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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Idén till det här arbetet fick jag under min tid som slutpraktikant på Tornhagsskolan i Linköping under

hösten 2000. På skolan hade jag praktik i svenska, engelska och svenska som andraspråk och det var

under en lektion i det sistnämnda ämnet mitt intresse till detta ämne väcktes. Min handledare och jag

samtalade med två elever, killar, i årskurs 9 då den ene av dem uttrycker sin förtvivlan över vad han ska

göra efter grundskolan eftersom han inte tror att hans avgångsbetyg kommer att räcka för att komma in på

gymnasiet.

För en del elever idag är situationen sådan att de under grundskoletiden inte når godkänd nivå i

kärnämnena svenska, engelska och matematik. Många elever gör så gott de kan men det räcker ändå inte.

En av anledningarna till detta kan vara att en del av eleverna inte har svenska som modersmål och därför

har svårare att hänga med. En ytterligare faktor är om dessa elever med mångkulturell bakgrund har

vistats i Sverige under en längre tid eller om de är relativt nykomna. Det kan också vara sociala

omständigheter som gör att eleverna inte orkar eller klarar av att gå i skolan.

1.2 Syfte och problemformulering

 Syftet med detta arbete är att belysa de möjligheter som finns för elever med mångkulturell bakgrund att

lyckas med kärnämnena i grundskolan för att kunna ta sig genom gymnasieskolan och kanske också

högskola eller universitet ut i arbetslivet.

 Genom följande problemformulering vill jag ge en bild av vad som görs i Linköpings kommun idag för att

hjälpa elever med mångkulturell bakgrund som inte uppnår godkänt i kärnämnena. Det jag vill redovisa i

mitt arbete är vad som görs utöver skolans ordinarie timplan i dessa ämnen.

• Vad har elever som inte uppnår godkänd nivå innan de går ut nionde klass för möjligheter att komma

vidare?

• Vad har samhället för skyldighet att hjälpa dessa elever?

1.3 Begreppsdefinitioner

 

 Nedan förklaras begrepp och benämningar jag använt i mitt arbete.

1.3.1 Mångkulturell elev



 Det finns givetvis olika definitioner på vad som gör att en elev kan kallas mångkulturell men det finns

några begrepp som är mer centrala än andra.

 • Ett barn kallas mångkulturellt om det är fött utomlands av föräldrar där minst en av dem har en

annan nationalitet än den svenska.  (Statistiska Centralbyrån, 1994)

 • Ett barn som är fött i Sverige men vars båda föräldrar är födda utomlands kallas mångkulturellt.

(Statistiska Centralbyrån, 1994)

 I dagligt tal är det dock inte begreppet mångkulturell elev som används utan fortfarande benämns dessa

elever som invandrarelever.

 

1.3.2 Svenska som andraspråk

 Elever som inte har svenska som modersmål läser svenska som andraspråk i skolan. Svenska som

andraspråk kallas också sv2 och är i och med Läroplanen från 1994 ett kärnämne. Om eleven är nybörjare

i svenska språket har han/hon rätt till sv2 istället för svenska. Efter hand byts sv2-lektionerna ut mot

vanlig svenska. Ofta är det så att den elev som har något annat modersmål än svenska får ha sv2 när de

övriga eleverna har till exempel språkval. Även om många elever blir bra på svenska relativt snabbt så

kan det vara mycket svårt för dem att förstå innebörden i ord och meningar som har ett mer abstrakt

innehåll. För många elever är sv2 ett alternativ till att få träna mer på det de har problem med.

1.4 Metod

 För att besvara mina problemformuleringar och nå syftet med mitt arbete har jag genomfört en empirisk

studie i flera delar. Jag har besökt Birgitta Rolff på Linköpings kommun för att ta del av resultatet av de

projekt som kommunen ordnar för de elever som inte uppnår godkänt resultat i svenska, engelska och

matematik under grundskoletiden. Därefter har jag besökt de olika projekten intervjuat en av de anställda.

 

 Genom en enkätundersökning på Tornhagsskolan i Linköping har jag tagit reda på om eleverna i årskurs 8

och 9 kan tänka sig att deltaga i något av projekten som kommunen erbjuder om det visar sig att de inte

blir behöriga i kärnämnena för att söka till nationellt program i gymnasiet.

 

 Eftersom det är nödvändigt att känna till intagningskraven till gymnasiet  började jag hela studien med att

intervjua en studie- och yrkesvägledare inom Linköpings Kommun.

 

 Jag har också genomfört en litteraturstudie där jag studerat relevant litteratur i ämnet men då det inte finns

så mycket att tillgå har jag till stor del istället fått förlita mig på den empiriska studien.

 



2 LITTERATURSTUDIE

 När jag skulle börja leta efter litteratur till det här arbetet visade det sig att det inte finns så mycket vad

gäller elever som inte uppnår godkänd nivå under år 8 och 9 i grundskolan. Det betygsättningssystem som

finns idag har inte tillämpats speciellt länge. Det är från och med intagningen till gymnasiet under

höstterminen 1998 som de nya behörighetsreglerna till de nationella och specialutformade programmen

gäller. (Skolverkets rapport, s4) Alltså finns det av förklarliga skäl inte så mycket litteratur som underlag

till det här arbetet eftersom de flesta böcker som skrivits i ämnet är skrivna utifrån det gamla

betygssystemet där man gav eleverna betyg mellan 1 och 5.

 

2.1 Vad står det i LpO 94  om målen i kärnämnena?

 I 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet – LpO-94 - står det att Skolan ansvarar för att varje

elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och

uttrycka idéer och tankar i tal och skrift, behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan

tillämpa det i vardagslivet, kan kommunicera i tal och skrift på engelska. (s10) Det är varje skolas egen

uppgift att utifrån de här skrivna målen utforma lokala kursplaner och skriva ned de mål som deras skola

ska sträva mot och försöka uppnå.

2.2 De mångkulturella elevernas möte med den svenska skolan

 Alla människor förändras i mötet med en annan kultur. Det gäller människor som kommer från andra

länder till Sverige och det gäller oss när vi kommer utomlands. I ett land bestämmer majoriteten kulturen

och minoriteten får anpassa sig. De som inte kan anpassa sig slås ut. (Utbildningsdepartementet, s18)

 

 Den svenska skolan försöker leva upp till att skolan är till för alla. Bakgrunden och erfarenheten varje

elev har ska inte ha någon betydelse, men så är inte alltid fallet. (Utbildningsdepartementet, s17)

 

 Mer än var 5:e elev har idag invandrarbakgrund. När dessa elever kommer till den svenska skolan kan

detta föra med sig konflikter i och med att andra normer och beteenden gäller här gentemot i deras

hemland. (Utbildningsdepartementet, s32,101)

 

2.3 Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter?

