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Sammanfattning
Den här rapporten följer upp regeringens utökade satsning på
sommarkurser (U2019/041189) till och med 2020. Satsningens
huvudsakliga syfte var att främja mer effektiva studier och möjliggöra en
snabbare väg till examen för studenter. För att motverka lärarbristen
skulle lärosätena prioritera att anordna sommarkurser som kan ingå i en
lärarexamen eller fungera som kompetensutveckling för lärare.
Lärosätena skulle också prioritera kurser inom den kompletterande
pedagogiska utbildningen (KPU) i syfte att förkorta studietiden. De
kunde även ge sommarkurser som syftade till att stärka det livslånga
lärandet inom ramen för satsningen.
Uppföljningen visar bland annat att:


Antalet studenter på sommarkurser har ökat kraftigt det senaste
året, vilket vi även har konstaterat i en statistisk analys av
studenterna som läst på sommaren under coronapandemin



Även antalet genomförda sommarkurser har ökat



Fler studenter läser sommarkurser utöver en pågående
lärarutbildning



Fler studenter läser KPU på sommaren



Fler lärare som är verksamma i skolan läser på sommaren,
särskilt inom ämnen som är relevanta för satsningen



Fler studenter kan ha använt sommarkurser som livslångt lärande



Lärosätena är positiva till satsningen men har sett utmaningar i
genomförandet.

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) slutsats av uppföljningen är att den
utökade satsningen på sommarkurser hittills har gett resultat i form av ett
ökat antal kurser som är relevanta för satsningen, och ett fortsatt ökat
antal studenter inom målgrupperna för satsningen. Ytterligare
uppföljning behövs för att följa upp långsiktiga resultat och effekter av
satsningen.
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Inledning
Syfte
I december 2019 gav regeringen i uppdrag till 18 lärosäten att från och
med 2020 anordna fler relevanta sommarkurser.1 Detta var en utökning
av en satsning som inleddes när regeringen gav elva lärosäten i uppdrag
att anordna fler relevanta sommarkurser från och med 2018.2 I
regleringsbrevet för 2021 fick UKÄ i uppdrag att följa upp regeringens
utökade satsning på sommarkurser. Den här rapporten är redovisningen
av det uppdraget.
I rapporten redovisar vi resultatet av den utökade satsningen med fokus
på förändringar mellan 2019 och 2020. I delar av uppföljningen
presenterar vi också utvecklingen under perioden 2016–2020. Vi
analyserar om satsningen har gett resultat utifrån de syften som angavs i
regeringens uppdrag till lärosätena. Rapporten visar även den totala
utvecklingen som följt på denna satsning och på den separata
utbyggnaden av sommarkursplatser som gjordes 2020 med anledning av
coronapandemin. Vi har följt upp pandemisatsningen i en statistisk
analys, Fler studenter på sommarkurser under pandemin, publicerad maj
2021.

Regeringens uppdrag till lärosätena
Regeringen angav i sitt uppdrag till elva lärosäten inför 20183, att de
huvudsakliga syftena med satsningen på sommarkurser var att främja
mer effektiva studier och möjliggöra en snabbare väg till examen för
studenter, samt att motverka lärarbristen. För att motverka lärarbristen
skulle lärosätena i första hand anordna sommarkurser som kan ingå i en
lärarexamen eller fungera som vidareutbildning för obehöriga lärare,
samt möjliggöra kompetensutveckling för lärare. Kurser inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan, svenska som andraspråk och
behörighetskompletterande kurser för idrottslärare skulle prioriteras.
Lärosätena hade även utrymme att anordna andra sommarkurser som de
själva bestämde.
Satsningen skulle enligt budgetpropositionen 2018 genomföras i två steg
under 2018 och 2019. Lärosätena skulle tillföras totalt 38 miljoner
kronor under 2018, och fullt utbyggd 2019 skulle satsningen innebära

1

Regeringsbeslut U2019/04118/UH.
Regeringsbeslut U2017/04678/UH.
3
Regeringsbeslut U2017/04678/UH.
2
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anslagshöjningar med sammanlagt 75 miljoner kronor.4 På grund av det
parlamentariska läget efter valet 2018, som ledde till att
övergångsregeringens budgetförslag för 2019 inte antogs av riksdagen,
blev satsningen på sommarkurser förskjuten i förhållande till regeringens
ursprungliga planer. Det andra steget i satsningen, som innebar
anslagshöjningar med ytterligare 37 miljoner kronor, genomfördes i
stället under 2020.5 I december 2019 beslutade regeringen om justeringar
i satsningen, och gav ett utökat antal lärosäten i uppdrag att anordna fler
sommarkurser från och med 2020.6
Enligt det nya uppdraget skulle lärosätena fortsätta prioritera kurser som
möjliggör för lärarstudenter att snabbare nå examen och för lärare att
vidareutbilda och kompetensutveckla sig genom sommarkurser.
Dessutom skulle lärosätena prioritera sommarkurser inom den
kompletterande pedagogiska utbildningen (KPU) som leder till
ämneslärarexamen, i syfte att förkorta studietiden. Även sommarkurser
som stärker det livslånga lärandet kunde ges inom satsningen. Utöver
dessa prioriteringar hade lärosätena fortfarande utrymme att använda
medlen till andra sommarkurser. Fullt utbyggd innebär satsningen att
lärosätenas takbelopp har höjts med totalt 75 miljoner kronor från och
med 2020. Enligt regeringens beräkningar motsvarar tillskottet av
resurser 1 000 helårsstudenter.7

Andra satsningar på sommarkurser
De senaste åren har ytterligare två tillfälliga utbyggnader av
sommarkurser beslutats av regeringen mot bakgrund av coronapandemin
och utvecklingen på arbetsmarknaden. Regeringen aviserade i
vårändringsbudgeten för 20208 om en utbyggnad av antalet platser på
sommarkurser samma sommar. Syftet var att möta den ökade efterfrågan
på högskolestudier som pandemin väntades föra med sig. Enligt
regeringen skulle pandemisatsningen dels möjliggöra för fler studenter
att läsa in en utbildning i snabbare takt, dels ge en möjlighet för
studenter som på grund av läget på arbetsmarknaden inte längre kunde få
sommarjobb att bredda sina studier genom sommarkurser. Utbyggnaden
kunde också möjliggöra för personer som blivit varslade eller
permitterade från sina arbeten att utveckla sin kompetens eller prova på
studier, enligt regeringen. Totalt omfattade satsningen anslagshöjningar
till lärosätena med 127 miljoner kronor, motsvarande sammanlagt 6 000
platser på sommarkurser om 15 högskolepoäng fördelat på 27 lärosäten.9

4

Prop. 2017/18:1, utgiftsområde 16.
Prop. 2019/20:1, utg. omr. 16, tabell 5.13, s. 169.
Regeringsbeslut U2019/04118/UH.
7
Prop. 2019/20:1, utg. omr. 16, tabell 5.13, s. 169.
8
Prop. 2019/20:99.
9
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/sa-har-foreslas-platser-fordelas-till-sommarkurseroch-basar/.
5
6
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Även i vårändringsbudgeten för 202110 har regeringen aviserat om en
tillfällig utbyggnad av sommarkurser samma sommar. Syftet är, enligt
regeringen, att möta det ökade behovet av utbildning som den nuvarande
utvecklingen på arbetsmarknaden för med sig. Satsningen innebär att
130 miljoner kronor avsätts för totalt 6 000 platser på sommarkurser
fördelat på 29 lärosäten.11

Tidigare uppföljningar och analyser av
sommarkurser
Det här är andra gången som UKÄ följer upp satsningen på
sommarkurser på uppdrag av regeringen. I uppföljningen som
publicerades 2020 analyserade vi resultaten av satsningen till och med
2019, med fokus på de syften som regeringen angav i uppdraget till
lärosätena från och med 2018.12 Uppföljningen visade att sedan
satsningen inleddes hade antalet sommarkurser ökat och fler studenter
läste sommarkurser än tidigare. Det var också fler studenter inom
satsningens huvudsakliga målgrupper, lärarstudenter och personer som
arbetar som lärare, som läste på sommaren. Dessutom läste fler studenter
sommarkurser i ämnen som är relevanta för en lärarutbildning. UKÄ
drog slutsatsen att satsningen dittills hade gett önskade resultat, men att
det ännu var för tidigt att säga vilka effekter satsningen har gett på längre
sikt.
Vi följde även upp resultaten av satsningen i en statistisk analys
publicerad 2019. Analysen visade att fram till och med 2018 hade
satsningen hade redan gett resultat i linje med regeringens prioriterade
syften, och att antalet studenter på sommarkurser hade ökat generellt till
följd av satsningen.13
UKÄ har även tidigare publicerat flera statistiska analyser av
sommarkurser. I en analys av sommarkursernas resurseffektivitet 2013
konstaterade UKÄ bland annat att studenternas prestationsgrad på
sommarkurser var i nivå med fristående kurser på distans sett till hela
läsåret.14
Vi har även följt upp regeringens satsning på fler sommarkursplatser
2020 med anledning av coronapandemin. I en statistisk analys publicerad
maj 2021visade vi att antalet sommarstudenter ökade kraftigt 2020
jämfört med året innan. Totalt studerade knappt 45 000 studenter på
sommaren 2020 – en ökning med drygt 19 000 studenter. Framför allt
var det studenter som redan var registrerade i högskolan under
vårterminen som fortsatte att studera under sommaren. Analysen visade

10

Prop. 2020/21:99.
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/sa-har-foreslas-sommarkursplatser-fordelas/
12
Uppföljning av sommarkurser. Redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2020:10, UKÄ.
13
Satsning på sommarkurser har gett effekt. Statistisk analys 2019-06-18/8, UKÄ.
14
Sommarkursernas utveckling, prestationsgrad och ekonomiska betydelse. Effektivitetsanalys
2013-11-13 2013/2, UKÄ.
11
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även att antalet helårsstudenter ökade långt mer än det antal som
regeringen tilldelade lärosätena. Totalt tilldelades 27 lärosäten
sammanlagt 127 miljoner för att ta emot 1 500 helårsstudenter sommaren
2020. Jämfört med sommaren 2019 ökade det totala antalet
helårsstudenter med 3 710, det vill säga 88 procent.15

Metod
Som underlag för den här uppföljningen använder vi dels statistiska
uppgifter baserade på registerdata, dels kvalitativa uppgifter som vi
samlat in genom intervjuer med ett urval av representanter från sex
lärosäten.
De statistiska uppgifterna är hämtade från SCB:s universitets- och
högskoleregister och har samlats in på uppdrag av UKÄ. För att ge en så
heltäckande bild som möjligt, använder vi i den här rapporten två olika
statistiska modeller för att redovisa uppgifter om sommarkurser.
Modellerna bygger på olika metoder för att identifiera
sommarkursregistreringar, och resultatet skiljer sig något beroende på
vilken modell som används.
Vi använder huvudsakligen den modell som kallas datummodellen, och
vi kommer att ange i texten vilka uppgifter som bygger på respektive
modell. Vi avser att fortsätta använda huvudsakligen datummodellen för
att redovisa uppgifter om sommarkurser framöver, men vid behov
kommer vi att kombinera modellerna som vi gör i den här rapporten.
Modellerna beskrivs översiktligt i tabell 1 och förklaras mer utförligt i
bilagan till rapporten.
Tabell 1. Översikt över de två statistiska modeller som UKÄ använder för uppföljning av
sommarkurser.

