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ABSTRACT

We wanted to examine what Second Chance School in Malmö is by letting significant actors
shed light on their operation. Our goal was to get answers to questions as:
Why did the European Union start a network by the name of Second Chance Schools?
What criteria does a Second Chance School have to fullfill to be a part of the network?
Why did Second Chance School start in Malmö, and how?
What is the process of a student enrolling at Second Chance School in Malmö?
What is the principals perception of the Second Chance School in Malmö?
What perception does former students have of studying at Second Chance School?
To answer these questions we interwied two former students, a counsler at the school, the
school pricipal, the person in charge of education at the local government and an employee at
the local training center. We also gathered information from the European Commission
Website. Our findings tell us that the school is an education for unemployed adults, at a
slower pace, with the aim to make it possible for them to either get employed or to continue
their education career.
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FÖRORD

Vi vill tacka Second Chance School i Malmö för deras hjälp vid insamlandet av material till

denna C-uppsats. Skolan ställde upp och ringde till gamla elever, de ställde själva upp på en

intervju och de gav oss tillgång till ett ostört samtalsrum där vi kunde utföra våra intervjuer.

Vi vill speciellt tacka kurator Kristina Johansson och studie- och yrkesvägledare Maria Skoog

för deras hjälp.

Vi vill tacka alla de personer som har ställt upp med sin tid och kunskap och låtit sig

intervjuas.

Vi vill även tacka vår handledare Lars Harrysson för hans stöd, råd och idéer. Tack.

Slutligen vill vi bara säga att vi har lärt oss att den mänskliga faktorn verkligen kan sätta

käppar i hjulet för en ibland!

Ha en trevlig lässtund.

Isabella & Per-Ola

Malmö, maj 2003
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1. PROBLEMFORMULERING

Ett av målen med hela skolsystemet är att förbereda eleverna för att komma in på

arbetsmarknaden. Tanken är att man ska tillgodogöra sig olika delmål i en lång process som

består av grundskola, gymnasieskola och eventuellt högskola/universitet. Vad händer med de

eleverna som inte klarar av de ovan nämnda delmålen? Grundvux eller Komvux är några

alternativ för de personer som tidigare inte har fått godkända betyg eller misslycktas och

avslutat sin utbildning av andra anledningar. Varför är det så viktigt att man har slutbetyg från

minst en gymnasieutbildning?

De bedömningsgrunderna arbetsmarknaden utgår ifrån är baserade på de betyg som man kan

uppvisa vid varje anställningstillfälle. Saknas betyg från avslutad gymnasieutbildning är man

inte attraktiv på arbetsmarknaden, inte ens för okvalificerat yrkesarbete.

I boken Samhällsproblem diskuteras vilka negativa konsekvenser det kan få att vara arbetslös

en längre tid.

De kraftigt förlängda arbetslöshetstiderna är tecken på att arbetslösheten alltmer
lastas på en avgränsad grupp, som får allt svårare att ta sig ur arbetslösheten och
därför blir långtidsarbetslösa. En risk är att de långtidsarbetslösa låses fast i
arbetslösheten på grund av arbetslöshetstidens längd, genom att de förlorar
självförtroende och motivation, eller förlorar färdigheter, eller genom att deras
långa arbetslöshetstid används som ett negativt selektionskriterium vid
anställningsbeslut. (Goldberg red, 2000:138)

Med tanke på ovanstående resonemang kan man befara att de ungdomar som inte finner sin

plats på arbetsmarknaden är särskilt utsatta. Kommer de initialt inte ut på arbetsmarkanden är

också risken överhängande att de fortsättningsvis också får stå utanför. Detta leder precis som

i ovanstående citat till att självförtroendet och motivationen minskar samt att dessa ungdomar

aldrig ens får chansen att träna eventuella färdigheter de kan tänkas ha. Har denna snöboll väl

kommit i rullning kan det vara svårt att få stopp på den, varför den bör stoppas innan den har

fått för mycket fart eller blivit för stor.

Ytterligare ett problem för unga arbetssökande utan komplett gymnasieutbildning är att

företag i takt med t.ex. lågkonjunktur och ett försämrat arbetsmarknadsläge alltmer markerat

lägger vikt vid de sökandes erfarenhet i det sökta yrket. En sådan betoning måste

nödvändigtvis innebära nackdelar för alla som saknar yrkeserfarenheter, som t.ex. unga, som

bara i liten grad kan ha haft möjligheter att skaffa sig sådana erfarenheter.
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Med tanke på resonemanget i det inledande stycket kan man tänka sig att utbildningsbehovet

blir väl tillgodosett under ordinarie skolgång. Skulle man inte lyckas kan man alltid återvända

till Grundvux eller Komvux för att reparera skadan. Men vad händer om man inte hänger med

i det ordinarie utbildningstempot? Komvux och gymnasieskola är snarlika när det gället

studietempo. Är anledningen till att man misslyckas med studierna i den ordinarie

gymnasieskolan relaterade till det tempo de bedrivs i är det upplagt för ytterligare ett

misslyckande om man skulle återuppta studierna på Komvux.