 Enligt Wikström (Hultinger & Wallentin, s131) är det inte helt ovanligt att elever med mångkulturell

bakgrund klassificeras som om de hade läs- och skrivsvårigheter när det i själva verket handlar om att

deras kunskaper i svenska språket är outvecklade. Eleverna får självklart svårigheter att klara av



skolarbetet när de inte förstår innebörden av det de håller på med. Vidare tar Wikström upp att dessa

elever, precis som elever med svensk bakgrund, också är studiemotiverade, flitiga, lata, stökiga och

ambitiösa. Men har man inte språket från grunden kan det vara mycket svårare att lyckas med ämnena i

skolan. De elever som går i år 7-9 håller på att bygga en grund för vidare utbildning och all denna

allmänbildning ska de förvärva på sitt andraspråk. (Hultinger & Wallentin, s132) Eleverna förväntas ha

mycket goda kunskaper i svenska då många av de texter de har i sina läroböcker kräver detta.

 

                      Genom undervisningen i svenska som andraspråk

 skall eleverna få så goda kunskaper i svenska att

 de med fullt utbyte kan tillgodogöra sig under-

 visningen i andra ämnen, få tillträde till kamrat-

 gemenskapen och i förlängningen till det svenska

                                           samhället. (Hultinger & Wallentin s135)

 

 I ovanstående citat står det att eleverna ska få så pass goda kunskaper i svenska språket att de kan

tillgodogöra sig undervisningen i andra ämnen, men detta kan vara svårt när undervisningen i sv2 ibland

avbryts därför att man tycker att eleverna talar mycket god svenska och då inte behöver mer undervisning

i sv2. En del elever tycker inte att de behöver denna undervisning och de vill inte gå ifrån sin ordinarie

lektion eller ha ytterligare undervisning på sin fritid. (Elmeroth s23) Det finns en fara i det här och det är

när eleverna inte bott större delen av sitt liv i Sverige så är det många grundläggande bitar i det svenska

språket som de missat jämfört med sina jämnåriga klasskompisar som bott hela sitt liv i Sverige.

 

 Det finns många elever både i grundskolan och gymnasieskolan som inte har undervisning i sv2 även om

de skulle behöva det. Tyvärr saknar dessutom en stor del av de lärare som undervisar i sv2 utbildning i

ämnet. (Civildepartementet, s124) De elever som läser sv2 ska ges möjlighet att utvecklas under

kvalificerad ledning genom att ha ämnesundervisning som är anpassad efter deras förutsättningar och

behov. (Hultinger & Wallentin, s85)

 

 Det är framförallt de elever som kommit till Sverige under högstadietiden som har avsevärt lägre betyg än

sina klasskompisar och det är också de här eleverna som i mindre utsträckning söker till gymnasiet.

(Elmeroth, s41) Många elever kan prata mycket bra svenska även om de har mångkulturellt ursprung, men

det talspråk dessa elever har skiljer sig markant från det skriftspråk som finns i högstadiets läroböcker och

andra läromedel. (Hultinger & Wallentin, s136)

 



2.4 Invandrarelevers kunskap i skolan

 De barn som har föräldrar födda utomlands eller själva har invandrat kallas förstagenerationsinvandrare.

De  barn som inte själva har invandrat men har föräldrar som kan betecknas som invandrare kallas för

andragenerationsinvandrare. (Elmeroth, s20) Många elever med invandrarbakgrund klarar sig mycket bra

i skolan men det finns också de som har stora svårigheter. De elever som kommit till Sverige under senare

delen av grundskoletiden har dock oftare problem med att genomgå hela gymnasieutbildningen och

avbryter oftare studierna i förtid. (Hultinger & Wallentin, s133) Generellt är så att elever som har

västerländsk kulturbakgrund klarar sig bättre i skolan än de som har annan bakgrund. (Hultinger &

Wallentin, s134)

 

 Eftersom det finns olika förutsättningar för elever med mångkulturell bakgrund jämfört med svenska

elevers är det egentligen inte rimligt att man ska klara av att uppnå samma mål i skolan. De elever som

kommer till Sverige och börjar skolan här vid samma ålder som de svenska barnen, har inte alls samma

förkunskaper att klara skolämnena som de barn som är födda här och har svenska som modersmål.

Situationen för många elever med mångkulturell bakgrund är att de ofta har vaga kunskaper om

bakgrunden till det de läser i till exempel samhällsorienterande ämnen och då kan de givetvis inte prestera

lika bra som om de hade haft samma förkunskaper som sina svenska klasskompisar. (Hultinger &

Wallentin, s137)

 Kursplanerna talar om vad varje elev ska uppnå efter år 5 och 9 och dessa uppnåendemål är samma för

samtliga elever, oavsett om de har svensk eller mångkulturell bakgrund eller inte. Givetvis finns det en

kursplan för sv2 och en för svenska och målen ser i de här två ämnena lite olika ut. Undervisningen borde

ge alla barn likvärdiga förutsättningar för att lyckas i skolan men då eleverna med utländsk bakgrund

endast har fragmentariska kunskaper i skolans olika ämnen är det svårt för dem att prestera bra på prov

och så vidare vilket gör att deras betyg i allmänhet blir sämre. (Hultinger & Wallentin, s136, 153, 298)

Detta för i sin tur med sig att elever med mångkulturell bakgrund tenderar att gå program där det inte

krävs så höga betyg för att komma in. (Elmeroth, s30)

 

 Det är vanligt att eleverna slussas ut i ordinarie svenskklasser när de talar bra svenska men ofta är varken

vokabulär eller förkunskaper tillräckliga för att förstå innehållet i respektive ämne. (Hultinger &

Wallentin, s136) Vilka färdigheter eleverna har beror på vilken språkgrupp de kommer från och hur länge

de har vistats i Sverige. För att kunna följa undervisningen i en svensk klass krävs att de har en god

behållning av det svenska språket. Elmeroth skriver att de elever som var sämre i svenska generellt hade

lägre medelbetyg än övriga elever. (s43) Det som framförallt skiljer elever med mångkulturell bakgrund

från elever med svensk bakgrund är att de ofta har ett begränsat passivt ordförråd. Detta visar sig främst



hos elever som nått en mer avancerad nivå i språkutvecklingen. Helhetsbilden av innehållet försämras om

man inte förstår hela texten utan bara delar av den. (Hultinger & Wallentin, s137)

