i aktiviteter där de själva får förflytta sig
till andra områden för att kunna delta i aktiviteten. Däremot
är det flera som deltagit på aktiviteter där man tillsammans
(inom ramen för aktiviteten) förflyttat sig till en annan
geografisk plats, men där starten av aktiviteten börjar i ens
närområde (exempelvis besök till Liseberg, åka på läger till
friluftsanläggningen Bockaberg i Lerums kommun, åka på
fiskeläger där deltagare hämtats upp med buss från olika
förutbestämda platser och körts till Delsjön).

4.2 Få skillnader
Värdet av att få göra något meningsfullt, något roligt, socialt
skiljer sig inte åt på grund av ålder eller kön (biologiskt eller
socialt). Alla vill få nya erfarenheter, bli bättre, förkovra sig.
Även känslan av ensamhet, utsatthet eller att ha tråkigt är
densamma oberoende av ålder.

Ett lågstadiebarn beskrev exempelvis att fotbollsskolan han
var på, som genomfördes nära hans bostadsområde, var ett
bra sätt för honom att kunna göra någonting annat än att
sitta hemma eller vara på gården. På daglägret träffade han
också kompisar som han kunde leka/spela fotboll med där
och då.
”För att man spelar fotboll, man får jättemånga kompisar.
Man leker.”
Lågstadiebarn
En högstadieungdom beskrev att han med aktiviteterna hade
möjlighet att lära känna nya vänner och att det var roligt att
göra aktiviteter tillsammans med både nya och gamla
vänner.
”Aktiviteterna som fritidsgården gör betyder mycket. Folk
lär känna nya personer som kommer. Både killar och tjejer.
De har aktiviteter som Prison Island att man i lag får göra
grejer. Åkte till Mölndal. Det var roligt. Jag var där med en
kompis och två tjejer som jag inte kände.”
Högstadieungdom

Vad som är meningsfullt, roligt och vad det sociala innebär
skiljer sig däremot åt i vissa fall beroende på de intervjuades
ålder.
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4.3 Vad barnen och de unga säger
om ledarna
I analysen av effekter ser vi att ledarna spelar en central roll
för barnen och de unga, vilket nedanstående citat visar.
Ledarna bidrar till att aktiviteterna ofta både blir
stimulerande och utvecklande. De får barnen och de unga att
känna sig trygga, inkluderade och delaktiga. De finns där som
guider och stöd. De finns med som en slags brygga, så de har
möjlighet göra ett tillitssprång, vilket gör att de vågar utöka
sin komfortzon.
”Jag har lärt mig nya danssteg och hittat nya vänner och
kommit över min scenskräck. Det var en person som sa att
’du kan prova’ som gjorde att jag vågade. Ledaren tipsade
mig om att om jag är nervös så stäng bara ögonen och tänk
på att det bara är hon och mina vänner där.”

Även ungdomsledarna har de intervjuade barnen och unga
pratat gott om.
”På lägret det var också ungdomsledare. Jag tyckte de var
bra. Det var för det skulle inte bli kaos. Det var med
ungdomsledare på båda lägren vi var på. De pratade alltid,
var alltid glada. De sprider positiv stämning. Det blir bättre
då. På flotten var vi en vuxen och en ledare. När vi skulle
paddla peppade de. ’Paddla, paddla, kom igen.’
Jag skulle gärna vara ungdomsledare. Vi pratade med
ledaren här. Vi behövde gå en utbildning, sen kan vi gå till
café och om det går bra går man till ett till läger.”
Högstadieungdom

Mellanstadieungdom
”Gillar mest att göra saker med fritidsgården här. Det är
tryggare. Man känner alla kompisar och ledare. Man bor
nära och man träffar alltid på någon.”
Högstadieungdom
”Ledarna på fritidsgården är min förebild. Om jag inte blir
ekonom vill jag bli som dom som gör något roligt för alla
barn. […] Med andra ord göra saker för de som inte kan resa
[på sommaren] så de också får roligt.”
Högstadieungdom
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4.4 Barns och ungas berättelser
I detta avsnitt presenteras olika berättelser om
sommarlovsaktiviteter och sommarlov från barn och unga
som vi har intervjuat.
Innehållet i berättelserna stämmer, men vi har ibland ändrat
kön, ålder, stadsdel de bor i eller andra detaljer i
berättelserna så att personerna ifråga inte ska kunna kännas
igen.

4.4.1 Berättelse 1 – Ett sätt att umgås
Leo bor i Biskopsgården med sina föräldrar och storebror.
Han är en aktiv 14-åring som till vardags tränar ishockey 3–4
gånger i veckan.
På sommarlovet har Leo, utöver träningen, umgåtts med
kompisar, hälsat på morföräldrarna med familjen och gjort
familjeturer till havet. Familjen planerar att resa till Frankrike
i slutet av sommarlovet.
Under sommarlovet har han även varit på ett läger (som inte
är sommarlovsaktiviteter) i 10 dagar i Stockholm. Direkt efter
det lägret gjorde han och hans kompisar utflykter till
Liseberg och High Adventure. Det var sommarlovsaktiviteter
som anordnades via fritidsgården.
För Leos del var främsta anledningen till att besöka just
Liseberg och High Adventure att han fick göra det
tillsammans med sina kompisar (han tillhör
”gemensamupplevare” enligt behovsgrupperingarna i kapitel
3). Han beskrev att om det inte vore för
sommarlovsaktiviteterna hade exempelvis hans kompis inte
kunnat följa med kompisgänget till Liseberg.

Detta då kompisens familj har
ett begränsat ekonomiskt
rörelseutrymme (stor familj och
föräldraledig förälder). Nu fick
Leo och kompisen istället
möjlighet till en delad
kompisupplevelse – en aktivitet
de kunde göra tillsammans
(oberoende av respektive
familjers ekonomier).
Men sett till hela sommarlovet
lockar det för Leos del även att
få pröva på nya saker. Han har
som mål att testa nya
aktiviteter, vidga sin världsbild, gå utanför sin komfortzon.
Ytterligare en positiv sak med att delta i
sommarlovsaktiviteter ser Leo är att få möjlighet att lära
känna nya människor.
”Både att åka till Liseberg och höghöjdsbanan var jätteroliga.
High Adventure var bäst genom att det var lite mer utmaning.
Det var tre olika banor och jag och min kompis gjorde alla tre.
Den högsta var 15 meter upp.
Att åka till Liseberg var kul. Det var över 20 ungdomar från
Biskopsgården och runt 15 ungdomar från Torslanda som åkte
dit. Fast vi åkte kollektivtrafik dit så de från Torslanda träffade
vi först när vi kom dit.
Jag gick där med min kompis och hans tre klasskompisar. Jag
träffade egentligen inga nya kompisar. Det hade nog varit
skillnad om jag hade varit där själv, då hade man varit tvungen
att hitta någon att prata med.”
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4.4.2 Berättelse 2 – Aktiviteter bryter
tristessen
Alex är 13 år och bor i Högsbo. Båda föräldrarna arbetar
under stora delar av sommarlovet och familjen är hemma
hela sommarlovet. Hon har en äldre bror (som mest hänger
med sina kompisar) och en yngre syster som går på förskola.
Alex beskriver att hon antingen är med kompisar eller är
hemma och tittar på tv, men i hennes berättelse ser vi att
sommarlovet för henne är en lång period då hon inte har
någonting att göra om hon inte själv ser till att någonting
händer. Detta då kompisarna hon brukar umgås med är
bortresta hela sommaren. (Hon tillhör ”någonting att göra
och någonstans att vara” enligt behovsgrupperingarna i
kapitel 3.)
”Denna sommaren tänkte familjen åka till Österrike tror jag det
var fast det gick inte att boka nåt, så vi kommer att åka på
vinterlovet. Så jag har sommarlov hemma. Min äldre brorsa
brukar vara ute, göra aktiviteter. Min syster går på dagis.
Nu på sommarlovet har jag bara hängt med kompisar, varit
hemma och tittat på tv. Jag har gjort [sommarlovsaktiviteter]
som Prison Island. Och nu fiskelägret i Delsjön. Det verkar roligt
att lära sig fiska.”