Det finns en annan skolform som är ett EU-projekt, Second Chance School (i fortsättningen

kommer vi att använda förkortningen SCS). Där är grundtanken att eleverna ska uppnå

gymnasiekompetens men på sina egna villkor, d.v.s. i sin egen studietakt. I en rapport från ett

seminarium om SCS som hölls i Norrköping 9-11 maj 2001 konstaterade deltagarna att en av

anledningarna till att SCS är framgångsrikt är att man har en helhetssyn avseende eleverna.

Second Chance School students are in a weak position in many respects, not least
in social terms. The school has more than just an educational problem to deal
with. Dropping out from school is not always due to difficulties in learning. Often
there are other problems, consuming so much energy that there is non left for
school. This is a reason why SCS focuses on the whole life situation of students.
(Internationella Programkontoret för utbildningsområdet, 2001)

Projektets målgrupp är unga människor utan formella kvalifikationer som vill vara en del av

samhället både socialt och yrkesmässigt. I första hand kommer detta att vara unga människor

som är för gamla för den ordinarie gymnasieskolan, som saknar förmåga att tillgodogöra sig

utbildning i traditionellt format eller har svårt att behålla en anställning. Dessa elever har ofta

otillräckliga baskunskaper och kopplar ihop utbildning med negativa upplevelser. Utan

möjligheter att förbättra sin sociala situation riskerar de att fastna i en neråtgående spiral,

vilket kan resultera i marginalisering och utanförskap. (EU-kommissionens hemsida, egen fri

tolkning och översättning.)

Denna lilla beskrivning av SCS väckte vår nyfikenhet och drev oss i en vidare sökning på vad

mer SCS kan tänkas stå för samt vad människor som kommer i kontakt med verksamheten har

att säga om den.

1.1 Syfte

Syftet är att belysa vad SCS i Malmö är för någonting utifrån olika delaktiga aktörers

perspektiv
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1.2 Frågeställningar

• Varför startades ett nätverk i EU med namnet SCS?

• Vilka kriterier måste en skola uppfylla för att få kallas SCS?

• Varför kom SCS till i Malmö?

• Hur kom SCS till i Malmö?

• Hur går det till när en elev vill börja studera på SCS?

• Vad har utbildningsdirektören på utbildningsförvaltningen för uppfattning om SCS?

• Vad har rektorn för SCS för uppfattning om skolan?

• Hur upplever f.d. elever sin skolgång på SCS?

1.3 Metodval

Syftet med vår uppsats var från början att ta reda på vad som hade hänt med de elever som

hade gått ut SCS med godkända betyg. För att på bästa sätt kunna fånga de tidigare elevernas

åsikter, erfarenheter och upplevelser valde vi att genomföra vår undersökning som en

kvalitativ studie, en fallstudie.

För att gå runt sekretessvårigheterna med utlämnandet av elevernas adresser tog skolan

kontakt med eleverna per telefon och undersökte vilka som var intresserade av att delta i vår

intervju. Skolan medverkade alltså som ”gate keepers” i vår urvalsprocess.

Eftersom vi ville intervjua elever som hade gått ut SCS år 2002 med betyg i sina ämnen hade

vi 13 elever att välja på. Skolan fick erfara hur svårt det kan vara att få tag på människor trots

ett utbrett mobiltelefoninnehav idag.

Vi hade skrivit ett presentationsbrev till skolan som de skulle använda sig av när de ringde

upp eleverna.

Allra helst hade vi velat utföra detta på egen hand. Enligt Jan Trost i boken Kvalitativa

Intervjuer menar han att har man duktiga medarbetare som bokar intervjuer åt en ska man

känna sig lyckligt lottad, annars är det nog bäst att göra det på egen hand. (Trost, 1997:59)

P å detta sätt hade vi ingen kontroll över hur skolan presenterade oss och vårt uppdrag för

eleverna.

Resultatet blev att vi fick namn och nummer till sju f.d. elever som vi ringde upp. Sex av dem

var kvinnor och en (1) var man.
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Redan vid telefonkontakten föll två kvinnor bort. En fick vi helt enkelt inte tag på och den

andra hade inte möjlighet att delta i en intervju förrän ett par veckor fram i tiden.

När tiden sedan kom till intervjutillfället var det tre av fem elever som uteblev från den

bokade tiden. De hörde heller inte av sig i tid och meddelade oss att de inte skulle komma,

vilket vi hade kommit överens om. En elev bokades dock om till ett andra intervjutillfälle men

inte heller då dök hon upp eller ringde och avbokade mötet.

Första och andra elevintervjun tog plats på SCS lokaler och vi var två intervjuare på plats. Vi

använde en bandspelare som spelade in hela vårt samtal på ca 1,5 timme. Den ena av oss hade

huvudansvaret för hela intervjun och frågemallen medan den andre satt och lyssnade och kom

med eventuella kompletterande frågor. (Frågemallen finns som Bilaga 1, 2 och 3 längst bak i

uppsatsen.)

Frågemallen hade en låg grad av standardisering och i detta fallet använder vi oss av Jan

Trosts definition.