 

2.5 Elever som går från grundskolan till Individuella programmet

 De nya behörighetskraven innebär att varje elev ska vara godkänd i kärnämnena svenska/sv2, engelska

och matematik för att få söka till gymnasiet men det är många elever som inte uppfyller de här kraven. På

vissa skolor fokuseras resurserna enbart till de tre kärnämnena och detta medför att när eleverna väl blir

godkända för att söka till ett nationellt program saknar de allmänbildande kunskap i skolans övriga ämnen

vilket naturligt får konsekvensen att eleverna klarar studierna i gymnasiet sämre. (Skolverkets rapport, s4)

 

 Statistik som redovisas i Skolverkets rapport från 1998 visar att den andel elever som inte är behörig att

söka till gymnasiet ökar och följden blir att den grupp av elever som går direkt från grundskolan till

gymnasieskolans Individuella program ökar. Det är främst elever med utländsk bakgrund som går direkt

från grundskolan till Individuella programmet på gymnasiet. (Skolverkets rapport, s14)

 

 Det är en större andel pojkar som inte uppnår målen än vad det är flickor. För pojkarna är det ungefär lika

många obehöriga i alla tre ämnena medan det är fler flickor som inte är behöriga i matematik. Det i

särklass vanligaste alternativet för elever som inte blir godkända är Individuella programmet. Andelen

elever med mångkulturell bakgrund som inte uppnår målen i grundskolan är mer än dubbelt så stor

jämfört med elever med svensk bakgrund. Se tabell nedan. (Skolverkets rapport, s14)
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2.6 Skolsituationen idag

 I den stressiga miljö som råder på de flesta skolor idag är det svårt för många lärare att kunna se och

stärka varje enskild individ i skolarbetet. Det är svårt att hinna med att hjälpa varje elev så mycket som

han/hon skulle behöva eftersom klasserna är relativt stora och oftast bara har en lärare per lektion. Det kan

också vara så att elevers svårigheter i skolan kan bero på att de inte blir sedda, bekräftade, i hemmet.

(Lahdenperä, s121) Varje elev måste ständigt bli bekräftad för att kunna stärkas som person. (Hultinger &

Wallentin, s43) Detta gäller såväl elever med svensk som mångkulturell bakgrund.

 

 I Skolverkets rapport skriver man att på 4 av 10 skolor har man infört resurslärarsystemet och istället för

att stärka elevens självbild i samtliga ämnen koncentreras undervisningen till att förbereda eleverna för att

klara de nationella proven. Många elever med mångkulturell bakgrund har höga krav på sig hemifrån då

det gäller skolan. Föräldrarna kan ha en sträng uppfostran och detta kan vara en aspekt som är negativ för

barnens utveckling och välmående i skolan. (Lahdenperä, s120)

 

 Elevernas ökade medvetenhet angående behörighetsämnenas betydelse ställer givetvis också krav på

läraren. Ofta är det mycket stressande för läraren att behöva sätta IG (icke godkänt) på elever som till

exempel vill komma in på Fordonsprogrammet. (Skolverkets rapport, s35) Det nya behörighetssystemet

slår ur elever och det är inte ovanligt att elever ger upp och tycker att hela skolsituationen är meningslös.

Genom detta blir elevens självkänsla kopplad till att klara av eller inte klara av att få godkänt betyg i

svenska, engelska och matematik. (Skolverkets rapport, s39)

 

2.7 Rektorernas syn på skolsituationen idag

 Följande uppgifter är tagna från Skolverkets rapport från 1998. (s11-24) Nästan alla skolor satsar extra

resurser för att hantera problemet med de elever som riskerar att inte uppnå godkänt i kärnämnena. 9 av

10 rektorer anser att skolans arbete förändrats till följd av de nya behörighetskraven som trädde i kraft

1998. I stort sett alla rektorer, 89%, säger i en undersökning att deras skolor satsar mer på extraresurser

med att hjälpa elever i riskzonen nu än de gjort tidigare. På 8 av 10 skolor satsas skolans

specialpedagogiska resurser på elever som inte klarar målen i de behörighetsgivande ämnena. Rektorerna

anser också att pressen på eleverna har ökat sedan det nya betygssystemet trädde i kraft. Till 80%

instämmer rektorerna att eleverna satsar mer på de behörighetsgivande ämnena än tidigare. De elever som

riskerar att inte uppnå målen i kärnämnena satsar mindre nu än vad de gjort tidigare på de ämnen som inte

är behörighetsgivande, det vill säga alla ämnen förutom svenska, engelska och matematik.

 



3 EMPIRISK STUDIE

Den empiriska studiens olika delar bygger till största delen på intervjuer med olika ansvariga personer

inom Linköpings kommun och på en elevenkät som gäller elevernas egen inställning till att gå i tisdags-,

torsdags-, och sommarskola, det vill säga de projekt som Linköpings kommun ordnar för  elever som inte

uppnår tillfredsställande resultat.

3.1 Vad krävs för att komma in på gymnasiet?

 För att ta reda på exakt vad som krävs för att komma in på gymnasiet idag besökte jag studie- och

yrkesvägledaren på Tornhagsskolan för en intervju. Den huvudsakliga uppgiften för en studie- och

yrkesvägledare är att hjälpa eleverna inför valet till gymnasiet.

 De nya behörighetskraven innebär att varje elev ska vara godkänd i svenska/sv2, engelska och matematik

för att få söka till gymnasiet men det är många elever som inte uppfyller de här kraven och därmed inte

kan söka till ett nationellt program. (Skolverkets rapport, s7) Vidare tydliggör Skolverket i sin rapport

”Konsekvenser av de nya behörighetsreglerna till gymnasieskolan – en delrapport” att grundskolan har

ansvaret att se till att varje elev kommer förberedd till gymnasieskolan. (s4)

 

 När elever i åttonde klass inte uppnått godkänd nivå i kärnämnena brukar studievägledaren uppmana

eleven att gå i tisdagsskola, torsdagsskola och/eller sommarskola. Om eleven av någon anledning inte vill

eller klarar av att deltaga i något av de här projekten brukar studievägledaren ge eleven rådet att vara lite

taktisk då det gäller ämnesstudierna i nionde klass. Att vara lite taktisk innebär helt enkelt att eleven

försöker få godkänt i kärnämnena i första hand. Det är viktigare för eleven att försöka få godkänt i

kärnämnena än i till exempel historia. Dock är studievägledaren noga med att påpeka att alla elever bör

söka till gymnasiet även om de inte skulle ha godkänt i de ämnen som behövs, dock minskar chansen

betydligt att komma in på det program man sökt som förstahandsval.