Sommarlovsaktiviteter bryter tristessen
För att bryta tristessen har Alex själv letat upp och begett sig
till olika sommarlovsaktiviteter hon hittat på kalendariet
(som en kompis storebror visade dem för längesedan). Alex
beskriver att hon gett sig av till sommarlovsaktiviteter även
om kompisen som egentligen skulle följt med inte kunde.
”Jag och en kompis hade sett fiskelägret på kalendariet och vi
hade bestämt oss för att åka hit. Men min kompis kunde inte
följa med nu på morgonen, så jag åkte hit själv. Jag ville åka hit
för jag hade tråkigt.”
Nya vänner
Alex beskriver att hon lärt känna en ny vän när hon deltog i
Prison Island-aktiviteten som Club Kvadrat goes summer i
Västra Frölunda anordnade.
”Jag kände inte någon där, men det verkade vara en
spännande aktivitet och det var det. Det var jätteroligt! Jag
lärde känna en 10-årig tjej som bor i Västra Frölunda. Vi har
träffats även efter Prison Island. Jag har varit hemma hos
henne.”
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4.4.3 Berättelse 3 – Omväxling förnöjer
Pernilla är 12 år och bor tillsammans med sina föräldrar i en
kommun söder om Göteborg. Pernilla har, tillsammans med
sin pappa, sökt på internet kring vilka aktiviteter som finns.
De ville hitta någonting att göra – då de hade åkt och badat
så mycket hela sommaren kände de nu att de behövde göra
någonting annat (hon tillhör ”breakare” enligt
grupperingarna i kapitel 3). De fann ”Under ytan hos dig
själv” (en aktivitet där deltagarna fick skriva och teckna kring
känslor och minnen, drömmar och hopp för framtiden som
en författare/pedagog samt en illustratör ledde på
Linnéstadens bibliotek). Pernilla gillade att teckna och läste
mycket böcker så hon tyckte aktiviteten lät lockande.
Pernilla och hennes pappa åkte in till Göteborg för
aktiviteten. (De hade funderat lite kring om de fick lov att
vara med på aktiviteten även om de inte bor i Göteborg, men
kommit fram till att de skulle chansa.) Aktiviteten var för att
de skulle kunna göra någonting tillsammans. Fram tills denna
veckan hade familjen haft fullt upp (varit på landet och även
hälsat på mormor). Det här var den första veckan de var
hemma och inte hade någonting inbokat – därav letandet
efter aktiviteter på internet.
Pernilla berättade att hon veckan därefter (när föräldrarna
börjar jobba) skulle delta på kyrkans läger.

4.4.4 Berättelse 4 – Avbrott med kul
aktivitet som följer mina intresseområden
Mats är 9 år och bor i Västra Frölunda. Han har mestadels
varit hemmavid på sommarlovet. Först gjorde han och hans
föräldrar saker tillsammans, sedan när hans pappa började
jobba har han och hans mamma (som är lärare) gjort saker
tillsammans.
”Vi har gjort allt möjligt. Badat i saltvatten, i klor, i brun sjö, vi
har besökt muséer. Mest är det mamma som kommer på vad vi
ska göra. Det är bra för de flesta av mina kompisar är inte
hemma.”
Mats berättar att han har varit på två sommarlovsaktiviteter,
båda var på Stadsbiblioteket. Mats beskrev att det var hans
mamma som hittat information om dem i bibliotekets
broschyr och föreslagit dem (han tillhör ”breakare” enligt
grupperingarna i kapitel 3).
”Först gjorde vi monster med slime och nästa gång gjorde vi
stop motion. Stop motion var jättekul! Det var några andra
killar där som jag pratade med. Vi satt och läste och spelade i
pausen och en av de andra killarna hade en manga-bok som
han visade oss hur man läser. Det vill jag läsa när jag kommer
hem!”
På själva stop motion-aktiviteten fick de göra en animerad
bokrecension, vilket innebar att de fick göra en figur som på
filmen skulle prata om boken de valt ut.
”Jag är jättenöjd med mitt monster. Den blev inte riktigt som
jag tänkte, men den blev läskig.”
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4.4.5 Berättelse 5 – Möjlighet att
utvecklas inom mitt intresse
Heidi är 15 år och bor i Mölndal. Hon har en italiensk-svensk
bakgrund och blandar engelska och svenska när hon pratar.
Hon är mycket intresserad av konst och deltog på Konstlov
på Göteborgs Konsthall (hon tillhör ”nördarna” enligt
behovsgrupperingarna i kapitel 3), en aktivitet som hon fick
reda på via sin mammas Facebook.
Hon beskriver att många av de som deltar på aktiviteten har
varit med vid tidigare lov och att de därför lärt känna
varandra. Hon beskriver också att hon lärt sig mycket på
aktiviteten.
”Jag älskar konst. Det här var jättekul! […] Jag lär mig svenska,
lär mig hur man interagerar. Du lär dig olika konststilar,
exempelvis graffiti som jag tycker är så svårt. […] Last year we
did water colour. They teach you different tricks. Depending on
where you are in art, it teaches you basically what you want to
know and need to know. It depends on who you are as a
person.”
På fritiden målar hon mycket, hon tränar även innebandy,
dansar och hänger med kompisar. Hon beskriver en sommar
full av aktiviteter.
”I sommar ska jag på seglarläger. Sedan åker vi till Italien. Den
här veckan passar det bra med sommarlovsaktiviteter.”
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4.4.6 Berättelse 6 – 6-barnsfamilj som
nyligen kommit till Sverige
(Till skillnad från tidigare berättelser följer här en berättelse
från en familjs perspektiv. De tillhör ”gemensamupplevare”
enligt grupperingarna i kapitel 3).
Shahrazad och Amir är gifta och har tre döttrar och tre söner.
Äldsta dottern Huda är 12 år och yngsta dottern Hanane är 6
månader. De kommer ursprungligen från Syrien. Familjen bor
i Biskopsgården sedan 3 år tillbaka.
Hela familjen är med på fiskelägret i Delsjön i början av
augusti. Det är dagaktiviteter, men aktiviteterna pågår under
en hel vecka. De fyra äldsta barnen är med och fiskar veckans
första två dagar. Föräldrarna turas om att passa de två yngsta
barnen samt hålla koll på de fiskande barnen. På
onsdagskvällen är hela familjen med på kräftfisket. Pappan
och de äldre barnen deltar även på fiskelägrets utflykt till
Varberg på fredagen, då deltagarna fick möjlighet att fiska på
havet från en större fiskebåt.
En av mellansönerna, Mohammad, 7 år, fick napp redan
första dagen.
”Det var jätteroligt att fiska! Jag fick en fisk som vi fick ta med
hem. Jag vill fiska mer. Jag frågade min mamma om vi kunde
gå igen.”

Viktigt att barnen lär sig
Pappa Amir påpekar att han tycker att det är viktigt att
barnen lär sig om naturen.
”Det är jätteviktigt för alla barn att lära sig om hur du går på
skogen. Att lära sig att den är bra, den är inte bra. Den maten
kan man äta. Hur kan man utveckla skogen.”
I samtalet beskriver Amir också det positiva med att hela
familjen får veta vilka regler som gäller när man är ute i
naturen i Sverige med aktiviteter som fiskelägret. Vi kom
även in och pratade om möjligheten att få vara i svensk natur
och om vad som gäller med allemansrätten. Amir undrade
om vem som helst fick promenera i Delsjöområdet.
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”Bra plats för familjer [syftar till Delsjöområdet]. Många
människor inte vet var den platsen finns. Du kan gå ensam här
på den här platsen?”
När föräldrarna fick reda på att alla fick lov att promenera i
Delsjöområdet uttryckte båda uppskattning för möjligheten
och de tyckte även att det var bra att de nu visste om
ytterligare en plats i Göteborg som de kunde ta familjen till.
Shahrazad beskrev:
”Det är första gången jag vet om här [Delsjöområdet]. Jag bor
här i Göteborg i 3 år. Jag vet om Liseberg, Lilleby, Eriksberg,
biblioteket. Bara till dessa platser jag tar mina barn. När jag vet
nån annan plats, en bra plats, då kan alla i familjen gå dit.”

4.4.7 Berättelse 7 – Aktiviteter för oss
Carl är 24 år och befinner sig under en vecka i juli på
teaterläger på Passalen för andra året i rad. Det är ett
dagläger på sommaren för barn och unga med
funktionsvariation.
”Det är jättekul! Ledarna och alla. Det är roligt! All musik.”
Carl bor på ett gruppboende i Kungsbacka och till vardags
arbetar han i daglig verksamhet, där de får göra sysslor
utifrån sina intresseområden.
Carl beskriver att han gillar att göra många saker och att det
är tråkigt att ”sitta själv” på gruppboendet (han tillhör
”nördarna” enligt behovsgrupperingarna i kapitel 3).
Carls mamma Agneta beskriver att det är svårt för Carl att
själv kunna hitta på aktiviteter. Hon beskriver att hon och
hennes man både under Carls uppväxt och även nu driver på
och ser till så att han har någonting bra att göra mestadels av
tiden under sommarledigheten när Carls ordinarie
vardagsaktiviteter har uppehåll. Utan möjligheten att delta i
olika anordnade aktiviteter skulle Carl vara hänvisad till att
enbart vara med oss eller sitta själv på boendet, beskriver
hon.
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”Under uppväxten, på sommarlov och lediga tider har det alltid
varit… han behöver ha saker att göra hela tiden. […] Ett bra
sommarlov för Carl är att han får komma iväg och träffa andra
ungdomar som är handikappade och liksom kunna vara iväg
som andra ungdomar kan vara på läger och sånt. Det är sånt
som vi i alla år har fått ordna själva. Vi är väldigt tacksamma
för att Passalen finns. De kom in i vårt liv av en slump.”
Agneta upplever att Passalens teateraktivitet är mycket bra.
Ungdomarna får göra det de är intresserade av. Att det är
dagläger passar Carl fint, ser hon, då han tycker bäst om att
få sova i sin egen säng. Hon tyckte att det var bra tider
(mellan kl.10–16) och det var bra att ungdomarna fick ta med
sig egen matlåda.
Hon tillägger att det är synd att de dragit ner på den här
sortens aktiviteter i år (förra året genomförde Passalen fler
veckor med aktiviteter under sommaren) – det slår hårt mot
oss som är beroende av att det finns ordnade aktiviteter.
Veckan efter teaterlägret åkte Carl och hans bästa vän Alex
ut till Alex familjs sommarställe på Orust och var där i tre
dagar. Även Alex ledsagare följde med dem dit. De (och
ledsagaren) har varit där själva förut.
Två veckor efter teaterlägret deltog Carl på Åslundsholms
scoutläger i Kinna-trakten, något som han också tyckte var
jättebra främst för att han fick möjlighet att träffa nya
kompisar.