Låg grad av standardisering innebär /…/ man formulerar sig t.ex. efter den
intervjuades språkbruk, man tar frågorna i den ordningen de passar och den
intervjuade får gärna styra ordningsföljden, följdfrågor formuleras beroende av
tidigare svar. Vid låg grad av standardisering är variationsmöjligheterna stora.
(Trost, 1997:19)

Syftet med frågemallen vi använde var att ge intervjupersonen så stort spelrum som möjligt

att kunna prata om sådant som kändes viktigt och formulera sina svar på sitt eget sätt. Tyvärr

blev resultatet att frågemallen förvandlades till en mer eller mindre ren lista med frågor, dock

fortfarande frågor utan givna svarsalternativ. Man kan väl säga att det fanns brister i

frågemallen som gjorde att våra stora ämnesfrågor inte var tillräckligt inbjudande till

reflektion och eftertanke, de var inte uttömmande. Sedan var vi väldigt måna om att få svar på

alla våra olika områden och intervjutiden var knapp vilket kunde ha bidragit till att vi

stressade fram och styrde intervjupersonen för mycket i den riktningen vi ville ha dem.

Bandet skrevs av direkt efter intervjun, mestadels för att allt fortfarande var färskt i minnet.

Enligt Trost finns där fyra sätt att använda sig av när man skriver rent sina intervjuer.

A – Man lyssnar på banden flera gånger. B – Man skriver ut vartenda ord, stavelse, suck och

skratt som finns på bandet. C – Man lyssnar på bandet och skriver ner det som känns viktigt i

sammanhanget. D – Man skriver ner det som sagts ordagrant och bara noterar alla skratt och

suckar m.m. vid sidan om.
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Vi valde metod C eftersom den har en del fördelar och saknar en del nackdelar som de andra

metoderna har. På detta sätt kan man sålla bort allt som känns oväsentligt, man kan

strukturera om sitt material så att det följer frågemallen vilket i sin tur gör översikten och

analysen av intervjun lättare. De negativa aspekterna är att man kanske missar sådant som

egentligen är viktigt men som man inte uppfattar som viktigt. ( Trost, 1997:113-114)

I och med att vi endast fick två elevintervjuer var underlaget för litet och vi var tvungna att

tänka om, ändra vårt syfte med arbetet helt enkelt. Uppsatsen kunde inte längre endast handla

om de tidigare eleverna och hur de hade uppfattat sin skolgång. Vi valde att behålla de två

elevintervjuerna vi hade medan vi ändrade inriktning på vår uppsats. Syftet blev istället att ta

reda på hur andra aktörer som har med skolan att göra upplever SCS i Malmö. För att kunna

besvara våra nya frågeställningar gjorde vi därefter en djupintervju med kuratorn på SCS som

gick till på samma sätt som elevintervjuerna. Därefter gjorde vi tre telefonintervjuer med en

projektledare för AUC, rektorn för Komvux Centrum och SCS samt utbildningsdirektören för

utbildningsförvaltningen i Malmö. Dessa intervjuer var både ostrukturerade och hade en låg

grad av standardisering. Intervjuerna skrevs sedan ner direkt efter samtalet. Telefonintervjuer

kan inte anses vara lika tillförlitliga i innehållet som ex. bandspelare men det fanns inget

tidsutrymme att göra bandade intervjuer med dessa tre intervjupersoner. Efter renskrivningen

märkte vi att där fanns fler frågor som vi ville ha svar på och därför tog vi kompletterande

kontakter med vissa av intervjupersonerna per e-post.

Frågan är om vi har lyckats mäta det som var tanken från början (arbetets validitet) samt om

våra mätningar kan anses vara tillförlitliga på så sätt att om någon annan gjorde om samma

undersökning så skulle de få samma resultat (arbetets reliabilitet).

Eftersom syftet med uppsatsen var att kasta sken på vad SCS är för någonting genom att ta

reda på vad olika aktörer anser om SCS och hur det fungerar ansåg vi att det bästa var att helt

enkelt fråga de olika aktörerna, d.v.s. intervjua dem. Vi ansåg inte att en enkät hade kunnat

fånga nyanserna i svaren eller ens ge en så omfattande bild som vi faktiskt fick genom

intervjuerna. Däremot har vår frågemall kanske inte varit tillräckligt bra utformad för att

stimulera våra intervjupersoner till en djupare eftertanke, något som vi redan har nämnt

tidigare i detta kapitel. En del av våra frågeställningar har varit formulerade på så sätt att det

hade räckt med en dokumentstudie, ex. av hur SCS kom till i Malmö. Men problemet var att

detta inte finns dokumenterat och därför fick vi intervjua någon som hade varit med från

början.
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Hela problemet med att intervjua människor är att den information man får är en högst

subjektiv tolkning som personen har gjort av det som har hänt. Man kan så att säga aldrig få

”hela sanningen”. Dessutom är de berättelserna vi får höra en beskrivning av hur personen ser

på dåtiden med nutidens glasögon, alltså med en viss förförståelse, vilket gör att historien om

dåtiden blir en omskrivning av vad som hände. En annan dimension på det hela är att det

mänskliga minnet har en tendens att svika en ibland. Människor kommer oftast bara ihåg

valda delar av händelser och råkar dessa händelser inte vara speciellt viktiga för en så kommer

man ihåg ännu mindre. Detta gör att vi inte är säkra på att denna undersökning skulle kunna

göras om och få exakt samma svar. Men vi hoppas att våra intervjupersoner har berättat vad

de faktiskt tycker, tänker och kommer ihåg av det som vi har frågat om.