 

 När elever kommer till det val då de ska välja gymnasieprogram måste de ha minst 30 poäng för att

överhuvudtaget kunna bli antagna. Detta innebär att de måste ha 10 poäng i vardera kärnämne. Ett G

(godkänt) motsvarar 10 poäng, VG (väl godkänt) 15 poäng och MVG (mycket väl godkänt) 20 poäng. Får

man godkänt i samtliga ämnen, 16 stycken, har man 320 poäng att söka till gymnasiet med. Rent generellt

behövs bara godkänt i kärnämnena för att komma in på såväl Fordonsprogrammet som på det

Naturvetenskapliga programmet. Men det säger sig självt, och de flesta elever inser det också, att har de

inte klarat godkänt i samtliga ämnen under grundskoletiden kommer de troligen inte att ha kapacitet att

uppnå det på det Naturvetenskapliga programmet heller bara för att de kommit in.

 



 Vad studie- och yrkesvägledaren gör i de fall där eleven själv inte riktigt vet vad han/hon ska välja är att

försöka få eleven att välja ett program där hans/hennes intressen beaktas. Detta medför förhoppningsvis

att motivationen höjs och intresset stärks om det finns någon realistisk koppling till det eleven vill göra i

framtiden. Har eleven intresse för det han/hon håller på med så är chansen mycket större att lyckas bra

med studierna.

 

 Om eleven inte lyckas nå godkänt i svenska, engelska och matematik i skolan och inte heller efter

tisdagsskola, torsdagsskola och sommarskola finns det alltid ett program de ändå kan komma in på och

det är det Individuella programmet. Detta är ett program där man får hjälp att läsa de ämnen man inte

lyckades uppnå godkänt i under högstadietiden.

 

 Det finns ytterligare ett program dit eleverna kan söka om de inte har godkända betyg. Det kallas PRIV

(Praktiskt inriktat individuellt program) och eleverna läser ämnena på grundskolenivå. Elevens skolgång

på PRIV är kopplad  till det program han/hon vill gå på men inte har tillräckliga betyg för. Så fort eleven

uppnått godkänt får han/hon en plats på det program som valts från början förutsett att det finns platser

kvar i programmets klass/klasser.

 

3.2 Linköpings kommuns alternativ

 Linköpings kommun erbjuder ett flertal alternativ för elever som inte klarar av att uppnå godkänd nivå i

de tre kärnämnena under grundskoleutbildningen.

3.2.1 Sommarskola
 

 Sommarskolan är till för elever i Linköpings kommun år 7-9 som under den obligatoriska skolgången inte

klarar att nå godkänd nivå i kärnämnena. Kursen går de två första veckorna på sommarlovet och är en

hjälp för samtliga elever, inte bara de som har mångkulturell bakgrund. Sommarskolan har funnits i

Linköpings kommun sedan 1997. Schemat för sommarskolan har varit förmiddagspass från 9.00-13.30.

3.2.2 Intensivkurs

 Intensivkursen innebär att eleverna under en hel vecka får extra hjälp med sina kärnämnen. Denna vecka

har legat på vårterminen de år den genomförts. Intensivkursen har inte varit förlagt till något lov utan

eleverna har gått på kursen på förmiddagarna och varit på klassens lektioner på eftermiddagarna.

Undervisningstillfällena har varit förlagda till förmiddagarna mellan 8.30-11.00.



3.2.3 Tisdagsskola och torsdagsskola

 Dessa båda alternativ innebär att eleverna kommer till skolan på tisdags- eller torsdagskvällar mellan

18.00-21.00. Tisdags- och torsdagsskolan är sju kvällar vardera. Under år 2000 gick torsdagsskolan från

januari till mars och tisdagsskolan från mars till maj. Detta innebär således att de elever som behöver

extra mycket stöd kan gå både på tisdags- och torsdagsskola under en hel termin.

3.2.4 Lyftet, Smedjan och Hackeforsprojektet

 Lyftet, Smedjan och Hackeforsprojektet är tre av projekten som Linköpings kommun erbjuder ungdomar

som inte blir godkända i grundskolan och behöriga att söka till gymnasiet.

 

 Lyftet är ett projekt mellan Anders Ljungsteds gymnasium och Råd och Stöd inom socialförvaltningen.

Det är idag sex personer som arbetar tillsammans med eleverna, två ungdomspedagoger, två lärare och två

socionomer. Projektet har funnits sedan 1997.

 

 På projektet Smedjan arbetar idag fyra personer, en speciallärare, en träslöjdslärare, en fritidsledare och en

behandlingsassistent. Smedjan är ett projekt med anknytning till Berzeliusskolan och det är till för elever

som går år 6-9 på den skolan. Projektet startade 1997.

 

 Hackeforsprojektet startade 1993 och idag är det fyra personer som arbetar där, programchefen, två lärare

och en assistent. Till det här projektet är elever från alla Linköpings skolor välkomna från och med år 7.

3.3 Avgränsningar

 I arbetets fortsättning kommer inte intensivkurs att tas upp som begrepp eftersom det inte varit några

sökande till denna kurs år 2000 och därför genomfördes den inte. Vidare kommer inte heller Lyftet och

Hackeforsprojektet nämnas närmare. Anledningen är att jag i mitt arbete först och främst valt att inrikta

mig på de elever som har mångkulturell bakgrund och de här projekten har inte inriktat sig speciellt på

detta utan har lika många elever med svensk bakgrund som elever med mångkulturell bakgrund.

 

3.4 Hur har torsdagsskola, tisdagsskola och sommarskola fungerat under år 2000?

År 2000 erbjöds eleverna i år 9 att deltaga i torsdagsskola, tisdagsskola och sommarskola medan eleverna

i år 8 som inte nått godkänd nivå endast erbjöds att deltaga i sommarskolprojektet. Erbjudandet om dessa

projekt gick till 16 skolor i kommunen; Ekholmen, Nya Munken, Ånestad, Berga, Kungsberget, Linghem,

Tornhagen, Ryd, Kärna, Tokarp, Folkunga, Skäggetorp, Ljungsbro, Berzelius, Waldorfskolan och Björkö.