4.4.8 Berättelse 8 – Möjlighet till
”barnvakt”
Ardo är 10 år och bor med sin mamma och styvpappa i
Linnéstan. Ardo har rötter i mellanöstern och hans familj bor
både i Saudiarabien och USA.
Ardos mamma arbetar med ett projekt som gör att hon inte
kan vara ledig under sommaren och hans styvpappa arbetar
också hela sommaren. Så Ardo och hans mamma kom
tillsammans fram till att Ardo kunde delta på en
sommarlovsaktivitet som hans mamma såg information om
på Facebook och som Ardo tyckte var okej att vara på.
Med sommarlovsaktiviteten har Ardo något han kan berätta
för kompisarna att han gjort under sommarlovet. Den
möjliggjorde också att han hade någonstans att vara där det
fanns vuxna och unga vuxna runtomkring honom (han tillhör
”någonting att göra och någonstans att vara” enligt
behovsgrupperingarna i kapitel 3).
Ardo deltog både förmiddag och eftermiddag under flera
veckors tid (måndag–fredag). Övriga deltagare deltog oftast
under en veckas tid på antingen förmiddagar eller
eftermiddagar. Ardo är social och pratade med och lärde
känna både ledarna och några av de andra deltagarna.
”Det var jättekul att vara med. Eller… roligast var nog att prata
med ledarna. Jag lärde mig lite nytt också. I slutet kunde jag
påminna ledarna ifall de glömde att ta upp något.”
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Kapitel 5
Vårdnadshavare om sommarlovsaktiviteterna

5.1 En period av dåligt samvete
och pusslande
Många av de intervjuade vårdnadshavarna beskriver att det
är svårt att kunna erbjuda barn och unga aktiviteter under
hela sommarlovet och att det är en utmaning att få ihop
barnens ledighet med sina egna semesterveckor.
Följande punkter sammanfattar vårdnadshavares situation
och behov under sommarlovet (de tre översta på listan är
mest frekvent omnämnda):
§ En period av dåligt samvete och pusslande.
§ Barnen behöver avbrott.
§ Har inte råd eller begränsade möjligheter att göra något
tillsammans med mina barn.
§ Mina barn behöver få kompisar, nya vänner.
§ Vi är nyinflyttade i området och barnen behöver få
kompisar innan skolan börjar.
Flera beskriver behovet av att deras barn eller unga får gör
aktiviteter för att bryta vardagen. De beskriver att både barn
och unga annars ofta hamnar framför dator, tv-spel eller
mobiler. Här nedan följer några citat från vårdnadshavarnas
berättelser.
”Det är jättebra med sommarlovsaktiviteter för barnen annars
sitter de bara hemma med tv och Ipad.”

”Letar lite efter små aktiviteter för att inte varje dag ska vara
likadan. Försöker hitta aktiviteter som kan ge inspiration och
vara roliga. Få lite variation på det hela. Båda killarna är
bokälskare, så de skulle kunna ligga och läsa hela dagarna.”
Vårdnadshavare till ett förskolebarn, ett lågstadiebarn och en
mellanstadieungdom
”Det är bra att barnen får komma ut. Annars sitter de hemma.
Vi bor bara i en lägenhet och barnen kan inte springa ut och
leka. På sommaren är det lugnare, då kan de leka ute och de
kan springa av sig. Men när det är höst, påsk och jul då är det
bara tv och ipad och det vill jag de ska komma ifrån. Så det är
därför det är jätteviktigt för oss i familjen att om inte jag så tar
min man dit dem så de är från tv:n och skärmtid (skratt). Det
blir mycket sånt ändå.”
Vårdnadshavare till ett lågstadiebarn och en
mellanstadieungdom

”Det är så himla bra. Jag går på socialbidrag och är
ensamstående. Ekonomin är verkligen inte på topp. Dessa
aktiviteter som min dotter fått vara med på, hade jag aldrig
haft råd att gå på med henne själv. Helt fantastiskt. Är
verkligen jättetacksam! Det har gett mig lite ro i själen att hon
har kunnat ha kul utan att pengarna har satt stopp för det.”
Vårdnadshavare till en mellanstadieungdom

Vårdnadshavare till ett lågstadiebarn
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”Har inte sett information om sommarlovsaktiviteter. Har
nästan inte hittat något. Som exempelvis simskola under
sommaren.”
Vårdnadshavare till ett lågstadiebarn

”Jag har följt med henne dit. Det är bara sista dagarna hon
gått dit själv. Hon känner sig mer trygg med alla. Även de stora
tuffa killarna, ungdomsledarna har varit supergoa.”
Vårdnadshavare till en mellanstadieungdom

”Här i Sverige det är jätteviktigt. Vi som kommer från andra
länder, vuxna och barn har inte jättemycket kompisar här i
Sverige. Okej de får kompisar ute på gården, men det är inte så
mycket. Aktiviteterna hjälper barnen att hitta nya kompisar.”
Vårdnadshavare till ett lågstadiebarn

5.2 Om aktiviteterna
Det som återkommer i vårdnadshavarnas berättelser om
aktiviteterna är att det:
§
§
§
§
§

är bra ledare
känns tryggt att lämna barnen på aktiviteterna
är bra aktiviteter som passar barn och unga
är bra att det är gratis
är bra att aktiviteterna genomförs i deras närmiljö
(omnämns av vårdnadshavare som har barn i de yngre
åldrarna).

Här nedan följer citat som illustrerar ovanstående punkter.
”Det är kombinationen med aktiviteter, fritidsledare,
sammanhållningen och kompisarna hon fått som gjort att det
varit toppen.”
Vårdnadshavare om sin mellanstadieungdoms aktiviteter

”De lärde sig olika dansstilar, hiphop. De var det som kickade
igång deras intressen. Läraren lärde henne ganska bra. Så de
fick upp intresset ännu mer än vad de hade innan. Jag tror de
kommer fortsätta på något sätt med det. Vi fick mejl från
Kulturskolan att de får gå upp till två aktiviteter via
Kulturskolan (om det finns plats). Hon vill ju börja med hiphop –
då får hon välja bort en aktivitet för annars skulle hon göra tre
aktiviteter. Så hon valde bort cirkusen. Min [äldre] dotter sa
’Jag vill ha hiphopen så mycket. Jag tyckte om det läraren har
lärt mig. Jag vill fortsätta utveckla det’. Då blir det hiphopen
och baletten hon gör till hösten.
Sen har de också fått
intresse på målningen. Min
[yngre] dotter målade små
målningar, ritningar. Hon
började göra större och
större figurer. Hon visade
läraren. [Läraren sa] ’Gör
lite större, gör lite mer, hon
tolkade och så där’, så hon
utvecklades. Hon lekte med färgen mycket mer. Det var
intressant för henne. Kolmålningen, hon gillade det. Det här
att man kunde spreja och att det skulle sätta fast kolet. Det
var kul. Hon gillade det.”
Vårdnadshavare till ett förskolebarn, ett lågstadiebarn och
en mellanstadieungdom
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”Det kändes tryggt för [vårt barn]. Hur lärarna gör, hur de
pratade med barnen, hur de tar hand om barnen. Min man gick
med och var med första dagen, så att vi såg att allt var bra.”
Vårdnadshavare till ett lågstadiebarn
”Det var nytt för oss. Jätteglada för nya aktiviteter. Bra om det
är nära. Runt Hisingen.”

5.2.1 Frukost och mellanmål
Några av vårdnadshavarna vars barn/unga deltagit på
aktiviteter där det serverats frukost eller fika har beskrivit
detta som mycket bra. Dels att det blir lugnare och inte så
stressigt hemma om de startar med att äta tillsammans på
aktiviteten, dels kan det finnas barn som är ensamma
hemma och som inte får mat under dagen och för vilka fikat
gör att de har möjlighet att delta under hela aktiviteten.