Metod

Datummodellen

Sökandemodellen

Bygger på uppgifter om
vilka datum som kursen
genomfördes, där
studenten har varit
registrerad.

Bygger på uppgifter om
vilken sommarkurs en
student har sökt via det
nationella antagningssystemet, där
sommarkurser har en egen
antagningsomgång, och
där studenten därefter har
varit registrerad samma år.

Tidsintervallet för
sommarkurser är juni–
augusti.

15

8

Fler studenter på sommarkurser under pandemin. Statistisk analys 2021-05-18, UKÄ.
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Tidsperiod

Övrigt

Modellen möjliggör endast
uppföljning av åren 2019
och 2020.

Modellen möjliggör
uppföljning flera år bakåt i
tiden.

Skälet är att information om
datummärkning av
kursregistreringar inte fanns
tillgänglig innan dess.

Den här rapporten
redovisar uppgifter för åren
2016–2020.

Modellen inkluderar även
sommarkurser som
studenter har sökt utanför
det nationella
antagningssystemet.

Modellen inkluderar bara
de sommarkurser som
studenter har sökt via det
nationella
antagningssystemet.

I rapporten använder vi även uppgifter från intervjuer med representanter
för de lärosäten som har tagit del av satsningen sedan 2018. Vi har
intervjuat representanter på ledningsnivå, samt på fakultets- eller
institutionsnivå. Våra frågor har handlat om lärosätesledningens syn på
satsningen, hur institutionerna har genomfört satsningen, och vilka
resultat och effekter de uppfattar att satsningen har medfört. Metoden för
intervjustudien beskrivs i bilagan till rapporten.
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Resultat
I det här kapitlet redovisar vi utvecklingen på de 18 lärosäten som har
haft i uppdrag att anordna fler sommarkurser sedan 2020. Fokus är på det
senaste året, 2020, och utvecklingen jämfört med året innan.
Inledningsvis presenterar vi huvudsakligen förändringar 2019–2020.
Därefter redovisar vi utvecklingen av antalet studenter som kan tänkas
ha använt sommarkurser som livslångt lärande 2016–2020. Resultat av
våra intervjuer med lärosäten presenteras i tematiskt relevanta delar av
kapitlet, efter de statistiska uppgifterna i respektive avsnitt, samt i ett
avslutande avsnitt om lärosätenas reflektioner över satsningen.

Utvecklingen på lärosäten med uppdrag
att anordna fler sommarkurser
Elva lärosäten hade uppdraget att anordna fler sommarkurser från och
med 2018. Från och med 2020 utökade regeringen satsningen till att
omfatta ytterligare sju lärosäten.
Tabell 2 visar en översikt över de 18 lärosäten som ingår i den här
uppföljningen och från vilket år de haft i uppdrag att anordna fler
sommarkurser utifrån regeringens prioriteringar. I tabellen finns även
markerat vilka av dessa lärosäten som hade i uppdrag att bygga ut antalet
sommarkursplatser 2020 med anledning av coronapandemin. Som
tidigare nämnts har UKÄ följt upp pandemisatsningen på sommarkurser
2020 i den statistiska analysen Fler studenter på sommarkurser under
pandemin.
Tabell 2. Lärosäten som ingår i den aktuella uppföljningen, samt från vilket år de haft i
uppdrag att anordna fler sommarkurser.16

Lärosäte
Blekinge tekniska
högskola
Gymnastik- och
idrottshögskolan
Göteborgs universitet
Högskolan Dalarna

Från 2018

Från 2020

Pandemisatsning 2020
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Högskolan i Gävle

X

X

Högskolan i Halmstad

X

X

X

X

Högskolan Kristianstad

X

16

Regleringsbrev för universitet och högskolor 2020.
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/fler-sommarkurser-for-snabbare-vag-till-lararyrket/,
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/12/fler-larosaten-ska-erbjuda-sommarkurser-forsnabbare-vag-till-lararyrket/,
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/sa-har-foreslas-platser-fordelas-till-sommarkurseroch-basar/.
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Karlstads universitet

X

X

Kungl. Konsthögskolan

X

X

Linköpings universitet

X

X

Linnéuniversitetet

X

X

X

Lunds universitet

X

X

X

Malmö universitet

X

X

Mittuniversitetet

X

X

X

Mälardalens högskola

X

X

X

Stockholms universitet

X

X

X

Umeå universitet

X

X

Uppsala universitet

X

X

X

Utvecklingen av antalet studenter på
sommarkurser
Stor ökning av studenter sommaren 2020
I det här avsnittet använder vi den datumbaserade modellen (se
metodbilagan för en närmare beskrivning) för att identifiera
registreringar på sommarkurser.
På de 18 lärosäten som har haft i uppdrag att anordna fler sommarkurser
fanns sammanlagt 40 220 registrerade studenter sommaren 2020. Det
innebär att merparten av de totalt 44 880 sommarkursstudenterna 2020
studerade på något av dessa lärosäten. Könsfördelningen bland
studenterna var 61 procent kvinnor och 39 procent män, ungefär samma
fördelning som året innan.
Totalt på de 18 lärosätena ökade antalet sommarkursstudenter med
18 020, motsvarande 81 procent, jämfört med 2019 (se tabell 3).
Tabell 3. Antal studenter på sommarkurser per lärosäte 2019–2020, förändringen i procent
mellan åren, och andelen kvinnor och män i procent 2020. Uppgifter framtagna med
datummodellen. Sorterat efter flest sommarkursstudenter 2020.
Lärosäte

11

Antal 2019

Antal 2020

Linnéuniversitetet

4 430

9 180

Förändring
2019–2020
(%)
107

Stockholms
universitet
Göteborgs
universitet
Uppsala
universitet
Mittuniversitetet

3 690

9 000

144

57/43

2 510

5 570

122

59/41

2 580

5 370

108

55/45

3 460

5 360

55

71/29

Lunds universitet

2 020

3 680

82

62/38

Linköpings
universitet
Umeå universitet

1 500

2 590

73

55/45

1 540

1 840

20

56/44
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Kvinnor/män
2020 (%)
63/37

Mälardalens
högskola
Karlstads
universitet
Högskolan i
Halmstad
Högskolan
Kristianstad
Högskolan
Dalarna
Blekinge tekniska
högskola
Högskolan i Gävle

760

1 230

62

51/49

490

840

71

65/35

260

700

172

49/51

610

670

10

63/37

280

410

43

63/37

180

360

102

43/57

310

340

13

55/45

Malmö universitet

190

240

24

72/28

Kungl.
Konsthögskolan
Gymnastik- och
idrottshögskolan
Samtliga som
ingår i
uppföljningen
Samtliga som
inte ingår i
uppföljningen

60

80

42

65/35

0

80

-

60/40

22 200

40 220

81

61/39

3 910

6 500

66

50/50

Antalet studenter ökade på alla lärosäten jämfört med året innan. Mest
ökade antalet på Stockholms universitet som hade 5 310 fler studenter på
sommarkurser 2020 jämfört med 2019.
Ökningen med 81 procent kan jämföras med utvecklingen på de
lärosäten som inte hade i uppdrag att anordna fler sommarkurser inom
denna satsning. Där ökade antalet studenter med 66 procent, troligen
främst till följd av pandemisatsningen på sommarkurser.
På de åtta lärosäten som inte alls hade i uppdrag att utöka antalet platser
på sommarkurser 2020, varken genom denna satsning eller genom
pandemisatsningen, var antalet studenter (1 190) oförändrat jämfört med
året innan.17
Den stora majoriteten av studenterna på de 18 lärosätena studerade på
distans. År 2020 var 83 procent av sommarstudenterna registrerade på
distanskurser. Det var en högre andel än sommaren 2019, när 68 procent
av studenterna var registrerade på distanskurser. På flera lärosäten,
däribland Blekinge tekniska högskola och Högskolan Dalarna, var
närapå samtliga studenter registrerade på sommarkurser på distans. På
två lärosäten, Gymnastik- och idrottshögskolan och Kungl.
Konsthögskolan, var samtliga studenter registrerade på campuskurser.
Det går dock inte att säga hur många av studenterna som faktiskt
vistades på campus sommaren 2020, eftersom övergången till

17

Avser de lärosäten som hade minst en registrerad student i det studieadministrativa systemet
Ladok på sommaren 2019 eller 2020.
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distansundervisning för att minska smittspridningen av coronaviruset
fortfarande tillämpades helt eller delvis på lärosätena sommaren 2020.
Antalet unika, genomförda sommarkurser 2020 sammanlagt på dessa
lärosäten var 689, en ökning med 51 kurser jämfört med 2019. Läs mer
om utvecklingen av antalet sommarkurser totalt i högskolan i UKÄ:s
statistiska analys Fler studenter på sommarkurser under pandemin.

Fler studenter sedan satsningen på sommarkurser
inleddes
I det här avsnittet använder vi sökandemodellen för att visa utvecklingen
av antalet registrerade studenter på sommarkurser på berörda lärosäten
sedan 2016. Sommarkursregistreringar på Kungl. Konsthögskolan ingår
inte i underlaget, förmodligen eftersom deras sommarkurser har sökts
utanför det nationella antagningssystemet.
Under hela perioden har majoriteten av de genomförda sommarkurserna
och de registrerade studenterna funnits på lärosätena som haft i uppdrag
att anordna fler sommarkurser. År 2020 fanns 83 procent av det totala
antalet sommarkurser, och 92 procent av de registrerade studenterna, på
något av dessa lärosäten.
Mellan 2016 och 2017 minskade antalet sommarkursstudenter. Men från
och med 2018, när satsningen på sommarkurser inleddes, har antalet
studenter ökat relativt kraftigt under flera år (se figur 1).
Figur 1. Antal registrerade studenter på sommarkurser på berörda
lärosäten, fördelat på kvinnor och män, och antal genomförda
sommarkurser, 2016–2020. Antalet sommarkurser visas på höger y-axel.
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Som figur 1 visar, var studenterna på sommarkurser betydligt fler 2020
jämfört med tidigare år. Mellan 2016 och 2020 ökade det sammantagna
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antalet studenter vid lärosätena som ingår i uppföljningen från 13 310 till
37 400, dvs. nästan en trefaldig ökning. Störst relativ ökning av antalet
sommarkursstudenter 2016–2020 skedde på Högskolan i Halmstad, följt
av Lunds universitet och Linköpings universitet. Störst ökning i absoluta
tal under perioden, med 7 000 studenter, skedde på Linnéuniversitetet,
som dock hade ett stort antal studenter på sommarkurser redan 2016. För
fler uppgifter om antalet sommarkursstudenter per lärosäte 2016–2020,
se excelbilagan till rapporten.
Som framgår av de båda avsnitten ovan så finns vissa skillnader
beroende på vilken statistisk modell för att identifiera registreringar på
sommarkurser som används. Den datumbaserade modellen visar att det
fanns knappt 3 000 fler studenter på berörda lärosäten sommaren 2020,
jämfört med vad sökandemodellen visar. Båda modellerna visar dock att
det har skett en stor ökning, motsvarande drygt 80 procent, av antalet
sommarkursstudenter mellan 2019 och 2020. Båda modellerna visar
även att majoriteten av studenterna på sommarkurser har studerat på
något av lärosätena som ingår i uppföljningen. Enligt sökandemodellen,
som möjliggör uppföljning över längre tid, så har detta varit fallet under
hela perioden 2016–2020.