(Linköpings kommun, kompendium) Följande resultatinformation om torsdags- och tisdagsskola kommer

från Linköpings kommun.

3.4.1 Torsdagsskola

 Det var 50 elever från 10 skolor som anmälde sig till kursen. Behovet av stödundervisning var störst i

engelska. Alla som hade anmält sig till kursen deltog i undervisningen. Nedan följer statistiken från

torsdagsskolan år 2000. (Linköpings kommun, kompendium)

 

                  svenska engelska matematik

 antal deltagare 12 21 17

 godkänt betyg vt 20009 12 6

 godkända i procent 75% 57% 35%

 

 Sammanlagt blev 27 elever vid vårterminens slut godkända i det eller de ämne/n de fått stödundervisning

i. 22 elever blev behöriga att söka nationellt program. Närvaron hade  under kursens gång varit mycket

god eftersom de elever som anmält sig bestämt sig för att försöka nå det eftersträvade betyget och tog sitt

ansvar gällande läsningen. Både föräldrar och elever var noga med att anmäla till lärarna om någon elev

var frånvarande under kursens gång.

 

 Lärarna säger själva att de flesta elever visat sig motiverade till att läsa under hela kursens gång. Även om

eleverna gått i skolan under dagen så har de ändå orkat några timmar till på kvällen. Vid första tillfället på

kursen har eleven fått göra ett diagnostiskt test för att lärarna ska få en inblick i vad varje elev behöver

träna på. Samarbetet mellan lärarna har fungerat bra och det har varit stimulerande att jobba med dessa

motiverade elever. Det har också varit bra att kursen startat tidigt på vårterminen men kanske borde den

varit ytterligare några kvällar förutom de sju som erbjudits. Det arbete lärarna gjort tillsammans med

eleverna har sparats i en mapp och skickats till ordinarie, betygsättande lärare.

 

 Av elevernas egen utvärdering till kursen har man kunnat utläsa att de själva tycker att de lärt sig mycket.

Eleverna har skrivit följande kommentarer till varför det har varit bra att gå i på torsdagsskola:

- bra lärare

- kul på lektionerna

- ny lärare

- liten grupp

- arbeta självständigt

- fått hjälp med det man behöver

- läraren har förklarat bra

- man har jobbat bättre på den här kursen än man gör i den ordinarie skolan



 

 Eleverna hade olika synpunkter på vad de tyckte om lärarna och deras arbete. Några av deras åsikter var

följande:

- bra lektionsplaneringar

- mycket bra lärare

- lugna

- hjälpsamma

- förklarar så man förstår

- schysst samtidigt som man lär sig

- glada, trevliga

3.4.2 Tisdagskola
Det var 59 elever från 11 skolor som anmälde sig till tisdagsskolan det här året. Nedan visas hur många av

deltagarna som fick godkänt efter att ha genomgått kursen. (Linköpings kommun, kompendium)

 

 svenska engelska matematik

 antal deltagare 15 14 21

 godkänt betyg vt 200010 3 6

 procent godkända 67% 21% 29%

 

 Tio av eleverna blev godkända för att söka nationellt program vilket betyder att några av eleverna som

gick på tisdagsskolan fortfarande efter kursens gång hade ett eller flera ämnen att ta igen.

 

 Närvaron har varierat under kursen. Försämring har skett i takt med att eleverna i slutet av 9:an fått klart

för sig vilket betyg ordinarie lärare kommer att ge dem vid terminens slut. Några ger upp när de får reda

på att inte får godkänt även om de gått på de här extra lektionerna.

 

 Lärarna anser att motivationen hos de flesta elever varit god. Det har varit ungefär tolv elever i varje

grupp, vilket har varit lagom för att ha tid att hinna hjälpa varje elev med det han/hon behöver ha hjälp

med. Elevernas förutsättningar har varit varierande och därför behövdes färre elever per lärare. Lärarna

anser att eleverna varit trevliga och det var ett bra, stimulerande arbetsklimat.

 

 Eleverna tycker att lärarna varit:

- snälla, roliga och trevliga

- glada och positiva

- haft tålamod och varit lugna

Själva konstaterar eleverna vid utvärderingen av kursen att:



- de har lärt sig massor och fått hjälp med det de behöver

- de har fått en ny chans

- lärarna har brytt sig om dem

3.5 Elevenkät

 När jag hade bestämt vad jag skulle skriva mitt arbete om tyckte jag att det skulle vara intressant att ta

reda på vad eleverna själva vet om tisdags- och torsdagsskola, sommarskola och ifall de skulle kunna

tänka sig att deltaga i något av projekten för att uppnå godkänd nivå innan de slutar grundskolan.

 

 De klasser jag har utgått ifrån är 8a, 8b, 9a och 9b på Tornhagsskolan i Linköping eftersom det var på den

skolan jag hade min slutpraktik. Det kändes roligare att utgå från klasser med elever som jag kände

någorlunda väl i stället för att ta helt okända klasser. Frågeformuläret (bilaga 1) delades ut till samtliga

elever i klasserna även om detta arbete främst inriktas på de elever med mångkulturell bakgrund.

Undersökningen är gjord i slutet av höstterminen år 2000.

 

 Samtliga elever i de fyra klasserna fick fylla i frågeformuläret. Det kändes inte bra att behöva plocka ut

särskilda elever för att svara på frågorna. Istället är frågorna utformade så att det går att utläsa om

eleverna har mångkulturell bakgrund eller inte. Följande frågor ställdes:

• Har du gått i skolan endast i Sverige eller även i något annat land?

• Hur länge har du gått i skolan i något annat land?

• Talar du fler språk än svenska?

• Vilket språk är viktigast för dig, svenska eller något annat?

• Vilket betyg har du i svenska?

• Om du inte uppnått godkänd nivå i kärnämnena svenska, engelska och matematik nu, tror du att du

kommer att uppnå det innan du går ut nian?

• Hur ska du gå tillväga för att få godkänd nivå om du inte har det?

• Har du hört talas om sommarskola, tisdagsskola, torsdagsskola och intensivkurs?

• Var har du hört talas om det?

• Skulle du kunna tänka dig att delta i något av ovanstående projekt för att uppnå godkänd nivå?

Varför/varför inte?