Tanken var även att vi skulle intervjua de politiker som hade varit med och ansökt om skolans

medlemskap i nätverket men det visade sig att dessa personer var bortresta och gick inte att nå

inom den närmaste tiden. Men vi anser att de intervjuer vi har fått har kompenserat detta mer

än väl.

Något annat som man även får hålla i minnet är att eftersom vi intervjuar aktörer som på

något sätt är inblandade i SCS verksamhet finns där en risk att de inte vill säga något negativt

om skolan. Tvärtom kanske de helt enkelt endast lyfter fram alla positiva egenskaper för att

inte skada verksamheten.

Mycket av våra sekundärdata, d.v.s. det skrivna materialet som vi har samlat in kommer från

EU-kommissionens hemsida på Internet. Vi anser själva att det är en tillförlitlig källa. De

frågeställningar som vi har som handlar om hur SCS kom till ute i Europa har vi varit tvungna

att förlita oss på dessa sekundärdata som vi funnit. Vi hade ingen möjlighet att intervjua

någon som faktiskt var med och startade det hela i EU. Även om vi hade kunnat få tag på

någon som faktiskt skulle kunna svara på våra frågor anser vi att ett skriftligt dokument är

mer tillförlitligt än en muntlig uppgift.

Materialet är skrivet på engelska och därför har vi gjort egna fria översättningar av texten. I

ett fåtal fall har vi använt oss av citat när vi ansett att där fanns en risk för att budskapet skulle

gå förlorat vid en eventuell översättning.

I själva analysen har vi försökt att ställa oss kritiska till den information som vi har samlat in

samt till vår egen förförståelse. Alla bär vi med oss en uppfattning av vad som är rätt och fel

och detta kan vara svårt att bortse från.
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För att kasta ännu mer ljus på fenomenet SCS har vi granskat rapporter som har skrivits om

utbildning och försökt hitta resultat som stämmer överens med det vi har funnit.

För att klargöra och sammanfatta, avser vi att besvara våra två första frågeställningar genom

att granska skriftligt material hämtat från EU-kommissionen. Resterande frågeställningar

kommer att besvaras genom antingen djup- eller telefonintervjuer.

Som avslutning vill vi säga att denna uppsats är en fallstudie som inte syftar till att redovisa

någon generell syn på SCS i Malmö. Personerna vi har intervjuat kan på inget sätt

representera någon större grupp utan deras åsikter är högst individuella.

2. BAKGRUND TILL UPPKOMSTEN AV SCS I EU

I den Europeiska Unionen lämnar mellan 10 - 20 % utbildningssystemet utan några

kvalifikationer över huvud taget, medan 45,5 % av unga mellan 15-24 år endast har låga

kvalifikationer, i de bästa fallen har de fullgjort gymnasieutbildningen. Utan dessa

kvalifikationer eller grundläggande kunskaper går många en dyster framtid till mötes på

arbetsmarknaden. (European Commission [EC], 2000)

Den Europeiska kommissionen antog den 29 november 1995 ett antal mål för hur man skulle

bekämpa socialt utanförskap runt om i Europa. Målen samlades i ett dokument som kom att

kallas White Paper Teaching and Learning – Towards the Learning Society. Med ändamålet i

åtanke, ställde sig kommissionen bakom experimentet med SCS. Unga människor som har

otillräckliga färdigheter och/eller kvalifikationer för att få tillträde till högre

utbildningsprogram eller arbetsmarknaden och som inte längre är föremål för den

obligatoriska skolan skall beredas en ny möjlighet genom utbildning och praktik.

Pilotprojekten sattes gradvis igång och val av plats för skolorna har sedan bestämts genom

konsultation med de nationella myndigheterna. Karaktären på skolorna beror till stor del på

lokala och nationella omständigheter som råder, men det finns vissa kriterier som varje SCS

måste uppfylla. Några av kriterierna är ett intimt samarbete med lokala arbetsgivare och en

förenad samt individualiserad utbildningsansats där eleverna förvärvar kunskap och lär sig

använda ny teknologi. Dessa och ytterligare kriterier kommer att beskrivas mer utförligt i det
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följande stycket. (Centrum voor Europese Studies en Opleidingen [CESO] & Collège

Cooperatif Provence Alpes Méditerranée in Aix-en-Provence, 2000)

Den förre detta EU kommissionären E Cresson formulerade sig enligt följande när hon ville

påpeka varför ytterligare skolformer behövs:

Today several hundred thousand young people living in the European Union,
most of them in large metropolitan conurbations, are totally without access to
training schemes or employment. This situation is unjust. It also threatens the
cohesion of our society and the future of the European social model and
represents a tremendous waste of our most precious asset, our human resources.
(http://europa.eu.int/comm/education/2chance/declaen.html)

3. SCS-KONCEPTET

Som vi nämnt tidigare finns det möjligheter att variera upplägget av en SCS beroende på vilka

lokala behov som finns. Det finns dock vissa kriterier som alla SCS måste uppfylla. Här

nedan kommer vi att redovisa fem olika kriterier som definierar arbetet med SCS.

Översättningen från engelska till svenska är gjord av Rolf Kalamark och hämtad från artikeln

Ett år med Second Chance School ur tidningen Att Undervisa.