Utvecklingen av antalet studenter inom
målgrupper för satsningen
I det här avsnittet återgår vi till att använda datummodellen för att
presentera statistiska uppgifter. Här redovisar vi uppgifter om fyra
grupper av studenter som är de primära målgrupperna för satsningen på
sommarkurser:


studenter som studerade på ett lärarprogram samma år som de
studerade sommarkurser



studenter som tidigare har studerat huvudsakligen inom
studieinriktningen pedagogik och lärarutbildning



studenter som hade avlagt en lärarexamen innan de studerade
sommarkurser



studenter som samma år var verksamma som lärare i skolan.

Många lärarstudenter läser även på sommaren
Här studerar vi om fler studenter som samma år var registrerade på en
lärarutbildning valde att läsa sommarkurser. Med studenter på
lärarutbildning avser vi studenter som hade majoriteten av sina
registrerade högskolepoäng under resten av aktuellt år på något av
programmen mot förskollärarexamen, grundlärarexamen,
ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen eller äldre lärarexamen.
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År 2020 var det 3 870 lärarstudenter som studerade sommarkurser på
något av de 18 lärosätena (se figur 2). Det var en ökning med 1 670
studenter sedan 2019. Lärarstudenterna utgjorde 10 procent av samtliga
sommarkursstudenter på dessa lärosäten 2020, vilket var samma andel
som året innan. Det är i nivå med andelen studenter på lärarutbildning av
samtliga registrerade studenter i högskolan höstterminen 2020, vilket var
11 procent. De flesta lärarstudenter som var registrerade på
sommarkurser, 1 800 studenter, studerade mot en ämneslärarexamen.
Könsfördelningen bland lärarstudenterna som läste sommarkurser var 76
procent kvinnor och 24 procent män.
Den ämnesgrupp som flest lärarstudenter läste sommarkurser inom var
utbildningsvetenskap/didaktik allmänt (1 000 studenter), följt av
litteraturvetenskap (540 studenter) och svenska som andraspråk (400
studenter).
Figur 2. Antal lärarstudenter som läste sommarkurser på berörda
lärosäten, fördelat på kvinnor och män, 2019–2020. Uppgifter framtagna
med datummodellen.
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Fler studenter med tidigare lärarstudier registrerade
på sommarkurser
I detta avsnitt visar vi hur många av de studenter som tidigare
huvudsakligen har studerat på lärarutbildning som läste sommarkurser.
Studentgruppen definieras som de studenter som hade merparten av sina
tidigare avklarade högskolepoäng inom inriktningen pedagogik och
lärarutbildning.
Gruppen överlappar delvis med studentgruppen som beskrevs i
föregående avsnitt. En skillnad mellan grupperna är att inte alla studenter
med tidigare lärarstudier har varit registrerade på lärarutbildning under
samma år som de läste sommarkurser. En annan skillnad är att
studenterna med pågående lärarstudier inte behöver ha avklarade
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lärarstudier sedan tidigare. Gruppen överlappar även delvis med
studentgruppen som har en tidigare lärarexamen, som beskrivs i ett
kommande avsnitt. Av studenterna på sommarkurser med tidigare
avklarade lärarstudier 2020 var det 530 personer, eller 19 procent, som
hade tagit ut en lärarexamen av något slag.
Figur 3. Antal sommarkursstudenter på berörda lärosäten som tidigare
huvudsakligen studerat på lärarutbildning, fördelat på kvinnor och män,
2019–2020. Uppgifter framtagna med datummodellen.
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År 2020 var det 2 860 studenter på sommarkurser som tidigare
huvudsakligen hade studerat på lärarutbildning (se figur 3). Det
motsvarar 7 procent av det totala antalet sommarkursstudenter på de 18
lärosätena. Det var en ökning med 1 340 personer jämfört med 2019,
men andelen var densamma. Av studenterna i den här gruppen var 85
procent kvinnor och 15 procent män.
Den vanligaste ämnesgruppen som studenterna läste sommarkurser inom
var litteraturvetenskap (490 studenter), följt av svenska som andraspråk
(370 studenter) och pedagogik (270 studenter). Antalet studenter med
tidigare lärarstudier som läste sommarkurser inom svenska som
andraspråk respektive pedagogik mer än fördubblades jämfört med 2019.

Utmaningar och möjligheter med att integrera
sommarkurser i lärarutbildningar enligt lärosätena
Hittills har vi redovisat uppgifter om studenter som har en pågående eller
delvis avklarad lärarutbildning. Ett centralt syfte med regeringens
satsning på sommarkurser var att lärosätena skulle erbjuda
sommarkurser som riktar sig till dessa studenter, och som kan ingå i en
lärarexamen. I våra intervjuer frågade vi lärosätena hur de hade gått
tillväga för att anpassa sommarkurserna till lärarstudenter. I det här
avsnittet redovisar vi först de utmaningar som lärosätena har tagit upp
om detta, och därefter de olika lösningar de har använt för att integrera
sommarkurser i sina lärarutbildningar.
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Flera utmaningar med sommarkurser i lärarprogram

Enligt en lärosätesrepresentant är det mer framkomligt att lägga till
valfria sommarkurser snarare än att ändra i den befintliga
programstrukturen, på grund av lärarprogrammens fasta struktur. Hen
menar att det är svårt att bygga in för mycket flexibilitet i
lärarutbildningarna, exempelvis genom sommarkurser. En
fakultetsrepresentant från ett annat lärosäte menar att tillägg av valfria
sommarkurser kan skapa luckor senare i utbildningen för studenterna.
Detta lyfts av en annan lärosätesrepresentant som något som studenterna
kan uppskatta, eftersom de då har möjlighet att arbeta i skolan.
En ytterligare utmaning med att införa sommarkurser i ett
lärarutbildningsprogram kan vara att det skapas flera olika studiegångar
för programstudenterna. Ett lärosäte lyfter fram att på deras
ämneslärarprogram är studentgrupperna så små att det är svårt att dela
upp grupperna ytterligare. En fakultetsrepresentant från ett annat lärosäte
menar att de redan lägger mycket resurser på studievägledning inom
lärarutbildningen, och att det är svårt att hantera fler studiegångar.
Att lägga till ytterligare kursmoment inom befintliga lärarprogram kan
även skapa problem med personalförsörjningen på sommaren, menar ett
annat lärosäte.
Lärosätenas olika lösningar för sommarkurser i lärarprogram

Trots dessa möjliga hinder har lärosätena hittat flera sätt att integrera
sommarkurser i lärarutbildningarna. Tre av sex lärosäten som vi
intervjuat uppger att de har erbjudit sommarkurser inom
lärarutbildningar för att möjliggöra för studenter att förkorta sin
studietid.
Två av de tre lärosätena uppger att de har startat nya
lärarutbildningsprogram där sommarkurser ingår från början. Enligt det
ena lärosätet var förkortad studietid det huvudsakliga syftet med att
införa sommarterminer på två olika lärarutbildningsprogram, varav ett
arbetsintegrerat program och en kompletterande pedagogisk utbildning.
Uppbyggnaden av dessa program har genomförts med medel från
regeringens satsning på sommarkurser från 2018.
Det andra lärosätet uppger att även de har infört sommarkurser på ett
arbetsintegrerat lärarutbildningsprogram, där examensarbetet startar på
sommaren. De har även infört en sommartermin på ett
ämneslärarprogram med inriktning mot årskurs 7–9. De studenter som
har valt tre undervisningsämnen studerar även på sommaren, med fem
veckors studier och fem veckors ledighet. Vid intervjutillfället hade
lärosätet ännu inte kunnat se effekter på söktalen till detta program, som
hade sin andra omgång höstterminen 2020. Sommaren 2021 blir första
gången studenterna kommer att läsa på sommaren.
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En institutionsrepresentant på det tredje lärosätet som använder
sommarkurser för att förkorta lärarstudenternas studietid, beskriver att de
erbjuder olika upplägg med sommarkurser för lärarstudenter på program,
och för yrkesverksamma lärare som vill läsa in ytterligare behörighet
(beskrivs närmare i kommande avsnitt). Programstudenter brukar tipsas
om att läsa sitt andraämne på sommaren och sitt förstaämne och
utbildningsvetenskaplig kärna på campus på ordinarie terminstid.

Fler med lärarexamen studerar sommarkurser
Nu återgår vi till att redovisa statistiska uppgifter om de studenter som
satsningen på sommarkurser huvudsakligen är riktad mot. I detta avsnitt
undersöker vi hur många studenter som hade en lärarexamen sedan
tidigare när de läste sommarkurser.
Studentgruppen definieras som de studenter som, före registreringen på
sommarkurser, hade avlagt antingen en förskollärarexamen,
grundlärarexamen, yrkeslärarexamen, ämneslärarexamen, lärarexamen
eller annan äldre yrkesexamen inom lärarutbildning. Gruppen överlappar
delvis med gruppen som tidigare har studerat huvudsakligen på
lärarutbildning, samt med studentgruppen som arbetar som lärare i
skolan. En skillnad mellan gruppen med lärarexamen och de andra två
grupperna, är att inte alla i de andra grupperna har tagit ut en
lärarexamen.
År 2020 var det 1 390 studenter med lärarexamen som läste
sommarkurser på de 18 lärosätena (se figur 4). Det var en ökning med
660 studenter jämfört med 2019. Könsfördelningen var 79 procent
kvinnor och 21 procent män. Andelen studenter med lärarexamen av
samtliga sommarstudenter på berörda lärosäten 2020 var 3 procent,
samma andel som året innan.
Figur 4. Antal studenter på sommarkurser på berörda lärosäten, som hade
en lärarexamen sedan tidigare, fördelat på kvinnor och män, 2019–2020.
Uppgifter framtagna med datummodellen.
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En majoritet, 830 personer, hade en äldre lärarexamen, dvs. någon av de
lärarexamina som fanns i examensordningen före lärarutbildningens
reformering 2011. Oavsett typ av lärarexamen hade de flesta avlagt sin
examen inom de senaste sju läsåren innan de läste sommarkurser 2020,
och 14 procent tog ut sin lärarexamen vårterminen 2020.
De vanligaste sommarkursämnena för studenter med lärarexamen var
svenska som andraspråk (200 studenter), litteraturvetenskap (160
studenter) och informatik/data- och systemvetenskap (130 studenter).
Antalet studenter med lärarexamen som läste sommarkurser i svenska
som andraspråk närapå fördubblades 2020 jämfört med 2019.