3.5.1 Antal elever som deltagit

 Sammanlagt är det 83 elever som deltagit, 45 elever i år 8 och 38 elever i år 9. Då undersökningen är

gjord innan eleverna i år 8 fått sina första betyg bör man tänka på att det inte är säkert att de behövt

konfronteras med varken sommarskola, tisdagsskola, torsdagsskola eller intensivkurs eftersom de inte



tidigare fått betyg i något av kärnämnena. När jag läste igenom svaren visade det sig dock att många i år 8

ändå hört talas om dessa.

3.5.2 Antal elever med mångkulturell bakgrund som deltagit

 För att få reda på hur många av eleverna som hade mångkulturell bakgrund sorterade jag frågeformulären

utifrån svaren på de tre första frågorna: Har du gått i skolan endast i Sverige eller även något annat

land?, Talar du fler språk än svenska? samt Vilket språk är viktigast för dig, svenska eller något annat?.

 

 Från år 8 var det 45 elever som svarade på frågorna och utav dem kan man genom svaren på dessa frågor

utläsa att 26,6 % (12 stycken) av eleverna talar svenska i skolan och med kompisar men ett annat språk

hemma med sina föräldrar. Av de som gick i år 9 var de sammanlagt 38 elever som svarade på frågorna

och 23,6 % (9 stycken) av dem talade ytterligare ett språk förutom svenska. När jag har undersökt vilka

som talade fler språk än svenska har jag inte tagit med de som ansåg att engelskan var deras andraspråk.

Detta med  anledning av att jag känner till eleverna och vet att de som svarat att engelska var deras

andraspråk inte har engelsktalande föräldrar.

 

3.6 Resultat av undersökningen

 Nedan följer svaren på samtliga frågor i elevernas formulär. I de fall där två av frågorna hör ihop har jag

valt att sätta dem under samma rubrik.

 

Har du gått i skolan endast i Sverige eller även i något annat land? Hur länge har du gått i skolan i
något annat land?
 Av eleverna i år 8 var det endast 25% av de 12 eleverna som hade gått i skola i något annat land än

Sverige. Länderna de gått i skolan i var Bosnien, Jugoslavien och Iran. Samtliga elever ringade in

alternativet 1-3 år som svar på den här frågan och de har förmodligen börjat i svensk skola någon gång

under låg- eller mellanstadiet.

 

 Av 9:ans nio elever var det 55,5 % som hade gått i skolan i något annat land. Följande länder var

representerade: Vietnam, Rumänien, Iran, Finland och Thailand. Fyra av eleverna hade inte svarat på

vilket land de gått i förutom Sverige.

 

Talar du fler språk än svenska?
 På den här frågan svarade samtliga elever i både 8:an och 9:an att de talade ett annat språk än svenska

hemma.

 

Vilket språk är viktigast för dig, svenska eller något annat?
 På den är frågan var svaren från 8:ans elever följande:



- Något annat.

- Kurdiska, engelska och svenska.

- Svenska och kurdiska.

- Serbokratiska.

- Engelska.

- Båda.

- Mitt hemspråk och engelska.

- Svenska och mitt hemspråk. (3 st)

- Svenska.

- Båda är mycket viktiga. I skolan svenska, hemma persiska.

 Bland 9:ans elever var svaren följande:

- Svenska. (3 st)

- Svenska och engelska.

- Kurdiskan och svenskan.

- Finska.

- Jugoslaviska också.

- Mitt hemspråk. (2 st)

Vilket betyg har du i svenska?
 Eftersom eleverna i år 8 inte fått något betyg vid genomförandet av undersökningen svarade de vad de

trodde att de skulle få för betyg den första terminen:

- Jag tror G.

- IG.

- VG. (2 st)

- Förhoppningsvis VG. (5 st)

- Vet ej.

- G.

- MVG.

 

 Eleverna i 9:an har fått betyg under 8:an och ska vid tiden för undersökningen snart få betyg för tredje

terminen på högstadiet. Deras uppskattning om vilket betyg de har eller kommer att få var följande:

- G. (6 st)

- Tror jag kommer få godkänt till jul. Hoppas.

- IG.

- VG.



Om du inte uppnått godkänd nivå i svenska, engelska och matematik nu, tror du att du kommer att
uppnå det innan du går ut 9:an?
 På den här frågan svarade samtliga av de 12 eleverna i årskurs 8 att de trodde de skulle uppnå godkänt

innan de slutar 9:an.

 

 Av 9:ans elever var det en av de 9 elever med mångkulturell bakgrund som inte ansåg sig ha kapacitet att

uppnå godkänt i kärnämnena innan han/hon går ut 9:an.

 

Hur ska du gå tillväga för att nå godkänd nivå om du inte har det?
 Eleverna i år 8 hade följande kommentarer till hur de ska göra för att uppnå godkänt:

- Att plugga rätt. Lägga mer tid på läxorna. (2 stycken)

- Läsa  på mer. (5 stycken)

- Koncentrera mig bättre på lektionerna, vara aktiv. (3 stycken)

 Två formulär var tomma.

 

 Eleverna i år 9 skrev följande kommentarerna om hur de skulle gå tillväga:

- Jag ska träna mer.

- Vet ej, behöver hjälp.

- Göra läxorna, hänga med på lektionerna.

 Sex av frågeformulären var blanka vad gällde svar på den frågan.

 

 

Har du hört talas om sommarskola, tisdagsskola, torsdagsskola och intensivkurs? Var har du hört talas
om det?
 Av eleverna i år 8 var det 83,3 % av eleverna som hade hört talas om något av projekten. Kommentarerna

eleverna själva hade till var de hört talas om dem var följande:

- Min före detta hemspråkslärare berättade…

- Kompisar som varit i skolan under sommarlovet.

- På TV.

- Jag har hört det i skolan.

 Av eleverna i år 9 var det 66.6% som svarat som hade hört talas om något av projekten. Några av deras

kommentarer till var de hört talas om det var följande:

- I skolan.

- Av en kompis som gick där.

- I tidningar och på TV.

Skulle du kunna tänka dig att deltaga i något av projekten för att uppnå godkänt? Varför/varför inte?

 Av de 12 elever i år 8:a var svaren på frågan följande:



- Nej, vi slutar så sent i skolan och jag skulle inte orka mer.

- Ja, det är bara bra för mig så att jag ska kunna gå vidare.

- Ja, om det hjälper mig så går jag dit.

- Jag tror inte det för jag tror att jag kommer att få minst G i alla ämnen.