Vårdnadshavare till ett lågstadiebarn
”Sommarlovsaktiviteter betyder mycket för de barnen som
inte… jag träffade på två flickor på Kulturskolan som var där
varje dag. Jag såg inte några föräldrar som var med dem på
Kulturskolan. De var kanske 10–11 år. De bor i mitt område
[Lövgärdet]. Jag tror de tog sig dit själva och var där. Så det är
närheten att de känner sig trygga att de kan ta sig dit
tillsammans. Jag hade inte vågat släppa mina barn dit själv.
Men de föräldrar som vågar släppa och de barn som vågar gå
dit tillsammans med någon kompis så är det att de får komma
ut och göra någonting tillsammans. För det är svårt för barn att
hitta på något eget, men när det finns redan något som är
förplanerat så är det lättare för dem att hänga med och de
tycker det är kul. Sedan finns det föräldrar i förorten som är
ganska duktiga på att göra någonting med sina barn, men sen
finns det föräldrar som inte orkar att ta sig dit. Så det är viktigt
att de som har föräldrar som inte orkar, att de barnen har
aktiviteter som ligger i närheten. För att åka långt är svårt.”
Vårdnadshavare till ett förskolebarn, ett lågstadiebarn och en
mellanstadieungdom
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5.2.2 Aktiviteterna som en väg in i
samhället
Några av de intervjuade vårdnadshavare, som nyligen
kommit till Sverige, har beskrivit att aktiviteterna underlättar
för dem att komma in i samhället. De får möjlighet att
upptäcka nya platser, träffa ledare, myndighetspersoner och
andra vårdnadshavare samt att deras barn får möjlighet att
utöka sin kompiskrets. Ta gärna del av berättelse 6 i kapitel 4
om familjen som kommer från Syrien.
En av de intervjuade vårdnadshavarna uttryckte följande.
”Vi föräldrar kommer också in i samhället genom barnens
aktiviteter att vi kan sitta ner och dricka kaffe och prata med
varandra och lära känna de andra föräldrarna. Viktigt för oss
föräldrar också.”
Vårdnadshavare till ett lågstadiebarn

5.2.3 Att aktiviteterna är gratis
Flera av vårdnadshavarna har reflekterat kring att det är
viktigt att aktiviteterna är avgiftsfria så att alla barn och
unga kan delta. Att det är kostnadsfritt är viktigt både för att
alla ska kunna göra roliga och lärorika aktiviteter på loven,
men också för att alla i ett kompisgäng ska kunna vara med.
En vårdnadshavare beskriver följande angående kostnaderna
för att delta. Aktiviteten som hen beskriver är inte en
sommarlovsaktivitet, men ger en bra beskrivning av vikten av
att aktiviteterna är kostnadsfria.
”Jag såg skillnaden på badet, en aktivitet jag gick på med min
dotter. Förut var det gratis och det var jättemånga barn som
var där och badade och föräldrarna kom ut och badade med
barnen där. Det var jätteliv där. Det var jättekul. Det är
jätteviktigt med vattenvanor för barn. Men sen nu, alltså 40
kronor är inte mycket tänker man, men det gör skillnad för en
mamma som har 3-4 barn och som är ensam. Det kostar för
henne. Så det var en stor skillnad. Det sa mina barn också
’Varför är det ingen här? Är det för att det kostar?’”
Vårdnadshavare till ett förskolebarn, ett lågstadiebarn och en
mellanstadieungdom

37

Kapitel 6
Information och marknadsföring

6.1 En del av stadens eller
fritidsgårdens utbud
Sommarlovssatsningen har marknadsförts som hela stadens
utbud ”Sommarlovet börjar här”. Det har funnits en
webbplats där hela utbudet har presenterats.
Fler bland de barn och unga som rör sig i centrala Göteborg
än barn och unga i ytterområdena har refererat till att de sett
affischen ”Sommarlovet börjar här” och att de varit inne på
webbplatsen.
I ytterområdena har barn och unga i högre grad refererat till
sommarlovsaktiviteten de varit på som en aktivitet som
fritidsgården, Kulturskolan eller biblioteket stått för och inte
något som är en del av ett större utbud. Det lokala utbudet
har i högre grad marknadsförts genom affischer om deras
aktiviteter, postala utskick eller via mun till mun-spridning.
De barn och unga (inklusive vårdnadshavare) som kommer
från grannkommunerna inom Göteborgsregionen har varit
osäkra på om utbudet är öppet för dem. Bland dem vi
intervjuat har det även varit några enstaka barn och unga som
bor i en annan stad utanför Göteborgsregionen, men som
under en del av sommaren varit och hälsat på en av sina
föräldrar som bor i Göteborg.
En slutsats utifrån de intervjuades berättelser är att om det
gemensamma utbudet i högre grad hade marknadsförts hos
alla aktörer hade fler ungdomar kunnat ta del av ett större
utbud.

6.2 Hur hittade de till aktiviteten?
Barnen och de unga har hittat till aktiviteterna på olika sätt.
Flera uppger att de fått reda på aktiviteterna via sina mödrar
(varav många av dem har nåtts av information via Facebook,
men några av mödrarna har fått informationen via sina
kompisar eller via broschyrer).
Några av barnen och ungdomarna har fått reda på
aktiviteterna via sina kompisar, via information på Instagram
eller via broschyr de fått hem i brevlådan.
De flesta, framförallt de som rör sig i ytterområdena, har inte
hört talas om ”stadens sommarlovsaktiviteter” utan har tagit
del av det utbud som fritidsgårdar, bibliotek eller
Kulturskolan har erbjudit i deras stadsdel.
Många barn och ungdomar refererar också till att de känner
till lovaktiviteten genom att de varit med tidigare lov/år eller
att deras syskon varit med tidigare lov/år.
I några enstaka fall har vårdnadshavare berättat att
Socialtjänsten tipsade dem om sommarlovsaktiviteterna och
att de varit behjälpliga att även ordna plats på vissa populära
aktiviteter (även personal på fritidsgårdar har berättat om
sina goda relationer med Socialtjänsten i dessa ärenden).
I valet av aktiviteter är närheten (walkability) en viktig faktor.
I majoriteten av de berättelser vi har tagit del av framgår det
att de väljer att delta i de aktiviteter som finns i närområdet
(eller i de områden de brukar vistas i) i stället för att ta sig till
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ett annat område. Däremot är många öppna för att från
närområdet tillsammans (arrangerat) ta sig till ett annat
område för att genomföra aktiviteten.
Frågor att ställa sig är i vilken grad tryggheten och kostnaden
spelar in för dessa val (vid de arrangerade aktiviteterna
innebär transporten ingen kostnad). Bland de vårdnadshavare
som har yngre barn är närheten viktig för både trygghet och
logistik (gångavstånd till aktivitet).
På kommande sidor följer två illustrationer med 23
berättelser av hur barn och unga som deltagit på aktiviteterna
hittat till dem.
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2. Högstadieungdom från Bergsjön. Såg
tillsammans med vänner informationen om
GUTS aktiviteter på instagram. De begav
sig till GUTS i Angered för att anmäla sig och
gick till aktiviteten tillsammans.

Hur hittade de till aktiviteten?
Del 1

9. Högstadieungdom från
Biskopsgården. Hen fick reda på av
en kompis att de hade
sommarlovsaktiviteter. Hen
anmälde sig till både Liseberg och
High Adventure. Gick på den ena
aktiviteten med kompisen som
tipsat och med andra kompisar på
den andra aktiviteten.

1. Förälder fick tillsammans med sitt
lågstadiebarn muntligen
information när de satt på
busshållplatsen om att
fotbollsskolan skulle börja i
Biskopsgården påföljande dag
(ungdomsledarna informerade i
närområdet).

GUTS,
Angered

E6

Angereds bibliotek

Fotbollsskola i
Biskopsgården
High
Adventure

Torslanda bibliotek

E45

E20

Lundby bibliotek

300m2

Stopmotion-film på
Stadsbiblioteket

Stadsbiblioteket
Under ytan hos dig
själv på
Linnébiblioteket

8. Förälder och lågstadiebarn
från Majorna kom förbi
Under ytan hos dig själv på
dropin. De såg aktiviteten när
de var på Linnéstadens
bibliotek.

7. Förälder åkte tillsammans med sin
mellanstadieungdom från en kommun söder
om Göteborg (tillhörande GR) till
aktiviteten. De hade sökt på internet kring
vilka aktiviteter som fanns och åkte till
Under ytan hos dig själv på Linnéstadens
bibliotek då ungdomen gillade att teckna
och läste mycket böcker.

Delsjön
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Club Kvadrat goes
summer

6. Mellanstadieungdom som precis
flyttat till Frölunda (bor med en
förälder). Föräldern fick
inledningsvis information om
sommarens aktiviteter på Club
Kvadrat goes summer via
Facebook. Ungdomen har varit där
nästan varje vardag under hela
sommaren.

3. Spansktalande lågstadiebarn
som bor i Centrum kom förbi
Stopmotion film-aktiviteten på
Stadsbiblioteket ”på dropin”
tillsammans med sin förälder.
Föräldern hade sett information
om aktiviteten på biblioteket och
försökt anmäla sitt barn via
internet utan att lyckas.

5. Högstadieungdom från
Tynnered. Hänger ofta på 1200
kvadrat. Fick information om
lägret till Bockaberg när hen var
på 1200 kvadrat. Hen anmälde
sig till lägret redan innan skolan
hade slutat.