Allt fler lärare läser sommarkurser
En viktig målgrupp för satsningen på sommarkurser är lärare i skolan,
som skulle kunna använda sommarkurserna som kompetensutveckling
eller vidareutbildning.
För att följa upp hur många av studenterna på sommarkurser som
arbetade som lärare eller annan pedagogisk personal i skolan, har vi
använt oss av uppgifter från Skolverkets register över pedagogisk
personal (lärarregistret). Lärarregistret omfattar skolpersonal med
pedagogiska uppgifter inom olika skolformer. Personal i förskolan ingår
inte. Vi kommer här att benämna de studenter som förekommer i
lärarregistret som lärare, även om vissa av dem hade andra typer av
pedagogiska tjänster, som fritidspedagoger eller specialpedagoger. År
2020 hade 79 procent av sommarkursstudenterna som förekom i
lärarregistret tjänst som lärare eller speciallärare.
Gruppen lärare överlappar delvis med gruppen med lärarexamen som
beskrevs i föregående avsnitt. År 2020 hade 45 procent av lärarna som
läste sommarkurser en lärarexamen sedan tidigare.
Av de 40 220 studenterna på sommarkurser 2020 var 2 090 personer
verksamma som lärare, före eller efter sommaren samma år. Det var en
ökning med 920 personer jämfört med 2019 (se figur 5). 73 procent var
kvinnor och 27 procent män.
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Figur 5. Antal studenter på sommarkurser på de 18 lärosätena, som samma
år arbetade som lärare i skolan, fördelat på kvinnor och män, 2019–2020.
Uppgifter framtagna med datummodellen.
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Ämnesgruppen som flest lärare läste sommarkurser inom 2020 var
svenska som andraspråk (290 studenter), följt av
utbildningsvetenskap/didaktik allmänt (270 studenter) och pedagogik
(210 studenter). Det var 70 verksamma lärare som läste KPU-kurser
sommaren 2020.
Andelen lärare bland studenterna på sommarkurser 2020 var 5 procent,
samma andel som året innan. Flest lärare, 500 personer, studerade
sommarkurser vid Linnéuniversitetet. För att läsa mer om utvecklingen
över en längre tid av antalet lärare som var registrerade på
sommarkurser, se Uppföljning av sommarkurser – redovisning av ett
regeringsuppdrag, UKÄ 2020:10.
Lärosätena erbjuder olika sorters sommarkurser för lärares
behörighet och fortbildning

När det gäller satsningens syfte att möjliggöra för lärare att
kompetensutveckla sig eller skaffa behörighet med hjälp av
sommarkurser, säger de flesta av de sex lärosäten vi intervjuat att de
erbjuder sådana kurser. Vanligen har de haft kurser riktade till lärare
redan innan satsningen inleddes, men satsningen har inneburit att
kurserna har kunnat fortsätta och utvecklas.
En institution erbjuder kurspaket med fristående kurser, inklusive
sommarkurser, som riktar sig till lärare som redan har en lärarutbildning
och vill skaffa, eller utöka, sin behörighet genom ett års studier. Vissa
lärare studerar tre somrar i rad för att få legitimation, enligt institutionen.
Institutionen anser att kurser i svenska som andraspråk är särskilt
lämpade för sommarkurser. De menar att det fristående kurspaketet
erbjuder en nödvändig flexibilitet för att få fler lärare, och att de utbildar

20

UKÄ 2021: UPPFÖLJNING AV REGE RINGENS UTÖKADE SATSNING PÅ SOMMARKURSER

fler lärare genom fristående kurser än på program. Ett annat lärosäte
nämner att de gett kurser i svenska som andraspråk till obehöriga lärare
som efter ämneskurserna kan gå vidare till att läsa KPU för att nå
behörighet.
Ett lärosätes representant på ledningsnivå uppger i intervjun att de
inväntar utformningen av det kommande statliga professionsprogrammet
för lärare. Inom det kan man använda flexibla kurser på olika delar av
året, och de tror att det kommer att öppna nya möjligheter för
sommarkurser för yrkesverksamma lärare.
På en fakultet på ett annat lärosäte har man i tre år gett ämneskurser på
sommaren specifikt riktade till gymnasielärare, och använt en del av
lärosätets medel inom satsningen till detta. Fakultetsrepresentanten
menar att det är viktigt att i samverkan med skolans huvudmän se till att
lärare får tid att studera dessa kurser och att information går ut tidigt.
Två lärosäten framhåller att de har haft sommarkurser riktade till lärare
även innan satsningen. Ett lärosäte nämner att de genom satsningen
kunnat prioritera och eventuellt skalat upp volymen i den
kursverksamhet de haft sedan tidigare. Ett annat lärosäte uppger att de
sedan tidigare har sommarkurser som lärare kan använda som
fortbildning, t.ex. för att skaffa ytterligare ämnesbehörighet. Dessa
kurser var redan anpassade för yrkesverksamma lärare och institutionen
har inte gjort några särskilda anpassningar av kurserna i samband med
satsningen.
Lärare är studiemotiverade, men har ont om tid för studier på
sommaren enligt lärosätena

Vi frågade lärosätena om det finns särskilda utmaningar med att anordna
sommarkurser som riktar sig till verksamma lärare. Utmaningarna som
lärosätena tar upp relaterar dels till svårigheter för lärare att delta i
kurserna på grund av tidsbrist och andra åtaganden, dels till deras
motivation att studera på sommaren.
När det gäller svårigheter för lärare att ha tid att läsa sommarkurser
menar ett lärosäte att lärare ibland inte får tillräcklig tid från sin
arbetsgivare för att studera. Det kan även vara en logistisk utmaning att
schemalägga kurserna så att de passar med lärarnas arbetstider.
Lärosätesrepresentanten nämner även att verksamma lärare i många fall
har familj som begränsar deras möjligheter att studera på sommaren
jämfört med andra studenter. Ett annat lärosäte lyfter även fram att
verksamma lärare har ett jobb att sköta vid sidan av studierna, men
tillägger att de ofta är mer motiverade i sina studier om de studerar för
att skaffa behörighet.
Flera lärosäten nämner även att det finns utmaningar kopplade till
lärarnas vilja att studera just på sommaren. Ett lärosäte tar upp att lärare
ibland arbetar mer under resten av året för att få mer semester på
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sommaren. Detta kan innebära att de väljer bort sommarkurser. Ett annat
lärosäte nämner också lärarnas sommarsemester som något som påverkar
deras benägenhet att söka sommarkurser, samt deras prestationer på
kurserna. De tillägger att yrkesverksamma lärare kanske hellre vill
studera för kompetensutveckling under ordinarie terminstid.
En lärosätesrepresentant utvecklar resonemanget om lärares motivation
med att lärare själva behöver vara motiverade att kompetensutveckla sig,
det räcker inte alltid med att arbetsgivaren vill att man t.ex. ska läsa in en
behörighet. En annan representant menar att lärares egen vilja att skaffa
behörighet och få en fast anställning gör att de ofta är mer motiverade än
andra studenter. Yrkesverksamma lärare är lättare att undervisa än andra
lärarstudenter eftersom de kan relatera till sin egen undervisning i
studierna, menar lärosätena.

Sommarkurser inom KPU
En del av uppdraget i den utökade satsningen på sommarkurser var att
lärosätena skulle anordna sommarkurser inom kompletterande
pedagogisk utbildning (KPU). KPU leder till ämneslärarexamen och
omfattar 90 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng i den
utbildningsvetenskapliga kärnan, och verksamhetsförlagd utbildning.
KPU kan läsas av studenter som har tidigare högskolestudier i ett eller
flera ämnen som undervisas i skolan.

Fler studenter läser KPU under sommaren
Här redovisar vi antalet studenter som var registrerade på en kurs inom
KPU på sommaren 2019 och 2020. En registrering inom KPU definieras
som en registrering på ämneslärarprogrammet som omfattar 90
högskolepoäng.
Antalet studenter inom KPU på sommaren 2020 var 230, en ökning med
60 studenter jämfört med året innan (se figur 6). Det motsvarar en
ökning med 35 procent. Könsfördelningen bland studenterna 2020 var 56
procent kvinnor och 44 procent män, vilket var en något högre andel
män än året innan. Antalet unika KPU-kurser som genomfördes på
sommaren 2020 var 15 – en kurs mer än 2019.
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Figur 6. Antal registrerade studenter på KPU på berörda lärosäten
sommaren 2019–2020, fördelat på kvinnor och män. Uppgifter framtagna
med datummodellen.
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De lärosäten som hade registrerade studenter inom KPU på sommaren
båda åren var Göteborgs universitet, Mittuniversitetet, Mälardalens
högskola, Stockholms universitet och Uppsala universitet. På Högskolan
i Halmstad tillkom 30 studenter på KPU sommaren 2020. Studenterna
var registrerade på en nyinrättad KPU med snabbare studietakt och
studier på sommaren, enligt lärosätets årsredovisning. Uppsala
universitet hade flest KPU-studenter på sommaren 2020 av de lärosäten
som tog del av satsningen, med 80 studenter.
I sammanhanget kan nämnas att det även fanns 110 registrerade KPUstudenter sommaren 2020 på Kungl. Tekniska högskolan, som inte tagit
del av regeringens utökade satsning.
Lärosätena är överlag positivt inställda till KPU på sommaren

I våra intervjuer har lärosätena redogjort för de KPU-kurser som de har
gett på sommaren, samt delat med sig av sina reflektioner över att
erbjuda sommarkurser inom KPU.
Ett lärosäte berättar att deras KPU som innehåller sommarkurser är den
enda versionen av KPU på högskolan. Uppbyggnaden av programmet
har genomförts med medel från regeringens satsning på sommarkurser
från 2018. Vissa av KPU-studenterna arbetar i skolan samtidigt som de
studerar, men på sommaren kan de enligt lärosätet studera på heltid.
Utbildningen ges på distans och startar tidigt på sommaren, med ett
undervisningsuppehåll i mitten av sommaren för självstudier och start
igen i augusti. En representant från den fakultet som ger KPUprogrammet menar att detta upplägg är svårare att genomföra på längre
program, främst sett till personalförsörjning – det kan vara svårt att
rekrytera tillräckligt många lärare som kan undervisa på programmet.
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Ett annat lärosäte har en KPU för naturvetenskapliga ämnen som
innehåller sommarkurser och ges med förhöjd studietakt, enligt en
fakultetsrepresentant. Enligt fakultetens representant är utbildningen
intensiv men har varit lyckad, och de examinerar cirka 7–8 ämneslärare i
naturvetenskapliga ämnen per år från utbildningen.
Andra lärosäten överväger att lägga till fler sommarkurser inom KPU
framöver. På ett lärosäte diskuterar man att eventuellt möjliggöra för
studenter att läsa KPU på ett kalenderår med hjälp av sommarkurser. De
menar att det vore värdefullt att kunna ”snabba på” just KPU genom
sommarkurser. På ett annat lärosäte diskuterar man att införa en
sommartermin för sin KPU, antingen som fast struktur eller som frivilligt
val för studenterna. På ytterligare ett annat lärosäte har man diskuterat att
lägga den befintliga ämneslärarutbildningen vilande och i stället ge
ämneskurser och KPU. I så fall uppger deras representant att
sommarkurser skulle få en helt annan roll i utbildningen.