- Ja, för att nå det godkända betyget.

- Det skulle jag om jag inte var godkänd för att bli det.

- Nej eftersom jag har godkänt.

- Ja! För man måste vara godkänd i basämnena annars blir det Ljunkans IV.

- Jag skulle gå på det som behövs för jag vill få ett bra jobb i framtiden.

 Tre av frågeformulären var inte ifyllda på den här frågan.

 

 Av de elever nio i årskurs 9 som svarat var de olika svaren följande:

 -    Jo, ifall jag var underkänd men det är jag inte.

- Nej, därför att man lär sig bra saker i skolan så jag tror inte att det behövs.

- Jag vet inte.

- Ja, för att bli godkänd i de ämnena som inte är godkända.

- Nej, för att det är tråkigt.

 Fyra blanketter var ej ifyllda på den här frågan.

 

3.7  Intervju med undervisande lärare

Torsten Kassman är en av lärarna som undervisar  på tisdags-, torsdags- och sommarskola.

Men det är framför allt hans tankar kring hur sommarskolan fungerar och fungerade år 2000 som jag

redovisar nedan.

Rektorerna i kommunen har skyldighet att informera om sommarskolan i de fall där det behövs. Denna

extra hjälp är till för alla högstadieskolor i kommunen. De lärare som arbetar med de här projekten har

givetvis extra lön under de dagar eller veckor de arbetar extra med något av projekten.

Så här berättar Torsten Kassman om sommarskolan när jag frågar hur de brukar gå tillväga när kursen

startar och under tiden den pågår:

-  När eleverna kommer till sommarskolan får de ett stort test i början för att vi ska kunna   se     vilka

svagheter eleverna har och vad de i huvudsak behöver träna på. Varje dag går vi igenom ett nytt

arbetsområde och dagen efter får eleverna en diagnos på det vi gått igenom dagen innan. Den näst sista

dagen på sommarskolan repeterar lärare och elever det vi gått igenom under de båda veckorna och sista

dagen får eleverna ett avslutningsprov. Provet är inspirerat av de nationella proven som eleverna

genomgått tidigare under terminen och slutprovet är ingen förenklad variant av de nationella proven som



en del lärare tycks tro. De allra flesta eleverna som går i sommarskolan går till gymnasieskolan efter

avslutad kurs.

I ungefär hälften av elevfallen har vi kontakt med föräldrarna. De läroböcker som används under

sommarskolan är av praktiska skäl den eller de böcker vi använder oss utav under resten av läsåret.

Under sommarskolan har eleverna oftast inga disciplinproblem eftersom de som av någon anledning inte

orkar gå i skolan på sommarlovet struntar i att komma till kursen även om de anmält sig. De som lägger

ner sin fritid på att komma vill verkligen försöka så gott de kan för att få godkänt i det eller de kärnämnen

de dittills inte klarat.

3.8 Sammanfattning av projektet Smedjan

Som jag tidigare nämnt finns det i Linköpings kommun flera olika projekt för elever som inte

uppnår godkänt resultat under grundskolans ordinarie timplan. Då det endast är projektet

Smedjan som erbjuder undervisning speciellt elever med mångkulturell bakgrund är detta mest intressant

och också det jag väljer att presentera närmare.

Den person jag vid mitt besök träffade och intervjuade heter Mats och har jobbat med projektet sedan det

startade 1997. De fyra anställda på projektet är speciallärare, träslöjdslärare, fritidsledare och

behandlingsassistent. Smedjan är ett projekt för elever som går år 6-9 på Berzeliusskolan. I år är det åtta

killar som är med i projektet. Undervisningen handlar mycket om att eleverna ska bli mer allmänbildade.

De har svårt att koncentrera sig på olika ämnen så istället läser man till exempel religion i två till tre

veckor och studerar det lite mer ordentligt. Man jobbar mycket med rollspel och social träning för att

eleverna ska känna igen sig i vissa situationer och kunna bearbeta känslorna som då dyker upp. Detta gör

man i varje årskurs för sig på grund av att det är stor skillnad på de elever som går i år 6 och de som går i

år 9. Anledningen till att de går där är ofta att de har sociala problem och inte sköter sig i samhället. Det

här läsåret är det sju elever med mångkulturell bakgrund och en svensk elev som går på Smedjan.

Kontakten med hemmet är viktig och föräldrarna ska besöka projektet var tredje vecka. Ofta har familjen

kontakt med den sociala förvaltningen och då följer även deras socialsekreterare med till mötet. Ibland

behövs det också tolk för att alla parter ska kunna samtala.

Eleverna är inskrivna i sina egna klasser under hela tiden de går på Smedjan. De gör också samma

nationella prov som sina klasskompisar och får sina betyg utskrivna från den ordinarie skolan. Efter att

eleverna har gått tre år på Smedjan fortsätter de till gymnasiet.

 



4 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Min vilja och avsikt med det här arbetet har varit att försöka få en inblick i vad Linköpings kommun

erbjuder elever med behov av hjälp och stöd i svenska/sv2, engelska och matematik. Genom de metoder

jag använt mig av i mitt arbete, intervjuer, frågeformulär och litteraturstudier, tycker jag att jag har fått en

bra bild av hur det ser ut i kommunen idag. Under arbetets gång har jag blivit mer medveten om hur svårt

det kan vara för en del elever att någonsin bli godkända i kärnämnena under studietiden, både på

högstadiet och i gymnasiet. Det är faktiskt bara att konstatera att som skolan ser ut idag så finns inte

kapacitet att hjälpa alla dessa elever med mångkulturell bakgrund med all den extra hjälp som de behöver.

Samhällets skyldighet att hjälpa de här eleverna tar sig ofta uttryck genom olika projekt. Vi har skolplikt i

Sverige och därför måste alla barn och ungdomar gå i skolan till och med årskurs 9. De som inte klarar att

uppnå de mål skolan har under de här åren får ytterligare hjälp av kommunen genom att kunna deltaga i

olika projekt. De två projekten Hackeforsprojektet och Lyftet, vilka jag inte beskrev närmare i mitt arbete

utan bara nämnde, ger eleverna möjlighet att få stöd och hjälp i de olika ämnena till det att de fyller 20 år.

Om de inte efter dessa år ännu uppnått den nivå i svenska/sv2, engelska och matematik har de möjlighet

att fortsätta på Komvux eller läsa allmänna kurser på någon folkhögskola.