4. Lågstadiebarn från Högsbo.
Anmäldes till aktiviteten då
föräldern hade sett
information om den i
Stadsbibliotekets broschyr
(Sommarprogram).

Hur hittade de till aktiviteten?
Del 2
11. Högstadieungdom från
Lärjedalen. Är ofta på
fritidsgården. Fick
information om Fixarna
där.

10. Högstadieungdom
från Biskopsgården. Är
ofta på fritidsgården. Fick
information om utflykten
till Laserdome där.

13. Mellanstadieungdom
från Gunnared. Fick
information om
Kulturskolans
aktiviteter via sin
kompis.

12. Högstadieungdom
från Lärjedalen. Fick
tips av en kompis om
att söka till Fixarna.

14. Ett lågstadiebarn och
en mellanstadieungdom
från Gunnared. Barnen
går på Kulturskolan till
vardags och föräldern
hade sett information
om deras
sommarlovsaktiviteter i
deras lokaler.

Kulturskolan Angered

E6

Angereds bibliotek

23. Högstadieungdom besökte sin
ena förälder i Göteborg på
sommarlovet. Till vardags bor hen
i Gullspång tillsammans med andra
föräldern. Hens Göteborgsboende
förälder hittade information om
parkour-aktiviteten på internet
och tipsade om den.

Vårvindens fritidsgård
E45

E20

Torslanda bibliotek

Lundby bibliotek
Parkour i
Centrum

20. Högstadieungdom
från Centrum. Fick
information om
Konsthallens
sommarlovsaktiviteter
via en av sina kompisar
som varit där tidigare.

Passalen

300m2
Stadsbiblioteket
Göteborgs
Konsthall

22. Förälder hittade parkouraktivitet och anmälde sitt
lågstadiebarn. Hen var med
nästan varje dag i tre veckor.
Bor i Lundby.

21. Högstadieungdom från
Mölndal. Fick information
om Konsthallens
sommarlovsaktiviteter via
sin förälders Facebook.

Mixgården, Fixarna

19. Mellanstadieungdom från
Örgryte. Fick information om
Konsthallens
sommarlovsaktiviteter då en
kvinna kom till hennes skola
och informerade om dem.

15. Förälder fick information
om Passalens
sommarlovsaktiviteter via
goda vänner vars barn varit
där tidigare somrar. Då hens
ungdom älskar teater hade de
nappat på det.

Delsjön
40
Fiskeläger
i Delsjön

18. Familj som nyligen
kommit till Sverige sökte på
webbplatsen efter
aktiviteter som familjen
kunde göra tillsammans.
(Informationen om
webbplatsen såg de på
barnens skola.) Bor i
Biskopsgården.

16. Mellanstadieungdom.
Bor i Härlanda. Hens
förälder hade sett
information om
fiskelägret (via post som
kom hem).

17. Förälder fiskade kräftor
tillsammans med sitt lågstadiebarn.
De hade hittat aktiviteten via en
pamflett som kom hem med posten
med information om olika aktiviteter.
De bor i Örgryte.

6.3 Exempel på bra
marknadsföringskanaler
För att nå ut till alla barn, unga och deras vårdnadshavare i
staden ser vi att marknadsföringen av ”hela utbudet” behöver
ske via fler kanaler och på flera olika sätt än vad som skedde
för sommaren 2019.
Med traditionella kanaler som annonsering i kollektivtrafik
och via kommunens webbplats nås en målgrupp och med
affischering på fritidsgårdar nås en annan målgrupp. Med
uppsökande ”gerillamarknadsföring” som exempelvis
sommarfotbollsskolan gjorde i Länsmansgården (de gick runt
i området och berättade för de barn, unga och
vårdnadshavare som var ute i området om deras kommande
sommarlovsaktivitet) kunde de nå vårdnadshavare som inte
tidigare tagit del av sommarlovsaktiviteterna eller fått
information via andra kanaler.
Det som också framgår vid intervjuerna är att alla
vårdnadshavare inte använder sig av internet.

Informationskanaler som barn, unga och vårdnadshavare har
omnämnt som bra kanaler är:
§ Gå runt i området (kan nå även de som inte nås via övrig
marknadsföring och nätverk)
§ Instagram (delas lätt och enkelt mellan kompisar)
§ Snapchat (enkelt att kommunicera mellan kompisar)
§ Facebook (kanal för spridning mellan vårdnadshavare)
§ Affischering på fritidsgårdar och skolor
§ Pop up-aktiviteter (kan nå även de som inte nås via övrig
marknadsföring och nätverk)
§ Information via skolan (kan nå även de som inte nås via
övrig marknadsföring och nätverk)
Ett förslag för att öka träffsäkerheten och bredden i hur
staden kan nå ut med samhällsinformation och annan
information till vårdnadshavare (som exempelvis
sommarlovsaktiviteter) är att låta barn och ungdomar i alla
områden göra undersökningar hos sina vårdnadshavare (som
en skoluppgift). Detta kan sedan redovisas årskurs- och
områdesvis och utgöra ett underlag för stadens
kommunikation.
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Kapitel 7
Effekter

7.1 Vilka effekter går det att se?
Gör sommarlovsaktiviteterna en skillnad för barn och unga
och bidrar de med nytta för samhället?
I barnens och de ungas beskrivningar framgår det tydligt vad
de får med sig från sommarlovsaktiviteterna (kunskap,
färdighet, reflektion, kompisar osv). Utifrån deras berättelser
har vi gjort en analys av vilken effekt detta leder till för dem
individuellt, för deras familj och för samhället.

ungas upplevelser av sommarlovsaktiviteterna och inte på
verksamheten bakom aktiviteterna. Därför går vi inte in på
de resurser som krävs för att kunna genomföra aktiviteterna.
Innan dess presenteras på kommande sidor två
högstadieungdomars berättelser i syfte att kort illustrera
aktiviteter, prestationer och effekter.

Analysen av Sommarlovssatsningens effekter har vi gjort
med hjälp av systemteoretisk teori, även kallad Theory of
Change eller Impact Value Chain.
Teorin/ modellen bygger på att det finns ett kausalt samband
mellan stegen i modellen. Aktiviteter leder till prestationer
som i sin tur leder till effekter och dessa effekter leder i sin tur
till nyttor för samhället. För att kunna genomföra aktiviteter
som startar processen behövs resurser.

Resurser

Aktiviteter

Prestationer

Effekter

Nytta

I avsnitten 7.2 till 7.4 presenteras några av de prestationer,
effekter och samhällsnyttor som Sommarlovssatsningen som
helhet leder till. Fokus i utvärderingen ligger på barns och
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Ungdom #1
Har deltagit på fritidsgården Mixgårdens aktivitet ”Fixarna”
som är ett solidaritetsprojekt i Hammarkullen. Aktiviteten
innebär att unga får arbeta under två veckor för att samla in
pengar till en ungdomsorganisation i en annan del av världen,
men också för att skapa roliga och positiva aktiviteter i sitt
egna område. Utöver att ha bidragit till något bra får de
också åka iväg på ett läger.
”Det har varit fantastiskt. Kolla! Du får gå med dina vänner till
lägret. Du får sova, du får äta vilken mat du vill. Du får åka
gokart. Du får sova i sådana hära stugor. Det var fantastiskt!

Aktiviteter, prestationer och effekter för ungdom #1

Aktiviteter
§

§

§

Jag går i högstadiet. Jag försökte hitta sommarjobb, men jag
gjorde det inte. Sedan sa mina vänner typ ’Varför söker du inte
till Fixarna i Mixgården? Det är jätteroligt! Förra året gjorde vi
så och så.’ Jag sa ’Nej, jag vill inte.’ De sa ’Kom igen mannen vi
gör det. Det är jätteroligt.’ Så jag sökte. Jag fick plats i […]
gruppen.
Vi fixade fester. Vi ordnade lotteri, grill-VM. De som vann fick
2000 kronor. Vi ordnade lag, fixade kaffe, vi fixade allt.
Vi var fem killar och en tjej. Vi kom jättebra överens. Det var ett
lagarbete. Jag kände bara till en av killarna, men ingen av de
andra. Det var också två ledare med i gruppen. Vi gick runt och
frågade i affärer om de kunde skänka saker till vårt lotteri. Jag
blev bättre och bättre för varje gång.

Fått pröva flera nya
aktiviteter
t ex att köra gokart
och övernatta i
campingstuga .
Umgås med
kompisar, träffa nya
kompisar och ha
socialt varande.
Åka till nya platser
utanför Göteborg, t ex
Borås och Jönköping.

Sommararbetet innebar:
§ Ordna priser till
tävling, vilket innebar
att sälja in konceptet
till lokala företagare
som ställde upp och
sponsrade deras
aktivitet med
vinstpriser.
§ Arbeta tillsammans
med andra ungdomar.
§ Komma i tid.
§ Anordna aktiviteter.