Sommarkurser inom relevanta ämnen
för satsningen
Enligt uppdraget skulle lärosätena särskilt prioritera kurser inom den
utbildningsvetenskapliga kärnan (UVK), svenska som andraspråk och
behörighetskompletterande kurser för att öka antalet idrottslärare. Här
undersöker vi närmare utvecklingen av sommarkurser som är relevanta
enligt regeringens prioriteringar.
Först redovisar vi utvecklingen på de 18 lärosätena av sommarkurser
som tillhör någon av ämnesgrupperna:


utbildningsvetenskap



svenska som andraspråk



pedagogik



idrott/idrottsvetenskap, där kurserna kan vara
behörighetsgivande eller på annat sätt relevanta för idrottslärare.

Det kan naturligtvis finnas kurser inom andra ämnesgrupper som kan
vara relevanta för en lärarexamen. Detta urval ger dock en översiktlig
bild av resultatet för studenter på kurser som är relevanta för uppdraget.

Fler studenter på sommarkurser inom relevanta
ämnen
Här redovisar vi förändringarna mellan 2019 och 2020. För uppgifter om
utvecklingen innan dess, se rapporten Uppföljning av sommarkurser –
redovisning av ett regeringsuppdrag, UKÄ 2020:10.
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Totalt genomfördes 82 unika sommarkurser inom dessa ämnesgrupper
på de 18 lärosätena 2020. Det var en ökning med 12 kurser jämfört med
2019. Se tabell 4 för en översikt av antalet kurser inom respektive
ämnesgrupp.
Tabell 4. Antal genomförda sommarkurser på berörda lärosäten per ämnesgrupp, inom ett
urval av ämnesgrupper som är relevanta för satsningen. De tre ämnesgrupperna inom
ämnet utbildningsvetenskap redovisas var för sig. Uppgifter framtagna med
datummodellen.

Ämnesgrupp

2019

2020

Idrott/idrottsvetenskap

2

6

Pedagogik

7

12

Svenska som andraspråk

13

16

Utbildningsvetenskap praktisk-estetiska ämnen

5

7

Utbildningsvetenskap teoretiska ämnen

10

9

Utbildningsvetenskap/didaktik allmänt

33

32

Totalt antal kurser

70

82

Av kurserna inom relevanta ämnesgrupper var 13 stycken KPU-kurser,
med sammanlagt 230 registrerade studenter. Dessa ingick även i
sammanställningen i föregående avsnitt som handlade om KPU.
Sammanlagt 3 560 studenter läste sommarkurser inom ämnesgrupperna,
vilket var en ökning med 1 370 studenter, eller 62 procent, jämfört med
året innan. Av studenterna var 76 procent kvinnor och 24 procent män.
Figur 7. Antal studenter på sommarkurser inom ämnesgrupperna
utbildningsvetenskap, svenska som andraspråk, pedagogik och
idrottsvetenskap, fördelat på kvinnor och män, 2019–2020. Uppgifter
framtagna med datummodellen.
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Studenter inom utbildningsvetenskap ökar

Sommarkurser i ämnet utbildningsvetenskap kan ingå i en lärarexamen
och användas som vidareutbildning för verksamma lärare. År 2020
genomförde de berörda lärosätena sammanlagt 48 sommarkurser inom
utbildningsvetenskap, vilket var lika många som året innan. Sammanlagt
var 1 650 studenter registrerade på kurserna i utbildningsvetenskap,
vilket var en ökning med 390 studenter jämfört med 2019 (se figur 7).
Av studenterna var 70 procent kvinnor och 30 procent män.
Av de som studerade sommarkurser inom utbildningsvetenskap var det
1 170 studenter som samma år huvudsakligen studerade på något
lärarutbildningsprogram utöver sommarkurserna. 380 av studenterna i
utbildningsvetenskap arbetade samma år som lärare i skolan.
Fler studenter inom svenska som andraspråk

År 2020 genomfördes 16 sommarkurser tillhörande ämnesgruppen
svenska som andraspråk med sammanlagt 940 studenter. Det var en
ökning med 330 studenter jämfört med 2019. Av studenterna 2020 var
86 procent kvinnor och 14 procent män. Av de 940 studenterna 2020 var
290 personer verksamma som lärare samma år, varav 20 som lärare inom
utbildning i sfi.
Studenter inom pedagogik ökar kraftigt

Även sommarkurser i pedagogik kan vara relevanta för lärare och
studenter på lärarutbildning. År 2020 genomfördes tolv sommarkurser i
pedagogik på de 18 lärosätena, vilket var en ökning med fem kurser
jämfört med året innan. Antalet studenter var 960, en relativt kraftig
ökning med 630 studenter jämfört med 2019. Kvinnorna utgjorde 79
procent av studenterna och männen 21 procent. Av studenterna på
sommarkurser i pedagogik studerade 290 studenter på ett lärarprogram
under samma år som sommarkurserna, och 210 studenter var verksamma
som lärare i skolan samma år.
Dubbelt så många studenter inom idrottsvetenskap

För att få fler behöriga lärare inom ämnet idrott och hälsa ville
regeringen att lärosätena satsade på sommarkurser som är
behörighetsgivande för idrottslärare, och då kan idrottsvetenskap vara en
av de relevanta ämnesgrupperna att följa. År 2020 genomfördes sex
sommarkurser inom idrottsvetenskap, och det var fyra fler än året innan.
Antalet studenter var 120 – en fördubbling sedan 2019. Av dessa
studerade 20 personer på lärarprogram samma år, och 10 personer
arbetade som lärare. Andelen kvinnor bland studenterna var 69 procent
och andelen män var 31 procent.
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Sommarkurser som syftar till livslångt
lärande
Livslångt lärande i högskolan kan definieras på olika sätt. I den här
rapporten använder vi följande variabler i statistiken för att försöka
identifiera de studenter som kan ha använt sommarkurser som livslångt
lärande:


studenterna med tidigare examen från högskolan



studenternas ålder



studenterna som läser sommarkurser på avancerad nivå



studenternas huvudsaklig inkomstkälla innan de läste
sommarkurser.

Vi har även ställt frågor till lärosätena om de har anordnat sommarkurser
som syftar till livslångt lärande, utifrån deras egen definition av
begreppet. Deras svar redovisas sist i det här avsnittet.
Här använder vi sökandemodellen (se metodbilaga) för att göra en
statistisk uppföljning av antalet studenter som kan ha läst sommarkurser
som livslångt lärande ur ett längre tidsperspektiv. Skälet är att livslångt
lärande på sommarkurser inte tidigare har följts upp av UKÄ.

Andelen studenter som har en examen har ökat på
sommarkurser
Här redovisar vi utvecklingen över tid av studenter som har en tidigare
examen från högskolan, och som har studerat sommarkurser på de
lärosäten som berörs av satsningen. Den tidigare examen ska ha avlagts
innan registreringen på sommarkurs aktuellt år. Om samma individ har
tagit ut både en yrkesexamen och en generell examen så är det uppgiften
om yrkesexamen som räknas. Därefter räknas den senast uttagna
examen.
Av de 37 400 studenterna (enligt sökandemodellen) på berörda lärosäten
var det 8 270 som hade avlagt en examen på högskolenivå innan de var
registrerade på sommarkurs 2020 (se figur 8). Av dem var 66 procent
kvinnor och 34 procent män. Antalet studenter med tidigare examen
motsvarade 22 procent av sommarkursstudenterna på de berörda
lärosätena 2020. Andelen examinerade som läser sommarkurser har ökat
sedan 2016, när den var 18 procent. År 2018, när satsningen på
sommarkurser inleddes, ökade andelen från 20 procent året innan till 22
procent, och har därefter varit på samma nivå tre år i rad.
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Figur 8. Antal studenter på sommarkurser på berörda lärosäten, fördelat på
om de hade avlagt examen innan registrering på sommarkurser samma år,
samt på kvinnor och män, 2016–2020. Uppgifter framtagna med
sökandemodellen.
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Av sommarkursstudenterna med tidigare examen 2020 var det 2 320
personer, eller 28 procent, som hade avlagt sin examen under läsåret
2019/20. Motsvarande andel 2019 var 25 procent.
Den vanligaste tidigare examen bland sommarkursstudenterna 2020 var
en generell kandidatexamen, som 3 220 studenter hade avlagt. Det
vanligaste huvudområdet för kandidatexamen var företagsekonomi.
Generell kandidatexamen har varit den vanligaste tidigare avlagda
examen bland sommarkursstudenter under hela tidsperioden från 2016.
Näst vanligaste examen 2020 var en äldre lärarexamen (som sedan 2011
är ersatt av fyra separata lärarexamina), som 820 studenter hade avlagt.
Lärarexamen har varit näst vanligast bland sommarkursstudenterna
sedan 2016, och antalet studenter med en sådan examen har ökat sedan
2018. Läs mer om sommarkursstudenter med lärarexamen i tidigare
avsnitt.
Studenter med examen studerar oftare sommarkurser på avancerad
nivå än studenter utan examen

Bland studenterna med tidigare avlagd examen var det 470 studenter,
vilket motsvarar 6 procent, som läste sommarkurser på avancerad nivå.
Den andelen studenter har varit på samma nivå de senaste fem åren. Det
var dock en högre andel jämfört med studenter utan examen, där andelen
som läst sommarkurser på avancerad nivå har varit ungefär 1 procent
varje år sedan 2016.
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Fler studenter läser sommarkurser lång tid efter avlagd examen

Att studera sommarkurser en längre tid efter att man har tagit examen,
kan tyda på att de examinerade studenterna använder sommarkurser som
livslångt lärande. År 2020 var det 2 150 studenter på sommarkurser som
hade avlagt examen för tio år sedan eller mer, dvs. läsåret 2010/11 och
tidigare. Det var ett fördubblat antal jämfört med året innan. Den
vanligaste examen bland dessa studenter 2020 var en lärarexamen.
Studenterna som tog examen för tio år sedan eller mer utgjorde 26
procent av alla examinerade studenter på sommarkurser 2020. Det var
samma andel som 2019, men en högre andel jämfört med för fem år
sedan: 2016 var andelen 22 procent.

Minskad andel äldre studenter på sommarkurser
Här undersöker vi utvecklingen av sommarkursstudenternas ålder över
tid, och fokuserar på studentgruppen som var 35 år eller äldre när de
läste sommarkurser. Vi använder sökandemodellen i det här avsnittet.
Figur 9. Åldersfördelningen bland studenter på sommarkurser på de
lärosäten som berördes av satsningen, 2016–2020. Uppgifter framtagna
med sökandemodellen.
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År 2020 var det 7 620 studenter som var över 35 år när de studerade på
sommarkurser. Det motsvarar 20 procent av samtliga
sommarkursstudenter på de berörda lärosätena (se figur 9). Mellan 2019
och 2020 ökade antalet studenter inom samtliga åldersgrupper, och så
även i gruppen som är 35 år eller äldre. Däremot minskade andelen
studenter över 35 år jämfört med året innan, när den var 22 procent.
Andelen äldre studenter på sommarkurser har dock ökat sedan 2016, när
den utgjorde 17 procent.
I åldersgruppen 35 år eller äldre var det 4 procent som läste
sommarkurser på avancerad nivå 2020, vilket var en ökning med en
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procentenhet jämfört med året innan. Knappt hälften av studenterna i den
här åldersgruppen hade en examen från högskolan sedan tidigare: 46
procent. Det var en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2019.
För studenterna på de lärosäten som berördes av satsningen, sjönk
medianåldern 2020 jämfört med 2019 – från 27 till 26 år.
Sommarkursstudenternas åldersfördelning 2019–2020 på samtliga
lärosäten presenteras närmare i den statistiska analysen Fler studenter på
sommarkurser under pandemin. Där framgår att i jämförelse med alla
studenter i högskolan så är det en lägre andel yngre studenter (21 år eller
yngre) som läser på sommaren, medan åldersgruppen 25–29 år är
betydligt större. Andelen studenter som var 30 år eller äldre var i stort
sett densamma i båda grupperna.