Hos många lärare möter man en viss skepsis angående sommarskolan. De ifrågasätter hur elever som inte

klarat att uppnå godkänt under 8:an och 9:an plötsligt gör det under två veckor på sommarlovet. Risken att

bara nå ytkunskap i ämnet är stor och man frågar sig hur nio års skolgång ska kunna redovisas efter så

kort tid. (Skolverkets rapport, s46) Detta resonemang kan jag förstå, men kanske är det så att den elev som

behöver lite extra hjälp måste ha de här extra veckorna till att arbeta upp sina betyg. Om läraren inte har

den tid som krävs för att ge eleven det han/hon behöver så är ju dessa extra kvällar under veckorna, eller

veckorna på sommarlovet, ett bra alternativ för de elever som ändå vill försöka uppnå skolans mål och

orkar göra det.

När behörighetskraven ser ut som de gör blir konsekvensen för eleverna att det endast är de tre

kärnämnena som gäller för deras vidare utbildning. Detta kan i sin tur leda till att eleven inte får den

allmänkunskap i andra ämnen som behövs för att klara sig i samhället. När jag var på Smedjan fick jag

reda på att de jobbade mycket med sina mångkulturella elever för att de skulle blir mer allmänbildade.

Detta projekt måste vara en oerhörd hjälp för dessa elever eftersom de troligen skulle gå miste om mycket

om de var i den ordinarie klassen hela tiden och det där inte fanns tillräckligt med resurser för att hjälpa

dem.

Ju mer man diskuterar det här ämnet, att alla ska bli godkända under såväl högstadiet som gymnasiet,

undrar man om det kommer att fortsätta vara såhär. En elev som vill komma in på Barn- och



fritidsprogrammet borde kunna få göra det utan fullständigt betyg i matematik liksom en elev som vill in

på Byggprogrammet som inte har fullständigt betyg i engelska. Det är ju egentligen konstigt att alla elever

ska ha samma betyg för att kunna komma in på gymnasiet, antingen de är intresserade av språk, idrott

eller teknik. Vi får se hur länge det här relativt nya betygssystemet fungerar. På ett sätt är det ju så att man

i en del elevers fall inte betygsätter det de kan utan det de inte kan, och vad blir utgångsläget för en sådan

elev? Många elever är mycket ambitiösa men de blir ändå utsorterade eftersom det är de svaga eleverna

som drabbas av betygssystemet. (Skolverkets rapport, s34)

Den svenska skolan ska ju vara en skola för alla, och man försöker leva upp till det. Men skolan ser inte ut

som den gjorde för 15 år sedan. Idag har mer än var 5:e elev invandrarbakgrund, det vill säga ungefär

20% av skolans elever. (Utbildningsdepartementet, s17, 32) På den skolan jag gjorde min undersökning

visade det sig att det var drygt 30% av eleverna i 8:an och 9:an som hade mångkulturell bakgrund. Det är

också ett faktum att det i vissa skolor i Sverige går fler elever med mångkulturell bakgrund än elever med

svensk bakgrund. De områden man talar om i sådana här sammanhang brukar vara vissa orter i

storstadsregionerna som till exempel Rinkeby i Stockholm, Angered i Göteborg och Rosengård i Malmö.

Varje elev har rätt till adekvat utbildning men man kan fråga sig om många av våra elever med

mångkulturell bakgrund får den hjälp de behöver under grundskoletiden. I Den mångkulturella skolan står

det att det inte är helt ovanligt att elever med mångkulturell bakgrund klassificeras som om de hade läs-

och skrivsvårigheter när det i själva verket handlar om att de har outvecklade kunskaper i svenska språket.

(s131) När man tänker på detta är det inte så svårt att förstå att kommunerna varit tvungna att tillsätta

olika projekt för att hjälpa dessa elever. Eftersom andelen elever med mångkulturell bakgrund ständigt

ökat under de senare åren har det varit svårt för skolan att kunna sätta in alla de extra resurser som

behövts, mycket på grund att skolan varit en av alla instutioner som behövt spara pengar. Vissa

kommuner har behövt satsa mer på extraundervisning än andra beroende på antalet mångkulturella elever

som bor i skolans upptagningsområde.

Om man granskar statistiken som Skolverket har gjort angående hur många elever som går från

grundskolan till gymnasieskolans Individuella program så kan man se att den andel elever med

mångkulturell bakgrund som går direkt dit har ökat kraftigt de senaste åren. (Skolverkets rapport, s14) Det

sägs att det Individuella programmet är det tredje största efter de Samhällsvetenskapliga och

Naturvetenskapliga programmen. Och tittar man till antalet elever med mångkulturell bakgrund i dessa

klasser ser man att de dominerar.

Avslutningsvis vill jag påpeka att det varit mycket intressant och lärorikt att få ta del av de projekt som

Linköpings kommun har att erbjuda elever som inte uppnår godkänd nivå under sin högstadietid. Visst

hade jag hört talas om sommarskola förut men inte kommunens andra projekt. Det syfte jag hade med



arbetet, att ta reda på vad Linköpings kommun har att erbjuda, har infriats tycker jag. Många elever

behöver extra hjälp och det känns som om tisdagsskola, torsdagsskola och sommarskola verkligen

fungerar. Under arbetes gång har jag fått ta del av och fått upplysning om projekten som jag inte hade fått

om jag inte gjort den här typen av arbete.
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Bilaga 1

Frågeformulär till år 8 & 9 på Tornhagsskolan

Ringa in ditt svar där det finns flera alternativ.

Har du gått i skolan endast i Sverige eller även i något annat land?

__________________________________________________________________________

Hur länge har du i så fall gått i skolan i något annat land?  1-3 år 3-5 år 5-10 år

Talar du fler språk än svenska? Ja Nej

Vilket språk är viktigast för dig, svenska eller något annat?____________________________

Vilket betyg har du i svenska?______________

Om du inte uppnått godkänd nivå i svenska, engelska och matematik nu, tror du att du kommer uppnå det

innan du går ut 9:an?            Ja               Nej

Hur ska du gå tillväga att nå godkänd nivå om du inte har det?

Har du hört talas om sommarskola, tisdagsskola, torsdagsskola och intensivkurs?

Ja Nej

Var har du hört talas om det?____________________________________________________

Skulle du kunna tänka dig att delta i något av projekten för att uppnå godkänt? Varför/varför

inte?_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________

Tack för att du svarat på frågorna!

/Elin Olausson