1. Målgruppen

SCS är avsedd i huvudsak för dem som slutat den obligatoriska skolan, har låga baskunskaper

och ofta negativa erfarenheter av skolan. De har också ofta problem med den sociala

kompetensen.

2. Målet är höjd social kompetens och anställning

För att uppnå detta ska de erbjudas goda träningstillfällen till arbetslivserfarenhet och social

träning. De måste få tillbaka sitt självförtroende och förändra sina attityder. För att lyckas

med det måste man, som ett första steg, förstå dessa unga människors situation och behov

samt bedöma hur deras arbetsönskemål överensstämmer med deras förutsättningar och den

lokala arbetsmarknaden.

3. Bostadsområden – elevens omgivning

I första hand är det tänkt att lokalisera SCS till områden med hög arbetslöshet och med

ekonomiska problem. SCS bör alltså förläggas där de lokala behoven är som störst.
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4. Pedagogiken – utbildningen

Ett av huvudmålen med SCS är att utbildningen tar hänsyn till ”hela” eleven dvs. inte bara ser

till det pedagogiska utan har en helhetssyn på elevens situation. Det första man bör göra är att

sätta ihop ett ”åtgärdsprogram” eller som man kallar det på engelska ”personal training

programme”. Det är viktigt att man i skolarbetet fokuserar på inlärningen av främmande språk

så att eleverna kan ta del av ett internationellt utbyte med de andra SCS ute i Europa.

Stor vikt ska läggas vid att få högt kvalificerad personal i arbetet med dessa elever. Även

datorutbildningen bör prioriteras och spela en nyckelroll inom utbildningen.

Yrkesinriktningen bör anpassas till den arbetsmarknad som kan bli aktuell för eleven.

5. Partnership – nätverk

Att bilda nätverk och ingå olika partnerskap för att förankra verksamheten är mycket viktigt.

Det kan t.ex. vara med olika kommunala myndigheter, organisationer, arbetsgivare och andra

som eleverna kan komma i kontakt med. Det är också viktigt att man ”tar hand om”

arbetsgivarna, håller en bra kontakt med dem och även ger dem handledning och stöd.

(Att Undervisa, 1999-6, sid.7-9)

3.1 Fördjupning av SCS-konceptet

För att kunna beskriva mer i detalj hur man arbetar efter SCS-konceptet har vi granskat en

utvärderingsrapport, skriven av Jansen och Linna (2000) som togs fram till ett seminarium

som hölls i Bryssel år 2000. I rapporten redovisar författarna vad de har uppmärksammat från

de olika SCS runt om i Europa angående hur skolorna jobbar på följande punkter:

1) rekrytering av lärare och övrig personal

2) vägledning och rådgivning

3) läroplan och träningsprogram

4) pedagogiska ansatser

5) ny teknologi

3.1.1 Rekrytering av lärare och övrig personal

I de flesta SCS kommer många av lärarna från andra skolor, där de har arbetat med mer

formell utbildning. Det karaktäristiska för lärarna är att de är mycket erfarna och då speciellt

när det gäller att arbeta med unga som befinner sig i svåra livssituationer. Många har en

bakgrund som speciallärare, de är utbildade i specialundervisning, psykologi, pedagogik eller
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socialpedagogik. Men det finns också skolor som hävdar att formella kvalifikationer inte är

väsentliga, utan viktigare är att man har ett sort engagemang för unga som har problem. Alla

skolor hävdar dock vikten av att personalen har en hög grad av social kompetens. Jansen och

Linna ser att tre grundkriterier framkommer när det gäller lärarnas kvalifikationer och

kompetens:

• De ska vara kvalificerade inom ett speciellt undervisningsområde.

• De ska ha en utvecklad social kompetens (personlighet, tålmodighet, förmåga att

kommunicera, färgstark personlighet, fördomsfri).

• De ska ha ett stort hjärta för målgruppen.

Ett generellt beaktande angående personalen på SCS (lärare, kuratorer, SYO osv.) är att de

antar olika roller i ganska stor utsträckning när det gäller interagerandet med de unga. Lärarna

har i många fall en dubbel roll i form av att han/hon inte bara är den som levererar teoretisk

utbildning, utan även är en stödperson. Som stödperson fokuserar de på de ungas personliga

utveckling samt uppmärksammar deras problem och svårigheter.

Ett av SCS kännetecken är den empati och medkänsla som finns när personal och elever

umgås. Ett flertal elever beskrev personalen som hängiven åt uppgiften och det engagemang

som fanns var det många som aldrig upplevt tidigare. ”Never before there was a grown-up

person there, only for me, listening to my thoughts, dreams and wishes”. (p. 15)

Inga av SCS har ett systematiskt program för vidareutbildning för enskilda lärare eller team

just avseende hur man handskas med denna målgrupp.

3.1.2 Vägledning och rådgivning

SCS mål är att eleverna skall integreras på ett socialt och professionellt vis i samhället.

Systemet med vägledning och rådgivning stödjer utvecklingen av denna ambition. SCS i

Leeds formulerar målet med vägledning och rådgivning enligt följande:

/.../ to allow the students to try alternatives and to understand about different
lifestyles, to raise their awareness about accessible ways to live through small
steps, to comprehend that they are not alone, that there is always help. And that
there is hope. And that things are achievable through lifelong learning. (p. 18)

Att stödja den personliga utvecklingen hos eleven anses vara den viktigaste delen i

vägledningen.
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Som tidigare nämnts har lärarna en dubbel roll. De arbetar med att vägleda elever och grupper

av elever i deras inlärningsprocess samtidigt som de arbetar rådgivande med elever eller

grupper av elever för att de lättare skall kunna växa som människor. De kan också hjälpa till

med att lösa mer vardagliga problem.