Högre andel personer som tidigare förvärvsarbetat
läser på sommaren
För att försöka belysa det livslånga lärandet ur ytterligare ett perspektiv,
undersöker vi i det här avsnittet vilka inkomstkällor studenterna har haft
innan de läste sommarkurser. Här använder vi uppgifter från SCB:s
registerbaserade aktivitetsstatistik (RAKS).
Om fler studenter som inte har studier som huvudsaklig inkomstkälla
väljer att studera på sommaren, skulle det kunna tyda på att fler studenter
använder sommarkurser som livslångt lärande.
Sett till de senaste fyra åren ser vi en viss ökning av studenter som hade
förvärvsarbete som huvudsaklig inkomstkälla året innan de läste
sommarkurser – från 43 procent av studenterna 2017, till 48 procent
2020 (se figur 10). Eftersom variabeln visar på just huvudsaklig
inkomstkälla, så är det viktigt att påpeka att det kan finnas personer
bland dessa som hade studier som huvudsaklig sysselsättning, men som
fick större delen av sin inkomst från ett förvärvsarbete vid sidan om
studierna.
Det var mycket små andelar studenter som hade en annan huvudsaklig
inkomstkälla under perioden, och de enskilda kategorierna visas därför
samlat som ”Annat” i figur 10.
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Figur 10. Andel studenter på sommarkurser på de berörda lärosätena,
fördelat på huvudsaklig inkomstkälla året innan sommarkursregistreringen,
2017–2020. Uppgifter framtagna med sökandemodellen.
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Det var en högre andel 2020 som huvudsakligen hade inkomst från
förvärvsarbete än som hade sin huvudsakliga inkomst från studierna,
vilket var 44 procent.
För uppgifter om studenternas olika utbildningsbakgrunder innan de
läste sommarkurser, se den statistiska analysen Fler studenter på
sommarkurser under pandemin.

Lärosätena beskriver olika typer av sommarkurser
för livslångt lärande
I våra intervjuer med lärosäten frågade vi om de hade använt satsningen
till att genomföra sommarkurser som syftar till livslångt lärande, enligt
deras egen definition. Ett lärosäte beskriver livslångt lärande som ”korta
kurser som man kan använda i livet på något sätt”. Som exempel nämner
de en sommarskola som de genomfört och vill permanenta.
Ett par representanter från olika fakulteter eller institutioner nämner
specifika sommarkurser för livslångt lärande som de ger. En
fakultetsrepresentant nämner kurser som de har utvecklat inom
specialpedagogik, och som skulle kunna bli uppdragsutbildningar. De
menar att en stor satsning behöver göras. En institutionsrepresentant vid
ett annat lärosäte nämner kurser i litteraturvetenskap, som fungerar som
bildningskurser.
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Olika skäl att inte erbjuda sommarkurser för livslångt lärande

Två lärosäten beskriver att de i dagsläget inte satsar på just
sommarkurser när det gäller livslångt lärande, av olika skäl. På ett
lärosäte håller de på att ta fram strategier för att utveckla och bygga om
utbildningsstrukturen för att kunna ta emot fler studentgrupper, bland
annat yrkesverksamma. När livslångt lärande inte genomförs som
uppdragsutbildning behöver lärosätet ta mer ansvar för hela
”stödsystemet” för utbildningen, menar lärosätets representant på
ledningsnivå.
Motsvarande representant på ett annat lärosäte säger att det hos dem
snarare är kvällskurser som fungerar som fortbildning för
yrkesverksamma än sommarkurser. På fakultetsnivå på samma lärosäte
har de tagit fram kurser för livslångt lärande inom hållbar utveckling,
som är väldigt korta och riktar sig till bland annat beslutsfattare. Det är
inte sommarkurser idag men skulle kunna fungera bra som det, säger
fakultetens representant.

Studenternas prestationer på
sommarkurser över tid
Hittills har vi huvudsakligen följt upp studenternas registreringar på
sommarkurser. I det här avsnittet följer vi upp studenternas prestationer
på sommarkurser över tid, genom att redovisa hur många studenter som
har klarat av samtliga högskolepoäng som de varit registrerade på under
sommaren. Om en student var registrerad på flera sommarkurser samma
år, så räknas studenten här till den kurs där hen hade flest registrerade
poäng det året.
Studenternas avklarade poäng på den specifika kursregistreringen följs
upp inom innevarande termin, samt en termin efter. Det innebär att
studenterna som var registrerade 2020 har en något kortare
uppföljningstid än studenterna tidigare år, och att 2020 års studenter kan
förväntas ha klarat fler poäng vid en senare uppföljning.
Tabell 5. Andel (%) studenter som klarade av samtliga högskolepoäng på sina registrerade
sommarkurser, på de lärosäten som berörs av satsningen på sommarkurser, samt på
samtliga lärosäten, 2016–2020. Uppgifter framtagna med sökandemodellen.

2016

2017

2018

2019

2020

Berörda
lärosäten

52

52

53

34

38

Samtliga
lärosäten

56

55

54

35

40

Som framgår av tabell 5 har andelen studenter som klarade samtliga
poäng på sommarkurser sjunkit sedan 2018, året när satsningen på
sommarkurser inleddes. Mellan 2018 och 2019 sjönk prestationerna
ganska markant både på samtliga lärosäten och på de som berördes av
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satsningen. Men jämfört med 2019 var prestationerna något bättre igen
2020. Som tidigare nämnts kan vi förvänta oss att se en ytterligare
ökning av andelen som klarade samtliga sommarkurspoäng vid
uppföljning vid ett senare tillfälle.
Vi kan konstatera att andelen studenter som klarat samtliga poäng på
sommarkurser är låg. Det skulle kunna förklaras med att alla studenter
inte studerar på sommaren i syfte att ta poäng, exempelvis för att de
använder sommarkurserna som livslångt lärande. Lärarstudenterna tog
sina högskolepoäng i en något högre omfattning jämfört med samtliga
studenter. Samtidigt tog studenterna som inte hade en
programregistrering samma år sina poäng på sommaren i en något lägre
omfattning. Än så länge är det svårt att förklara utvecklingen av
studenternas prestationer i form av avklarade poäng utifrån de uppgifter
vi har.

Svårt att veta om studenter använder sommarkurser
i examen
Ett annat sätt att följa upp studenternas användning av sommarkurser är
att analysera i vilken utsträckning examinerade studenter har varit
registrerade på sommarkurser, och kopplingen mellan examen och
sommarkurs. UKÄ kommer att publicera en analys av examinerade
studenter som har läst sommarkurser i en kommande rapport.
I våra intervjuer med lärosätesrepresentanter frågade vi om deras
uppfattning om sommarkursernas användbarhet för studenters examen.
De flesta tillfrågade lärosäten anser att det är bra om studenter kan
använda sommarkurser i sin examen. Dock uppger ingen att de säkert
känner till om eller hur ofta det förekommer, utöver de program eller
kurspaket där sommarkurser redan är integrerade.
En lärosätesrepresentant berättar att de arbetar för att deras
sommarkurser ska bli mer användbara på det sättet. Enligt dem har
sommarkurserna tidigare mest varit allmänbildande och inget man tar
med i examen. Men om man vill att sommarkurser ska kunna ingå i
examen, så måste de läggas in i utbildningsprogram. Flera andra
lärosäten instämmer i detta synsätt. Ett annat lärosätes representant på
fakultetsnivå tror att det förekommer att studenter inkluderar deras
orienteringskurser, som kan vara sommarkurser, i examen, men känner
inte till i vilken utsträckning. Det har tidigare funnits en gräns för hur
många högskolepoäng från orienteringskurser som fick ingå i en
examen, vilket kan ha begränsat användandet av sommarkurser (som
också är orienteringskurser) i examen. Representanten anser därför att
fler sommarkurser bör utformas som ”ordinarie” kurser som kan ingå i
en examen.
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Ytterligare ett annat lärosäte säger att deras strategi är att alltid erbjuda
relevanta sommarkurser som kan ingå i en examen, som progression
eller breddning.

Lärosätenas reflektioner om satsningen
på sommarkurser
I våra intervjuer med lärosätena frågade vi om deras syn på regeringens
satsning på sommarkurser. I det här avsnittet redogör vi för deras
reflektioner över olika aspekter av satsningen. De flesta av de sex
lärosätena säger att de i grunden är positiva till satsningen, men de pekar
samtidigt på olika svårigheter i genomförandet.
Lärosätenas synpunkter presenteras enligt följande huvudsakliga teman:
planeringsförutsättningarna för satsningen, reflektioner över att använda
sommarkurser för att förkorta studietiden, studenternas inställning till att
studera mer på sommaren, samt lärosätesledningarnas respektive
institutionernas avslutande reflektioner över satsningen.

Satsningens planeringsförutsättningar har inneburit
utmaningar för lärosätena
Flera representanter för lärosätenas ledningar framhåller att den sena
aviseringen av satsningen försvårade deras planering. En representant
säger att den korta framförhållningen innebar att alla helårsstudenter
inom satsningen inte kunde fördelas på nya sommarkursplatser det första
året. Medlen lades därför på kvalitetsförstärkande åtgärder inom
befintliga kurser, enligt ett rektorsbeslut. Representanten menar att de
hade velat planera satsningen ur ett längre perspektiv.
En representant för ett annat lärosäte menar att sommarkurser måste
byggas in i utbildningsprogram från början så att studenterna vet vad de
söker. Därför var det svårt att genomföra syftet att bl.a. möjliggöra för
studenter att förkorta studietiden med hjälp av sommarkurser. Enligt
representanten är det ”svårt att göra detta snabbt, det måste vara en
långsiktighet i detta. Men finns det tålamod så kan det bli bra”. En annan
ledningsrepresentant menar att det hade varit bra att genomföra
satsningen i två delar för att underlätta planeringen: dels en långsiktig
satsning som riktar sig till lärare, dels en tillfällig.
Två representanter för olika fakulteter och institutioner säger att de trots
den korta framförhållningen har kunnat bygga ut och starta nya kurser
enligt satsningens syften, exempelvis skräddarsydda sommarkurser för
lärare i svenska som andraspråk. Detta var tack vare att de fick en stor
del av lärosätets tilldelade medel. Men det innebar en snabb omställning
för den undervisande personalen.
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Den andra institutionsrepresentanten efterlyser längre
planeringsförutsättningar för satsningarna, och menar att ”den som kan
hänga med i svängarna vinner” när det har kommit flera sådana här
satsningar till lärosätena de senaste åren. Hen betonar dock att ”alla
åtgärder behövs för att minska lärarbristen”, och att öronmärkta
satsningar är en del av lösningen.