Effekter

Prestationer
Har fått kunskaper och
färdigheter om:

§
§

§

§
§
§
§
§

Hur det är att vara på läger,
hur det fungerar att bo i
campingstugor.
Att köra gokart.
Insikter i hur andra unga
tänker och har det.
Nya geografiska
referenspunkter.
Utökat nätverk (kompisar).
Fått stärkt självförtroende
av att ha varit på läger.
§

§

§

§

Fått stärkt självförtroende
av att klara av arbetet
bättre och bättre.
Kunskap och erfarenhet
från att ha samarbetat mot
ett gemensamt mål
(lagarbete).
Erfarenhet av att ha
arbetat, vilket kan
användas som referens till
nästa sommarjobb samt
fått referent. Har
arbetslivserfarenhet att
sätta på sitt CV.

§

§
§

Fått ett bra sommarminne
att berätta om.
Fått erfarenheter,
kunskaper som utgör
referenspunkter för
framtiden och som kan
användas vid diskussioner
och kunskapsinhämtning.
(kan exempelvis prata om
hur det är att vara på
läger, hur det är att köra
gokart, vet var Jönköping
ligger i förhållande till
Göteborg.)
Fått en gemensam
historia, en gruppkultur
med de som var med på
lägret och bland de som
sommarjobbade.
Har fått en ökad tillit till
sig själv, till andra och
samhället. Vet att hen kan
göra skillnad för andra
både i sin närmiljö och
globalt.
Är bättre rustad för att få
sommarjobb 2020.
Har fått nya visioner av att
hen i framtiden kan arbeta
med sociala interventioner
och stötta andra unga.

Ledarna på fritidsgården är min förebild. Om jag inte blir
ekonom vill jag bli som dom som gör något roligt för alla barn.
[…] Med andra ord göra saker för de som inte kan resa [på
sommaren] så de också får roligt.”
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Aktiviteter, prestationer och effekter för ungdom #2

Ungdom #2
Club Kvadrat goes summer är en sommaraktivitet som varit
under sommarlovets alla veckor med ungdomsledare på plats
i Positivparken som ordnar aktiviteter (i Positivparken och
runtom Askim-Frölunda-Högsbo). Allt från K-pop,
sportturnering, pyssel, lekar och bad till läger.
Högstadieungdomen nedan har varit med på både
dagaktiviteter och Vildmarksläger. Hen berättar att de på
lägret fick bygga en flotte och sätta upp tält, fast de sov
framför elden. De fick vara med om många saker för första
gången, inklusive uppleva hur mörkt och kallt det är i skogen
på natten.
”På Värmlandslägret […] jobbade vi tillsammans. Vi byggde en
flotte tillsammans. Det var roligt att åka på den. Det var
ganska lätt men ändå svårt. Första dagen åkte vi 2 timmar,
andra dagen också. Det var mer läskigt att tänka på, men sen
när vi åkte så var det inte läskigt tills vi fastnade i stenar. […]
Vi var inte så förberedda. Vi har inte vart på sånt innan. Vi har
tältat innan, men inte i skogen. Vi var inte förberedda. […] Vi
har tältat på gräsmatta framför ett hus innan. […]

Aktiviteter
§

§

§

§

Fått pröva flera nya
aktiviteter, t ex att
tälta/campa i skogen,
paddla, åka
timmerflotte. Vara på
läger.
Teamarbeta på lägret
för att t ex bygga
timmerflotte.
Umgås med kompisar,
träffa nya kompisar och
ha socialt varande.
Åka till nya platser
utanför Göteborg, t ex
Lerum och Värmland.

Effekter

Prestationer
Har fått kunskaper och
färdigheter om:
§

§

§
§
§
§
§
§

Hur det är att vara på läger,
hur det är att tälta , att vara i
skogen på natten.
Fått erfarenhet av att det är
mörkt och kan vara kallt i
skogen på natten.
Hur de tänder lägereld.
Insikter i hur andra unga
tänker och har det.
Nya geografiska
referenspunkter.
Utökat nätverk (kompisar).
Fått stärkt självförtroende av
att ha varit på läger.
Kunskap och erfarenhet från
att ha samarbetat mot ett
gemensamt mål (lagarbete).

§
§

§

§

§

§

Fått ett bra sommarminne
att berätta om.
Fått erfarenheter, kunskaper
som utgör referenspunkter
för framtiden och som kan
användas vid diskussioner
och kunskapsinhämtning.
(kan exempelvis prata om
hur det är att vara på läger,
hur det är att bygga
timmerflotte, vet var
Värmland ligger i förhållande
till Göteborg.)
Fått en gemensam historia,
en gruppkultur med de som
var med på lägret.
Har fått en ökad tillit till sig
själv, till andra och
samhället.
Har fått vara bara ung (utan
att behöva ta hand om och
ansvara för småsyskon).
Funderar på att gå och
utbilda sig till
ungdomsledare (efter
erfarenheterna från lägret).

Det är roligt för… jag har väldigt många storasyskon och de
jobbar. Så jag har också småsyskon, så när jag är hemma så
måste jag vara… vara vuxen – jag måste passa dem som är
små. Det är bättre när man kommer hit [Club Kvadrat goes
summer] så blir man som en riktig ungdom, ett barn.”
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7.2 Prestationer
Det som är återkommande i barns och ungas beskrivningar
av vad de fått med sig från att ha deltagit på
sommarlovsaktiviteterna (prestationer) är bland annat:
§ Erfarenhet av att ha prövat nya saker/aktiviteter.
Exempelvis att få ha testat att åka vattenskidor eller köra
gokart.
§ Nya eller förfinade kunskaper och färdigheter.
Exempelvis olika tekniker vid graffitimålning eller
färdigheten att kunna dansa olika dansstilar.
§ Gemensam spenderad tid och delade upplevelser med
kompisar som leder till ett skapande av en gemensam
historia. (Effekten är en grundbult för att bidra till en
gruppkultur).

§ Fått känna en gemenskap, en tillhörighet till något
större. (Till exempel något som bryter ensamhet, att få ha
vuxna eller unga vuxna i sin närhet och att få ha
någonstans att vara på dagarna.)
§ Arbetslivserfarenhet, arbetsintyg och referenspersoner.
(För de unga där aktiviteten dels eller delvis har bestått i
att arbeta.)
§ Sommarlovsminnen. Fått göra något (som de kan minnas
och berätta om) som de annars inte haft möjlighet till på
grund av olika omständigheter.
§ Upplevelse av en meningsfull tillvaro under sommaren.

§ Nya vänner och/eller utökat kontaktnät.
§ Nya geografiska referenspunkter i och/eller utanför
Göteborg.
§ Nya perspektiv genom att ta del av hur andra upplever
och ser på tillvaron och möjligheten att ha fått reflektera
kring det. Exempelvis genom att träffa ungdomar från
andra skolor eller ta del av hur någon annan ser på sitt
konstskapande.
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7.3 Effekter

De fem effekterna ovan beskrivs mer utförligt i kommande
avsnitt 7.3.1-7.3.5.

De prestationer som barnen och de unga fått med sig leder
till effekter på kort och längre sikt.
Om vi tar ett framåtblickande perspektiv (på längre sikt) kan
vi se att prestationer från sommarlovsaktiviteterna är
”byggstenar” eller ”frön” som bidrar till effekter. Exempelvis
kan vi utifrån berättelserna anta att de unga gör bättre,
övervägda livsval genom sin medverkan i
sommarlovsaktiviteter. Det kan vara att de i framtiden väljer
att gå utbildningar som de annars inte hade tänkt på eller att
de skapar verksamheter och samarbeten som de annars inte
hade gjort.
Det är samtidigt komplext då sociala interventioner är
beroende av många olika faktorer och noder som behöver
knytas ihop för att effekt ska uppstå. Det blir därmed svårt
att bryta ned och säkerställa exakt vad och i vilket
sammanhang en enskild prestation leder till en specifik
effekt.
Nedan presenteras de effekter som vi kan se på kort sikt:
§
§
§
§
§

Möjliggjort tillitssprång
Expanderad komfortzon
Berikad med en större referensram
Möjliggjort en delad historia och gruppkultur
Fördjupade/utvecklade intressen, kunskaper
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T

7.3.1 Möjliggjort tillitssprång

Genom att ha varit med på sommarlovsaktiviteterna och fått
möjlighet(Trust
att exempelvis
få ett avbrott i ensamheten, testa
illitssprång
Leap)
på och göra nya saker, träffa nya kompisar, besöka nya
i och utanför Göteborg
så stärks
och unga i sin
Att haplatser
deltagit i sommarlovsaktiviteterna
har för många
av de barn
barn och
ungdomar
intervjuat
deras
till att:och vågar gå från det kända till
tillitvitill
att devidgat
klarar
avtillit
saker
det okända. De gör ett tillitssprång genom att de får tillit till
sig själva, till gruppen och till samhället.
§
§
§
§
§

Delta på aktiviteter
Våga träffa nya kompisar
Besöka nya platser i och utanför staden
Våga testa nya saker
Lita på sig själv och sin egen förmåga

7.3.2 Expanderad komfortzon
De tillitssprång som presenteras ovan leder till att de vågar
utvidga sin komfortzon, växer som individer och kan anta nya
utmaningar i sin personliga utveckling.
xpanderad
komfortzon
Ledares
och fritidsledares professionalitet utgör ofta en
viktig del för att både tillitssprång och expanderad
Att ha deltagit
i sommarlovsaktiviteterna
haräga
för många
de barn och
komfortzon
ska kunna
rum.avCitatet
nedan visar exempel
ungdomar vi intervjuat vidgat deras komfortzon för att aktivera sig genom
på
det.
personlig utveckling (vuxit som individer).