Det är vanligtvis de som arbetar med vägledning och rådgivning som tar emot potentiella

studenter. De ungas önskemål och förväntningar listas, deras erfarenheter och tidigare studier

registreras för att kunna forma deras kursplan. Samtidigt får den unge information om skolan

och vilka möjligheter som finns att finansiera studierna på.

Kännetecknande för alla SCS är en omfattande integrering av vägledning, rådgivning och

mentorskap i alla skolans aktiviteter. Individuell assistans finns tillgänglig precis som det

finns hjälp att tillgå i grupp. Tillgänglighet är en fortlöpande egenskap hos all personal, de vill

vara möjliga att nå när de behövs som mest. Att ha ett stort hjärta och att vara tillgänglig

verkar vara en oskriven regel i skolornas riktlinjer.

3.1.3 Läroplan och träningsprogram

Samtidigt som SCS har målet att vara ett alternativ till den traditionella skolan är den på olika

sätt kopplad till det nationella skolsystemet. För de flesta skolor är SCS en blandning av

formell eller delvis formell och icke formell utbildning.

När SCS skapar sina kursplaner eller utbildningsprogram framkommer frågor som; ska

utbildningen vara mer generell eller mer yrkesinriktad, ska den förbereda eleven för en

specifik utbildning eller skall den fokusera på en bredare karriärutveckling, där livslångt

lärande ingår, anställningsbarhet och kognitiva färdigheter?

Uppbyggnaden av kursplanen, möjligheten att välja inriktning, o.s.v. är ofta baserat på att låta

eleven uppnå erkänt betyg eller intyg.

De olika skolorna verkar inte ha så mycket gemensamt när det gäller vilka kurser och ämnen

de har att erbjuda. Detta med anledning av att skolorna är kopplade till de olika ländernas

skolsystem och strävan att uppnå nationellt erkända kvalifikationer. Något som skolorna har

gemensamt är att de fokuserar på att eleverna skall tillgodogöra sig grundläggande

färdigheter.
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Trots att många av skolorna har tydliga kopplingar till de nationella utbildningsstrukturerna

och nationellt godkända studier, används program som vänder sig till målgruppen och de

speciella behov eleverna har. Tanken är att utbildningen skall innehålla inslag där eleverna får

möjligheten att tillgodogöra sig alla de färdigheter som krävs för att klara sig ute i samhället,

något som kallas för life skills på engelska. Många elever är socialt handikappade och har

svårigheter i att handskas med myndighetspersoner. Hälsoproblem och undernäring är vanligt,

precis som dåliga vanor (alkohol och droger). Många är aggressiva eller hämmade och

tillbakadragna som ett resultat av vad de har upplevt i sin barndom, ungdom eller tidigare

skolerfarenheter och är därför komplicerade att arbeta med. Att lära sig ”life skills” är ofta

integrerat i olika aktiviteter men de kan också vara en del i mer informella procedurer. Ett

exempel är hantverksklubben i Leeds, där man under hantverksarbete utefter teman diskuterar

realistiska och viktiga livshändelser.

Formen, graden och nivån av individualisering på de olika skolorna är svår att identifiera.

Skolorna har olika uppfattning av vad de hänvisar till när de pratar om individualisering.

Därför använder man sig av följande definition som är baserad på finsk forskning och

resultatet av det transnationella Leonardoprojektet avseende vocational guide (yrkesguide).

Individualised learning combines the needs, which rise from the society, world of
work and national core curricula with the interest, aspirations, needs and former
learning of individuals. A personal learning programme individualises learning
and teaching in such a way that prior learning and former work experience will be
taken into consideration. A personal learning programme shall describe the goals
and objectives of the studies and the (best) means and methodology to research
these. It also links the personal programme with the curriculum of the training
organisation. The progress shall be monitored and followed up and the plan shall
be re-assesed when needed. This approach gives the individualised learning the
nature of a process rather than that of a document drafted for once. A personal
learning programme shall be prepared in an interaction between a teacher and a
student. (p. 29)

Anledningarna till att ha ett individualiserat inlärningsprogram enligt Jansen och Linna är:

• för att kunna definiera personliga inlärningsbehov på ett mer precist sätt

• för att göra inlärningen mer flexibel

• eleverna har bättre kontroll över studierna när de får chansen att planera sina studier

från allra första början

• för att stötta elevens åtagande
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• för att ingjuta inlärning.

Generellt sett är SCS intention att tillhandahålla individuella utbildningsprogram. Skolorna

pekar på att poängen med att ha individuella eller personanpassade program är att eleven på så

vis blir huvudpersonen i sitt eget liv. Individualisering är inte enbart att skapa ett personligt

program när utbildningen startar. Möjligheten att kunna justera studieplanen längs vägen är

minst lika viktig.

Personliga behov och strävan respekteras praktiskt taget på alla skolor. Det är en

grundläggande ide hos SCS att skapa utbildningsprogram som tillmötesgår individens behov.