Delade meningar bland lärosätena om
studietidsförkortning genom sommarkurser
Tidigare i den här rapporten presenterade vi några lärosätens åtgärder för
att förkorta studietiden för studenter på lärarutbildningar genom att
erbjuda relevanta sommarkurser, som de har beskrivit i intervjuer.
Representanter för dessa lärosäten uttrycker generellt att de är positiva
till att studenter ska kunna korta ner studietiden med hjälp av
sommarkurser. En av dem säger dock att hen inte tror att alla kollegor
håller med, och att det är svårt att genomföra på många
utbildningsprogram. I det här avsnittet redogör vi för övriga lärosätens
åsikter om att förkorta studietiden med hjälp av sommarkurser för
studenter.
De lärosäten som inte satsat på sommarkurser som studenter ska kunna
använda för att förkorta sin studietid, gör olika reflektioner över om det
är ett bra syfte och hur det skulle fungera. Alla är inte positiva. Ett
lärosäte har i stället använt satsningen till sommarkurser i akademiskt
skrivande, som vissa programstudenter behöver för att kunna följa resten
av programmet. De ansåg att detta var en bättre åtgärd för att förbättra
genomströmningen i lärarutbildningen. De har inte diskuterat att göra
sommarkurser till en ordinarie, obligatorisk del av något program. Enligt
dem kan det möjligtvis införas som ett spår för särskilt ambitiösa
studenter, men de ser inte positivt på idén om att dela upp studenter på
det sättet.
En representant för en fakultet på samma lärosäte tror att det kan fungera
för studenter att förkorta sin studietid eller bredda sin utbildning genom
sommarkurser, men att man ska akta sig för att skapa en ordinarie tredje
termin. Skälet är att högskolans terminer redan är långa och det är svårt
att ordna om en student vill studera mer än 60 högskolepoäng per år.
Däremot anser båda lärosätesrepresentanterna att det kan fungera bra att
läsa KPU på ett kalenderår, som vi tidigare nämnt i rapporten.
En annan lärosätesrepresentant menar att det inte fungerar att förkorta
studietiden med merparten av deras sommarkurser, men för en del går
det. De diskuterar på en institution om de ska utlysa fler sådana kurser.
Representanten menar att det är en fördel för studenterna att bli klara
snabbare, men en nackdel är att det kan skapa oro i studentgruppen på ett
program om vissa studenter ska läsa på sommaren och andra inte. Det
kan innebära att gruppen bryts upp socialt och att de inte håller ihop.
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En avslutande reflektion kommer från en representant för en institution
där man har börjat erbjuda studenterna att använda sommaren som en
ordinarie termin. Hen tror att sommarterminen öppnar upp för en annan
målgrupp, men att det kanske inte är så många studenter som faktiskt
följer treterminssystemet för att snabba på sin utbildning.

Lärosätena är tveksamma till om studenter vill
studera mer på sommaren
När lärosätena beskriver studenternas allmänna inställning till
sommarkurser framkommer ingen enhetlig bild. Flera av dem vi
intervjuat säger att de inte känner till hur studenterna har reagerat på
sommarkurserna. De framför dock olika uppfattningar om
sommarkursernas betydelse för studenter som även studerar under övriga
året.
Ett par lärosäten menar att sommarkurser är mindre attraktiva för
programstudenter eftersom de förmodligen vill vara lediga på sommaren.
Representanter för två lärosäten delar uppfattningen att programstudenter
som vill bli klara tidigare hellre studerar med högre takt under vår- eller
höstterminen än på sommaren.
En institutionsrepresentant menar att programstudenter ofta är yngre och
”vill göra annat” under sommaren. Samma lärosätes representant för
ledningen nämner att de även har programdelar på sommaren inom
ämnena litteratur, film och konst, och att det inte har varit ett problem att
locka studenter till de utbildningar som har testat programkurser på
sommaren. Hen menar dock att det också kan bero på det rådande
konjunkturläget och coronapandemin, som medfört en
”krismedvetenhet” bland studenterna. Det kan göra dem mer måna om
att avsluta sina studier. Hen tror att det kommer att bli ett lägre söktryck
till sommarkurserna efter pandemin, när studenterna vill göra annat än
studera på sommaren.

Lärosätesledningarna är positiva till satsningens
syften, men ser utmaningar i genomförandet
I det här avsnittet presenterar vi lärosätesrepresentanternas generella
reflektioner över satsningens syften och genomförande, som de har gett i
intervjuer och som inte har redovisats i andra avsnitt.
Representanter för lärosätenas ledningsfunktioner uttrycker generellt att
de är positivt inställda till satsningens syften. Flera säger att de är
positiva till grundsyftet med satsningen, att snabbare få fler behöriga
lärare. En reflektion som nämns av flera är att det behövs fler åtgärder
och innovativa lösningar för att motverka lärarbristen, och att den här
satsningen är en del av det. Ett par representanter lyfter även fram
syftena att förkorta studenternas utbildning och erbjuda lärare
kompetensutveckling på sommaren, som meningsfulla. De menar även
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att satsningen har gett resultat på olika sätt på deras lärosäten, och att de
fortsätter att utveckla sina strategier för sommarkurser även utanför
satsningen. Exempelvis säger en representant att satsningen har
intensifierat en pågående diskussion på lärosätet om att ge fler ordinarie
kurser på sommaren.
Samtidigt betonar nästan alla ledningsrepresentanter att det kvarstår
utmaningar för dem med att genomföra satsningen på sommarkurser.
Exempel på större utmaningar som nämns är svårigheten att göra de
kurser som skulle vara relevanta för satsningen sökbara på sommaren, att
lärarutbildningens struktur inte är tillräckligt flexibel för att anpassas så
att studenter kan läsa på olika tider på året, och att det kan vara svårt att
locka studenter som studerar övriga terminer att även studera på
sommaren. När det gäller de två sistnämnda utmaningarna, säger flera
ledningsrepresentanter att de har en pågående diskussion om
lärarutbildningarna på lärosätet samt arbetar med olika lösningar för att
göra utbildningen mer flexibel för studenterna och förbättra
genomströmningen.

Svårt att fortsätta utbyggnaden enligt de utförande
institutionerna
Om ledningsrepresentanter är relativt samstämmiga, så är de intervjuade
institutions- och fakultetsrepresentanternas reflektioner över satsningen
mer blandade. Ett par representanter på olika lärosäten säger att de är
osäkra på hur satsningen har fallit ut hos dem. Det kan antingen bero på
att det är för tidigt att följa upp eller för att deras institution har haft en
begränsad roll i genomförandet, menar de. Andra beskriver att de redan
har hunnit genomföra flera åtgärder och sett resultat, men att det finns
vissa hinder för att gå vidare och utöka satsningen. Exempel på
begränsningar som nämns av en representant är personalförsörjningen av
undervisande lärare, samt administrativa svårigheter med att lägga till
sommarkurser i fler utbildningsprogram.
En annan representant instämmer i att personalförsörjningen begränsar
utvecklingen av sommarkurser på deras institution. De vill gärna
rekrytera långsiktigt för att utveckla sommarkurserna, men menar att det
kräver långsiktig finansiering och därmed är svårt att genomföra med en
tillfällig satsning. Detta är synd, eftersom de anser att sommarterminen
är lika värdefull som vår- och höstterminerna.
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Diskussion och slutsatser
Satsningen fortsätter att ge resultat
I den här rapporten har UKÄ följt upp regeringens satsning på
sommarkurser för tredje gången. Uppföljningen visar att den utökade
satsningen har fortsatt att ge de resultat som regeringen önskade.
Antalet studenter som läser på sommaren har ökat kraftigt det senaste
året. År 2019 var det totala antalet studenter på sommarkurser knappt
26 000, och 2020 var antalet knappt 45 000. Vår analys visar att den
stora ökningen av antalet studenter har skett på de lärosäten som haft i
uppdrag av regeringen att anordna fler sommarkurser. På dessa 18
lärosäten har antalet sommarkursstudenter ökat från drygt 22 000 år
2019 till drygt 40 000 år 2020, det vill säga en ökning med 81 procent.
Det kan jämföras med ökningen på de lärosäten som inte tagit del av
satsningen, som var 66 procent.
En del av ökningen kan förklaras av den tillfälliga, separata satsningen
på sommarkurser 2020 som regeringen beslutade om mot bakgrund av
coronapandemin. Som vår statistiska analys Fler studenter på
sommarkurser under pandemin har visat, ökade antalet helårsstudenter
på sommaren 2020 långt mer än det antal som lärosätena tilldelades av
regeringen. I intervjuerna som vi redogjorde för i den analysen, uppgav
lärosätena att många institutioner och fakulteter ville bidra i krisen som
pandemin innebar genom ta emot fler studenter på sommarkurser. Det är
en viktig förklaring till att antalet studenter ökade så kraftigt sommaren
2020.
Flera lärosäten tog del av båda satsningarna 2020. Men ökningen av
antalet studenter på sommarkurser har pågått sedan satsningen på
sommarkurser inleddes 2018. UKÄ drar slutsatsen att den stora ökningen
det senaste året har möjliggjorts av båda satsningarna tillsammans. Även
den slutsatsen har stöd i våra intervjuer med lärosäten, där de uppger att
de under flera år har arbetat för att möjliggöra för fler studenter att läsa
på sommaren.
Satsningen på sommarkurser har varit särskilt riktad mot vissa
målgrupper, däribland studenter på lärarprogram och verksamma lärare i
skolan. Vi ser en fortsatt ökning av antalet som läser på sommaren i
dessa grupper. Lärosätena har gett fler kurser inom relevanta ämnen för
satsningen, och fler studenter har läst dessa ämnen det senaste året.
Lärosätena uppger även att de har anpassat sina utbildningar för att
studenter snabbare kan nå en lärarexamen eller utöka sin behörighet som
lärare med hjälp av sommarkurser. Särskilt framgångsrikt har det varit
att anordna kurser inom KPU på sommaren, och det är något som