E

Nästa gång
Våga stå på scen
–Gemenskap
–Ledare
Utökar min världsbild, mitt
referenssystem
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”Jag har lärt mig nya danssteg och hittat nya vänner och
kommit över min scenskräck. Det var en person som sa att
’du kan prova’ som gjorde att jag vågade. Ledaren tipsade
mig om att om jag är nervös så stäng bara ögonen och tänk
på att det bara är hon och mina vänner där.”
Mellanstadieungdom
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7.3.3 Berikad med en större referensram
Att ha deltagit i sommarlovsaktiviteterna har för många av
barnen och de unga vidgat deras referensram/ar.
Referensramarna kan beröra både fysiska och mentala
områden samt i det lilla och i det stora. De omfattar både
kunskap, färdighet, omvärldskunskap och geografisk
kännedom.
Utökade referensramar kan exempelvis bidra till trygghet i
att kunna delta i ett samtal med kompisar som åkt
vattenskidor vid sin sommarstuga i Marstrand tack vare att
de har fått erfarenhet av att åka vattenskidor på Skara
Sommarland.
Det kan också handla om att de fått vidgade referensramar
kring vilka möjliga framtida utbildningsmöjligheter som finns
via samtal med ungdomsledare som pratar om sina planer på
att läsa på universitetet eller att de gått fotbollsgymnasium.

7.3.4 Möjliggjort en delad historia –
gruppkultur
Den gemensamma spenderade tiden och delade upplevelser
med kompisar leder till en gemensam historieskrivning och
effekten blir därmed en grund i skapandet av en gruppkultur.

Här är det avgörande att sommarlovsaktiviteterna är öppna
för alla och att alla har möjlighet att delta oavsett
ekonomiska förutsättningar och/eller funktionsvariation.

Delar en
erfarenhet

En gemensam historieskrivning
”Kommer du ihåg i somras när vi
åkte Valkyria, då du…”

Grunden i skapandet
av en gruppkultur

Citatet nedan visar ett exempel på ovanstående. Läs gärna
även berättelse 1 i kapitel 4, där en längre berättelse finns
beskriven.
”Min kompis. De är en ganska stor familj. De är fem barn
och ska snart bli sex barn. De gör väldigt mycket
tillsammans. Men han skulle vara hemma i sommar.
Eftersom de är så många och att vissa av barnen är så små
så kan de inte åka iväg så långt. Han var mer engagerad i
att han skulle göra fler aktiviteter. Han visste inte hur
mycket tid hans föräldrar skulle ha. Han bor också här i
stadsdelen.”
Högstadieungdom
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7.3.5 Fördjupade/utvecklade intressen,
kunskaper
De möjligheter som sommarlovsaktiviteterna ger barn och
unga att utveckla och fördjupa sina kunskaper och
specialintressen innebär att de bland annat får med sig
fördjupade kunskaper, breddat perspektiv och stärkt
självförtroende. Effekten av det kan på kort sikt vara att de
ser möjligheter och än mer kan bredda och fördjupa sig i sitt
intresse, men det kan också handla om att de kan göra
säkrare val kring till exempel om något är ett fritidsintresse
eller en yrkesinriktning.
Exempelvis var det en person från intervjuerna som med
hjälp av ungdomsledare fick möjlighet att förfina sina
kunskaper om filminspelning och filmredigering. De effekter
som direkt syntes var att det gav personen både stärkta
kunskaper men också självförtroende att själv starta upp nya
projekt inom området. Oavsett om hen väljer att satsa vidare
inom området som intresse eller yrke har hen fått byggstenar
och erfarenheter för att kunna göra val.

”Den är kul. Man lär sig om olika saker. Lärorikt att kunna
ta del av andras idéer och kunskaper och applicera det på
mina egna kunskaper. Och även kunna visa sin egna
kunskaper. Så man inte helt förändrar sin stil, men om det
är något man känner att man hade velat förbättra så kan
man lära sig det här. [Ska börja på Estetiskt gymnasium
till hösten.] ”
Högstadieungdom
”Har varit här på flera av loven. Tycker det är jättekul.
Aktiviteterna och att träffa kompisar.”
Högstadieungdom

Effekten på kort sikt kan också i sin enkelhet handla om att
de har fått göra något meningsfullt på sommarlovet
tillsammans med likasinnade inom intresseområdet enligt
citaten nedan.
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7.4 Nyttor
Med utgångspunkt från de prestationer och effekter som har
beskrivits kan vi med sannolikhet anta att lovaktiviteterna
utgör viktiga byggstenar för vårt samhälle idag, men även för
vårt framtida samhälle.
Vi kan se att Sommarlovssatsningarna ger positiva
samhällseffekter inom flera områden. I flera av de
sommarlovssituationer som beskrivs i kapitel 2 förekommer
ensamhet och utanförskap. Då upplevelsen av ensamhet är
en av de faktorer som har mest inverkan på ohälsa ser vi hur
sommarlovsaktiviteterna motverkar ohälsa i och med att de
bidrar till att barn och unga får någonstans att vara där det
finns vuxna i närheten, får göra meningsfulla aktiviteter och
får känna gemenskap.

Bra aktiviteter kan kanalisera barns och ungas energi åt en
positiv riktning, vilket i sin tur kan leda till ett tryggare
samhälle.
Vi kan också se att sommarlovsaktiviteterna i viss mån bidrar
till att ”knyta ihop staden”. Genom att barnen och de unga
får besöka andra platser i Göteborg och träffa barn och unga
från andra delar av staden upplever de i högre grad att hela
Göteborg är deras och inte bara stadsdelen de bor i.

Likaså finns en hälsoeffekt i de möjligheter
sommarlovsaktiviteterna ger i att bryta ett mönster, att de
får komma ut från hemmet, bort ifrån stillasittande
aktiviteter och röra på sig.
Sommarlovsaktiviteterna bidrar till trygghet på flera plan. De
skapar en trygghet för individen att slippa vara ensam
hemma och en trygghet för vårdnadshavare i att deras barn
och unga gör något meningsfullt och att de kan fokusera på
sitt arbete. En viktig del i trygghetsskapandet är att barn och
unga får möjlighet att ha vuxna och unga vuxna i sin närhet
och att de får ett meningsfullt sommarlov och möjligheter att
få göra aktiviteter som andra gör. Det motverkar också den
socioekonomiska differentieringen som finns i samhället.
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Vi kan också se att sommarlovsaktiviteterna till viss del bidrar
till integration. Exempelvis har några vårdnadshavare, som är
relativt nykomna till Sverige, genom
sommarlovsaktiviteterna fått möjlighet att skapa nya
kontakter med ledare och andra vårdnadshavare vid
exempelvis hämtning och lämning eller genom att vara med
på fika eller att vara med vid aktiviteterna.
Sommarlovsaktiviteterna kan också bli en väg in i det
svenska samhället genom att de ”nyanlända” tillsammans
med andra får möjlighet att upptäcka nya platser och
aktiviteter samt får möjlighet till social interaktion med
andra vuxna och barn och unga som är födda eller har bott en
längre tid i Sverige. Se exempelvis berättelse 6 i kapitel 4 om
familjen som kommer från Syrien.
Vi kan se att då barnen och de unga får nya kunskaper,
färdigheter, samvaro, nya kompisar, gemensamma
upplevelser läggs en grund för deras tilltro till sig själva, tilltro
till varandra och en tilltro till samhället. Det skapar goda
förutsättningar för vårt framtida samhälle och lovsatsningar
likt Sommarlovssatsningen lägger grunden för de framtida
medborgare som behövs för att möta de behov och
utmaningar som vi står inför i ett framtida samhälle. Det kan
vara exempelvis entreprenörer, samhällsförändrare,
innovatörer, samhällskreatörer, genomförare,
omhändertagare med flera.
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7.5 Måluppfyllelse
Utifrån de effekter och den samhällsnytta som går att utläsa
från barnens, de ungas och vårdnadshavarnas beskrivningar
uppfyller Göteborgs Sommarlovssatsning väl målen som
finns formulerade i regeringsuppdraget* (se punktlistan
nedan).
§ Ge barn och unga (i åldern 6–15 år) stimulans och
personlig utveckling
§ Stimulera både pojkars och flickors deltagande
§ Främja integration
§ Motverka segregation
§ Skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social
bakgrund
Utifrån den information vi har från intervjuerna ser det dock
ut som att effekten av Sommarlovssatsningen skulle kunna
vara än större med en ökad samverkan mellan arrangörerna
och en marknadsföring som bättre möter upp
heterogeniteten i målgruppen. En viktig resurs för samverkan
och en bredare marknadsföring är framförhållning.