Det finns många anledningar till varför eleverna har misslyckats i den ordinarie skolan och

faktum är att det har förstört deras motivation till att studera. Men där finns en möjlighet att

bygga upp den igen genom SCS.

När det gäller individualiseringen står inte utvärdering av studieresultat i fokus, d.v.s. det är

inte det viktigaste. De flesta skolor har utvecklat utvärderingsmodeller för att följa upp sina

aktiviteter men om det inte finns några uttalade individuella mål hos eleven kan utvärderingen

inte heller göras personlig/individuell.

3.1.4 Pedagogiska ansatser

I starten av SCS-projektet erkändes några viktiga principer som Jansen och Linna

uppmärksammade:

• Vi ska ha en annorlunda utbildnings- och rådgivningsansats där man fokuserar på

individens behov, önskemål och förmåga samt där man stimulerar elevens aktiva

inlärning.

• Vi ska ha flexibla moduler som tillåter förvärvande av grundläggande färdigheter

(bl.a. läskunnighet och social färdigheter). Detta ska kombineras med praktisk

utbildning på och genom företag.

• Förvärvandet av färdigheter i och genom IT (informationsteknologi) ska spela en

central roll.

När vi pratar om inlärning utanför klassrummet, i en riktig arbetsmiljö, är det viktigt att

praktiken stärker de individuella och social färdigheterna hos eleven. Detta ska underlätta ett
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inträde på arbetsmarkanden samt göra dem till aktiva och deltagande medborgare i samhället.

Det är vanligtvis förhållandet på den lokala arbetsmarknaden som definierar den mängd av

hjälp eleven kan få i sökandet av praktik eller anställning. Det är även skolans historia och

tradition som bestämmer riktningen på vart eleven kommer att söka sig. Man kan heller inte

bortse från att många SCS har etablerats ur någonting som redan existerade och ibland har det

inte alltid varit den huvudsakliga uppgiften att genom utbildning göra övergången mellan

skola och arbetslivet lättare.

3.1.5 Ny teknologi

En av de grundläggande principerna för att skapa en SCS är att förvärvandet av färdigheter i

och genom IT skall spela en central roll. Just denna poäng är något som alla SCS eftersträvar.

Införlivandet kan dock skilja sig åt från skola till skola. Man kan säga att datorer finns i

centrum för inlärningsprocessen på de flesta skolor. Datorer, multimedia och Internet ger

eleven möjligheter att lära sig de färdigheter som krävs på arbetsmarknaden idag och att bli en

medlem av dagens informationssamhälle. Informationsteknologin används på olika sätt, i

vissa skolor finns det på schemat som ett separat ämne och i andra används datorn som ett

verktyg för inlärning.

I de fall där användningen av informationsteknologi är underutvecklad anser Jansen och

Linna att det beror på följande:

• Avsaknad av anpassad hårdvara

• Avsaknad av anpassad mjukvara

• Avsaknad av kompetenta eller erfarna lärare

• Avsaknad av intresse för IT, ingen insikt avseende fördelar och användningsområde.

Datorer, multimedia och Internet uppmuntrar gränsöverskridande kommunikation mellan

SCS, lärare och elever samt att eleverna får möjligheten att träna sig på att använda andra

språk och få erfarenheter av andra kulturer. I de flesta SCS anser eleverna att datorkunskap

och IT, datorbaserad inlärning, Internet o.s.v. är en viktig faktor i att bygga upp motivationen

för inlärning. (Jansen & Linna, 2000)
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4. TILLKOMSTEN AV SCS I MALMÖ

Vi gjorde en kort intervju med Helen Hansson på telefon eftersom det framkom att hon hade

varit med och startat uppkomsten av den skola som senare skulle komma att ansöka om

medlemskap i nätverket SCS.

Hon berättade att det hela började med att Fosie (stadsdel i Malmö) Arbets- och

Utvecklingscenter (AUC) jobbade med arbetslösa ungdomar mellan 20-25 år och då speciellt

invandrarungdomar, vilket de fortfarande gör idag. De märkte att dessa unga människor i stor

utsträckning saknade betyg från gymnasiet samt att de ofta hade en negativ bild av skolan.

Innan SCS i Malmö blev just SCS bestämde sig AUC för att starta en alternativ skola för

dessa ungdomar och tog pedagoger till hjälp, bl.a. biträdande rektorn för Kronborgs Komvux i

Malmö. Lokalerna bestod av två rum i källarplan i området Augustenborg i Malmö

(någorlunda centralt område) och kallades för Augustenborgsgårdens kärnämnesundervisning.

AUC finansierade hela projektet på egen hand genom arbetsmarknadspolitiska medel från

Kommunstyrelsen i Malmö. Helen Hansson är projektledare och hon var med vid starten av

denna nya skola.

Konceptet som AUC var ute efter var att få till stånd en ny pedagogisk modell, en

kombination med pedagoger och socialarbetare. Tanken med skolan var att lärare och

socialarbetare skulle jobba sida vid sida och hjälpa dessa ungdomar både med deras

utbildning men även med deras sociala problem.