38

UKÄ 2021: UPPFÖLJNING AV REGE RINGENS UTÖKADE SATSNING PÅ SOMMARKURSER

lärosätena vill fortsätta utöka framöver. Utifrån dessa syften har
satsningen nått goda resultat.
Trots de här goda resultaten så lyfter lärosätena fram svårigheter med att
anpassa lärarutbildningarna för att studenterna ska kunna läsa på
sommaren. Det gäller även för andra yrkesexamensprogram där
sommarkurser kan vara relevanta. Att studenterna har möjlighet att läsa
på sommaren inom ramen för sin utbildning är centralt för att satsningen
ska kunna ge effekt, exempelvis i form av fler examinerade lärare. Det är
ännu för tidigt att säga om satsningen har möjliggjort för studenter att
effektivisera sin studietid och snabbare nå en lärarexamen, och för lärare
att nå behörighet, med hjälp av sommarkurser.
I och med den utökade satsningen på sommarkurser från och med 2020
uppdrog regeringen åt lärosätena att även utöka antalet sommarkurser
som syftar till att stärka det livslånga lärandet. Vi har visat att sedan
satsningen på sommarkurser inleddes 2018 har fler studenter med
tidigare examen, och fler studenter som tidigare haft sin huvudsakliga
inkomst från förvärvsarbete, studerat på sommaren. Dessa studenter kan
ha använt sommarkurserna som en form av livslångt lärande. Andelen
äldre sommarstudenter har ökat under perioden, men minskade det
senaste året. Lärosätena uppger att de har erbjudit sommarkurser som
syftar till livslångt lärande, men att de skulle behöva göra ytterligare
satsningar och att det finns hinder för det. Sammantaget kan vi
konstatera att vissa resultat har nåtts, men att ytterligare uppföljning
behövs när det gäller hur studenter använder sommarkurser som livslångt
lärande.
I den här uppföljningen har vi även visat att studenternas prestationer på
sommarkurser har gått ner över tid, i samband med att antalet studenter
på sommaren har ökat. Det skulle kunna förklaras med att alla studenter
inte studerar på sommaren i syfte att ta poäng, exempelvis för att de
använder sommarkurserna som livslångt lärande. Vi kan inte helt
förklara de minskade prestationerna enbart baserat på det här underlaget.
Vi kan dock framhålla att andelen studenter som klarade sina poäng på
sommarkurser 2020 förväntas öka vid fortsatt uppföljning, eftersom den
studentgruppen har haft en kortare uppföljningstid. Vi kan även tillägga
att lärarstudenterna tog sina poäng på sommaren i en något högre
omfattning jämfört med samtliga studenter.
Den samlade bilden av lärosätenas synpunkter är att de ser positivt på
satsningen, särskilt dess syfte att motverka lärarbristen, men att det har
funnits utmaningar i genomförandet. Utmaningarna är främst kopplade
till satsningens planeringsförutsättningar, samt begränsad flexibilitet i
befintliga utbildningsprogram. Lärosätena menar att studenter kan vara
motiverade att läsa på sommaren för att snabbare nå en lärarexamen eller
skaffa behörighet som lärare. Men de uttrycker tveksamhet till om
studenter i allmänhet är intresserade av att effektivisera sina studier
genom sommarkurser.
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Ytterligare uppföljning behövs
UKÄ ser det som angeläget att fortsätta följa utvecklingen av satsningen
på sommarkurser, för att undersöka dess fortsatta resultat och effekter ur
ett längre tidsperspektiv. Genom våra intervjuer med lärosäten känner vi
till att initiativ som de har inlett inom satsningen ännu inte har hunnit
leda till exempelvis fler examinerade studenter. Det finns ytterligare
frågor relaterade till satsningen som tar längre tid att följa upp eller
kräver nya metoder för att studera. Här redogör vi för ett antal sådana
frågor att fortsätta undersöka, samt hur vi kan angripa dessa
frågeställningar.


Har studenter lyckats effektivisera sina studier och kunnat
avlägga en examen på kortare tid genom sommarkurser? Det
kommer vi att kunna följa upp i kommande analyser av
satsningen, eftersom ett sådant långsiktigt resultat kräver längre
uppföljningstid. I en kommande rapport avser UKÄ att analysera
om examinerade studenter som läst på sommaren har haft en
kortare studietid.



Har examinerade studenter använt sommarkurser i sin examen?
Frågan är svår att besvara med statistiska uppgifter eftersom det
inte framgår av högskoleregistret vilka kurser studenter har
inkluderat i en examen. Om satsningen har gett sådana
långsiktiga resultat skulle därför behöva undersökas med hjälp
av andra metoder.



Har obehöriga lärare nått behörighet genom sommarkurser, och
har fler kunnat bli lärare i svenska som andraspråk eller idrott
och hälsa genom relevanta sommarkurser? Vi behöver följa
sådana resultat av satsningen både på längre sikt och med
uppgifter från andra källor än de vi hittills har använt.



Har fler studenter kunnat använda sommarkurser som livslångt
lärande? UKÄ avser att fortsätta följa upp detta möjliga resultat
av satsningen framöver.



Vilka typer av studenter läser sommarkurser? I en kommande
rapport om sommarstudenterna över en tioårsperiod, ger vi en
mer utförlig bild av studenterna på sommarkurser, mot bakgrund
av både statistiska uppgifter och lärosätesuppgifter.

Regeringens önskade effekt av satsningen på sommarkurser är att
motverka lärarbristen och få fler behöriga lärare i skolan, både generellt
och i de prioriterade ämnena. Denna effekt behöver följas upp efter
längre tid.
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Bilaga: Metod
Två modeller för statistisk uppföljning
av sommarkurser
De statistiska uppgifterna är framtagna från SCB:s universitets- och
högskoleregister på uppdrag av UKÄ. Registret innehåller bl.a. uppgifter
från lärosätenas studieadministrativa system Ladok och det nationella
antagningssystemet NyA som administreras av Universitets- och
högskolerådet (UHR). Uttaget från registret som ligger till grund för den
här rapporten gjordes i april 2021.
Vi använder två olika modeller för att identifiera sommarkurser i
statistiken. Modellerna beskrivs utförligt i de två nästkommande
avsnitten.
För båda modellerna gäller att varje individ som har varit registrerad på
sommarkurser endast förekommer en gång i respektive tabell, där de
flesta av individens registreringspoäng finns. Detta innebär en viss
undertäckning av antalet registrerade studenter på nivåer under totalnivå.
En student kan exempelvis vara registrerad på sommarkurser på två olika
lärosäten samma år, men redovisas här endast på det lärosäte där
studenten huvudsakligen studerade sina sommarkurser.
Den här rapporten bygger alltså på uppgifter från universitets- och
högskoleregistret, och uppgifterna kan därför skilja sig från de uppgifter
som lärosätena själva tar fram ur sina studieadministrativa system. I
vissa fall kan det förekomma att antagningen till en sommarkurs är
registrerad på ett visst lärosäte, medan studenten sedan är registrerad på
ett annat lärosäte. UKÄ:s uppgifter om registrerade studenter avser det
lärosäte som verkställer utbildningen.
När antal individer anges i den här rapporten är antalen avrundade till
närmaste tiotal.

Datummodellen: ny modell för att identifiera
sommarkurser i statistiken
I den här rapporten redovisar vi merparten av uppgifterna med en ny
modell kallad datummodellen. Uppgifterna har tagits fram ur SCB:s
universitets- och högskoleregister på uppdrag av UKÄ. Datummodellen
omfattar de lärosäten som är anslutna till Ladok. Eftersom sommarkurser
inte markeras som sådana i Ladok, så har uppgifterna tagits fram genom
de start- och slutdatum som lärosätet har angett för kursen i Ladok.
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Datumintervallet för sommarterminen har utgått från de start- och
slutdatum för vårterminen respektive höstterminen som Sveriges
universitets- och högskoleförbund (SUHF) har rekommenderat
lärosätena att använda sig av. Sommarterminen definieras som
datumintervallet mellan 10 juni och 1 september. För att inkludera så
många sommarkurser som möjligt, ingår även kurser med startdatum
20XX-05-20–20XX-06-09, men endast om de har slutdatum 20XX-0701 eller senare inom sommarterminen. Dessutom ingår kurser med
slutdatum 20XX-09-02–20XX-09-15, men endast om de har startdatum
20XX-08-19 eller tidigare inom sommarterminen.
Kursers start- och slutdatum registrerades inte med tillräcklig
täckningsgrad i Ladok för kurser som gavs innan 2019. Uppgifterna som
har tagits fram genom den här metoden är därmed inte jämförbara med
uppgifter innan dess. För att kunna göra en uppföljning över längre tid än
två år kombineras därför datummodellen med modellen som bygger på
sökandeuppgifter (se nästa avsnitt) i rapporten.
En jämförelse mellan resultaten av de två olika modellerna har visat att
modellen som bygger på kursdatum täcker in fler kurser som gavs under
sommarmånaderna än vad modellen som använder sökandeuppgifter gör.
Exempelvis täcker datummodellen in sommarkurser som har sökts på
andra sätt än genom det nationella antagningssystemet. Vi redovisar
därför dessa uppgifter för att ge en mer heltäckande bild av de
sommarkurser som gavs under 2019 och 2020. UKÄ avser att fortsätta
använda huvudsakligen datummodellen framöver, men vid behov
kommer vi att kombinera modellerna som vi har gjort i den här
rapporten.

Sökandemodellen används för uppföljning över tid
För att kunna följa upp studenter på sommarkurser över flera år har UKÄ
använt den så kallade sökandemodellen. Även för den modellen har
uppgifterna tagits fram ur SCB:s universitets- och högskoleregister på
uppdrag av UKÄ. Eftersom sommarkurser inte markeras som sådana i
det studieadministrativa systemet Ladok, så identifieras registreringar på
sommarkurser genom matchning mot sökandeuppgifter. Om en individ
har sökt en viss kurskod som sommarkurs i antagningssystemet NyA och
sedan finns registrerad samma år (antingen på hösten eller våren) på den
kurskoden i Ladok, så antas det vara en sommarkursregistrering.

Intervjustudie
Som ett komplement till det statistiska underlaget genomförde UKÄ
under hösten 2020 intervjuer med representanter från lärosäten som hade
tagit del av satsningen på sommarkurser från och med 2018. De
intervjuade lärosätena var:
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Göteborgs universitet



Linnéuniversitetet



Mittuniversitetet



Högskolan Kristianstad



Mälardalens högskola.

Vi intervjuade en representant på ledningsnivå och en representant på
fakultets-, avdelnings-, institutions- eller motsvarande nivå på varje
lärosäte. I de flesta fall har vi intervjuat två personer från respektive
lärosäte, men i ett par fall har en och samma person uttalat sig från både
ledningens och fakultetens eller motsvarande perspektiv.
I intervjuerna med ledningsrepresentanter ställde vi följande frågor
relaterade till satsningen på sommarkurser:


Vad är lärosätets syn på regeringens satsning på sommarkurser?



Har satsningen förändrat er strategi för, eller syn på,
sommarkurser?



Finns det några särskilda utmaningar med att rikta sommarkurser
mot verksamma lärare?



Vilka utmaningar finns med att bygga ut sommarkurser som är
anpassade för programstudenter?



Har ni satsat på sommarkurser som syftar till livslångt lärande?

Dessutom ställde vi vissa frågor riktade till det specifika lärosätet, mot
bakgrund av våra statistiska uppgifter om sommarkurser hos dem.
Exempel på sådana frågor kunde vara varför de hade satsat så mycket
eller lite på sommarkurser, eller om det var en medveten strategi att
erbjuda majoriteten av sommarkurserna på distans.
I intervjuerna med representanter för institutioner, fakulteter, avdelningar
och motsvarande ställde vi följande frågor relaterade till satsningen på
sommarkurser:
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Vad är er syn på den här satsningen?



Kan programstudenter korta ner sin studietid med hjälp av
sommarkurser?



Vilka utmaningar finns med att anpassa sommarkurserna för
programstudenter?
Följdfråga: Vilka förutsättningar skulle behövas för att anpassa
sommarkurserna för programstudenter?
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Vilken respons har ni fått från studenterna om att även läsa på
sommaren för att korta ned studietiden?



Finns det några särskilda utmaningar med att rikta sommarkurser
mot verksamma lärare?



Kan programstudenter använda sommarkurser i sin examen?
Känner ni till ifall det görs?



Vilka utmaningar finns med att bygga ut sommarkurser?



Har ni erbjudit sommarkurser som syftar till livslångt lärande?
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Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska
högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på
högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom
högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet.

uka.se