* https://statsbidrag.socialstyrelsen.se/kommuner/statsbidrag-till-avgiftsfriasommarlovsaktiviteter-for-barn-i-aldrarna-6-15-ar/
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Kapitel 8
Om kollektivtrafikkostnad

8.1 Kostnaden för att åka
kollektivt under sommaren
begränsar de ungas rörlighet
Majoriteten av de unga beskriver att kostnaden för att åka
kollektivt under sommaren inom Göteborg blir en
begränsning, en barriär för att förflytta sig utanför det
område de bor i. Citaten nedan illustrerar det flera av de unga
beskriver:
”Att vi inte får busskort [sommarlovskort] i år stör mig för jag
kommer från en familj där pengar inte är det man har mest av.
Då är det jobbigt att busskortet ska vara typ… senast jag
kollade är det 800 kronor för hela sommarlovet. Nu måste jag
tänka på kostnaden när jag ska åka. Jag försöker hålla mig där
jag bor.”

Det är även flera av vårdnadshavarna som beskriver
problematiken med ökade kostnader då ungdomarna inte får
sommarlovskort. För vårdnadshavare som lever med små
marginaler kan det vara en utmaning med kostnader även för
enstaka biljetter. Det innebär i vissa fall att de inte har råd att
betala så att deras ungdomar kan åka med på aktiviteter
tillsammans med kompisar. De lyfter även problematiken
med de kostnader det innebär i familjer med flera barn, likt
citatet nedan.
”Sommarbusskort hjälper många människor. Här i området det
finns många som har 3–4 barn eller fler och det blir dyrt att åka
buss med barnen.”
Vårdnadshavare till lågstadiebarn

Högstadieungdom
”Först trodde jag att jag skulle ha ett busskort över sommaren.
Nu får jag använda pappas [kontant]kort. Lite störigt och inte
lika praktiskt. För det innebär att jag inte kan åka vart jag vill.
Då måste jag se till att jag har pengar och så. Förra sommaren
var man lite friare också så... Då behövde man inte oroa sig för
att pengarna skulle ta slut. Nu måste jag kolla med pappa hur
mycket pengar jag har och han måste ordna med det.”
Högstadieungdom
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8.2 Effekterna av att unga inte
kan åka fritt med
kollektivtrafiken
Utifrån de ungas beskrivningar är de fyra vanligaste sätten
att hantera kostnaden på för att åka med kollektivtrafiken
(oberoende storleksordning):
§ Åker mindre.
§ Åker inte alls.
§ Plankar, tjuvåker utan biljett.
§ Frågar vårdnadshavare om pengar/använder deras
kollektivtrafikkort (när vårdnadshavaren har pengar/kort).
Nedan följer några reflektioner runt punkterna ovan.
Att de unga åker mindre eller inte åker alls kan leda till ökad
segregation, motverka integration samt begränsa
möjligheten till kontakt mellan barn och unga med olika
socioekonomisk bakgrund.

vara så att de väljer att enbart umgås med kompisar som har
en liknande ekonomisk situation, vilket därmed ökar
differentieringen i samhället.
Vi har i tidigare ungdomsstudier vi genomfört sett att de
ungdomar som är särskilt utsatta i dessa situationer är
ungdomar från medelklassfamiljer med begränsad ekonomi.
Bland unga som växer upp i utsatta områden finns det oftast
en större acceptans och medvetenhet runt att leva med
begränsade ekonomiska resurser.
Att kostnaden för resor gör att unga tjuvåker är
bekymmersamt dels för vårt gemensamma ansvar att dela på
kostnaden för resandet, men också att det kan leda till en
uppluckring av förhållningssättet till lagar och regler.
Forskning visar att det finns en koppling till att små brott
leder till större brott (Broken Windows-teorin).* Ur ett
samhällsperspektiv är det därför viktigt att inte skapa
situationer där barn och unga upplever att de inte har andra
alternativ än att antingen välja bort att följa med sina
kompisar eller att tjuvåka.

Att unga rör sig inom Göteborg samt Göteborgsregionen
bidrar till en ökad upplevelse av hela staden som ”sin stad”.
Det finns en risk att kostnaden för kollektivtrafikresor leder
till en ökad socioekonomisk utsatthet. Effekterna av att
unga inte kan åka fritt med kollektivtrafiken (utöver en
begränsad rörlighet) blir också att vissa unga inte kan följa
med kompisar till andra områden inom Göteborg. För att inte
blottlägga sin och sin familjs ekonomiska situation kan det

*Catherine M. Coles & George L. Kelling, Fixing Broken Windows: Restoring Order
and Reducing Crimes in our Communities (1997).
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Om Splitvision Research
Splitvision Research är ett etnografiskt undersöknings- och
utvärderingsföretag och vi som arbetar i företaget är
utbildade socialantropologer/etnologer.

För mer information besök gärna vår webbsida:
www.splitvisionresearch.se

Vi genomför undersökningar och utvärderingar där våra
uppdragsgivare vill nå en djupare och bredare kunskap om
företeelser och kunder. Grunden i vårt arbete är det
etnografiska hantverket. Med hjälp av det kan vi förstå
människors beteenden på djupet och sätta dem i relation till
den kulturkontext som de ingår i.

Ni är även varmt välkomna att kontakta oss:
Nancy Aponno: 0730-39 78 33, nancy@splitvisionresearch.se
Jonas Modin: 0702-24 24 70, jonas@splitvisionresearch.se

Vi har kunskap och metoder för att kunna analysera och
förstå komplexa och känsliga sammanhang.
Vi är ett oberoende konsultföretag. Företaget startade 2001
och vi är det företag i Sverige som har arbetet längst med
etnografiska undersökningar och utvärderingar.
I egenskap av socialantropologer och etnologer kan vi skapa
förståelse för hur tillvaron upplevs ur användarnas
perspektiv. Som vi ser det är det en viktig grund vid alla
former av utvärderingar och undersökningar.
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Bilaga 1
Nedan listas de sommarlovsaktiviteter som omfattades av
undersökningen:
Club Kvadrat goes summer har under sommarlovets alla
veckor ungdomsledare på plats i Positivparken som ordnar
aktiviteter (i Positivparken och runtom Askim-FrölundaHögsbo). Allt från K-pop, sportturnering, pyssel, lekar och
bad till läger.
Fiskeläger. En vecka där barn och ungdomar får pröva olika
sätt att fiska i Delsjön. Inklusive kräftfiske och bussresa till
Lysekil och Varberg. SDF Östra Göteborg och ÖrgryteHärlanda.
GUTS – en mötesplats i Angered för tjejer och transpersoner.
De har kreativa onsdagar, åker på läger, går på bio, paddlar
med mera.
High Adventures. Vårvindens fritidsgård och mötesplats
Runt Hörnet i Torslanda åker vid två tillfällen gemensamt till
en höghöjdsbana i Partille.

Parkour dagläger. Tillsammans med Stampede besöks olika
platser i Göteborg. Parkour är en sport som går ut på att så
snabbt och effektivt som möjligt ta sig förbi ett hinder.
Stampede visar hur man tränar och ger tips inför att träna
utomhus med parkour.
Skapa en stopmotion-film. Filmkurs med Erik Löfdahl, där
deltagarna inledningsvis väljer en bok som betyder något
speciellt för dem och där de sedan gör en animerad
bokrecension där de bygger en figur som får låna deras röst i
en film om boken de valt. Stadsbiblioteket.
Sommarfotbollsskola. Rampen IK har fotbollsskola för barn
och ungdomar. De är en vecka i Länsmansgården, en vecka i
Angered och en vecka i Bergsjön.
Sommarlov med Kulturskolan i Angered. Under två veckor
bjuder Kulturskolan på sommarfrukost och skapande
verkstad med olika kulturaktiviteter och workshops. Varje
vecka avslutas med festligheter och öppen scen.

Konstlov på Göteborgs Konsthall. På ett kreativt och lekfullt
sätt experimenterar de med olika material och tekniker och
utforskar upplösning och förgänglighet i konsten.

Sommarläger för barn och unga med funktionsvariation
samt syskon. Tema: teater, dans och drama. Dagläger under
tre veckor och i slutet av varje vecka visas en produktion upp
för anhöriga och intresserade. Passalen i Örgryte-Härlanda.

Mixgården Hammarkullen och Fixarna. Ett
solidaritetsprojekt där ungdomar arbetar tillsammans under
två veckor för att samla in pengar till en
ungdomsorganisation i en annan del av världen samtidigt
som de skapar roliga och positiva aktiviteter i sitt eget
område. Som avslutning åker de på läger tillsammans.

Under ytan hos dig själv. Skriv och teckna ditt liv. Häng med
författare/pedagog Peter Ekberg och illustratör Anders
Nyberg på ett spännande äventyr in i dig själv. Deltagarna får
skriva och teckna kring känslor och minnen, drömmar och
hopp för framtiden. Linnéstadens bibliotek.
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