Samtidigt fick utbildningsförvaltningen i Malmö information från EU om ett nätverk som

hade startat och som kallade sig för SCS. En förfrågan om intresse att delta i nätverket ställdes

till projektledarna för etablerandet av skolprojektet. Efter en del övervägningar togs beslut om

att ansöka om medlemskap. Nätverket krävde att man som skola var med på deras

internationella gemensamma träffar, pratade om sin skola och dessutom skulle all

kommunikation i nätverket ske på engelska.  I samband med etableringen av skolprojektet

besökte personalgruppen Norrköping och deras SCS där. Tanken var att man skulle lära sig

från deras misstag samt positiva erfarenheter.

Hösten 2000 skickade Utbildningsförvaltningen (Malmö Stad) in en ansökan där skolan bad

om att få gå med i nätverket SCS, när det sedan blev klart kunde skolan börja använda detta

officiella namn. (Telefonintervju; Helen Hansson)
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Själva ansökan skickades till European Association of Cities for Second Chance Schools

(E2C). I det följande stycket kommer vi i korthet att återberätta vad som framkom i ansökan

som Malmö Stad skickade till E2C.

Malmö har några av de högsta arbetslöshetssiffrorna i landet och som tillägg till

arbetslöshetssiffrorna finns det stora grupper utanför arbetsmarknaden som är beroende av

olika bidrag för sin försörjning. Problemet härstammar från en lång period av dålig tillväxt

inom handel och industri, en stor och snabbt ökande invandrarpopulation samt en relativt låg

utbildningsnivå för ett metropolitan område. 1990-talets ekonomiska kris ledde till

arbetslöshetssiffror uppemot 20 %. Arbetslöshetssiffrorna i åldersgruppen 20-24 nådde nästan

45 %.

Malmö har många lågutbildade unga människor. Bland dem som har avslutat grundskolan

finns det många som inte har tillgodogjort sig tillräckliga kunskaper för fortsatta studier.

Betygsstatistik visar att andelen är dubbelt så hög i jämförelse med övriga landet.

Målgruppen kommer att vara unga människor som har avslutat skolan utan tillräckliga

kvalifikationer och som inte kan fullfölja den traditionella vuxenutbildningen. Många av

dessa har invandrarbakgrund och upplever svårigheter i integrationsprocessen samt att komma

in på arbetsmarknaden på egen hand. Arbetslösa och lågutbildade unga människor som

behöver en andra chans är en högt prioriterad fråga i Malmö Stad.

Skolan kommer att etablera ett intimt samarbete med lokala Arbets- och utvecklingscenter

(AUC) och utbildningar som redan finns och bekämpar socialt utanförskap samt arbetslöshet.

Arbetsgivare kommer att engageras för att säkerställa att praktik och utbildning ger relevanta

kvalifikationer gentemot arbetsmarknaden.

Hög kvalitativ och individuellt anpassad utbildning och praktik kommer att utarbetas

tillsammans med den unge och hans/hennes partnerföretag. Lärare och praktikhandledare

kommer att väljas utifrån att de har ambitionen att arbeta med unga människor som har

misslyckats i den traditionella skolan.

Utbildningsmetoden kommer att anpassas efter den unges individuella behov och i det

inkluderas att lärarna är erfarna användare av datorprogram och multimedia.

(Brev daterat 02.11.06, fri översättning)
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Vid samarbetet med Komvux Kronborg tillstötte det komplikationer så småningom.

Resultaten AUC såg var att många elever inte fick godkända betyg i kärnämnena och avbröt

sina studier vid skolan. Var kraven på eleverna för höga?

Under mitten av höstterminen 2001 beslutades att Kornborg skull lämna projektet och en ny

upphandling gjordes. Samtidigt inför vårterminens start förhyrdes nya lokaler i Fosie

Industriby (i utkanten av Malmö) och en utökning av personalbemanning gjordes inför ett

större antal elever. Upphandlingen ledde till att en privat utbildningsanordnare, InfoKomp,

fick förtroendet att bedriva undervisningen. Eftersom skolan behövde en rektor gick ansvaret

för tillsynen, in- och utskrivningsrätten till skolan samt rätten att ge betyg över till Komvux

Centrum och rektorn Stig Eriksson.

Den tänkta efterfrågan av elever till skolan uteblev och medan terminen fortskred insåg man

att det fanns en övertalighet bland personal i jämförelse med antalet elever så över sommaren

gjordes en hel del förändringar och man skar ner personalstyrkan. Under hösten 2002

beslutades att SCS skulle övergå i Utbildningsförvaltningens regi från årsskiftet 2003.

(Telefonintervju; Helen Hansson)

SCS är som sagt en liten skola med ett kontinuerligt elevintag under året. Under år 2002 har

sammanlagt 62 personer studerat på SCS varav 18 var kvinnor och 44 var män. Den totala

personalgruppen består av 7 personer och där ingår ett (1) ekonomibiträde. Studieresultaten

som SCS uppvisar för år 2002 är följande: 13 av kursdeltagarna har tagit betyg och avslutat

sina studier på skolan medan 26 kursdeltagare har avslutat sina studier under året utan att ta

betyg för att istället påbörja en annan planering. 23 kursdeltagare har påbörjat sina studier

under året och har alltså en bit kvar. Totalt 62 kursdeltagare. (Intern statistisk

sammanställning från SCS)

Utbildningsförvaltningen och AUC är intresserade av att dessa elever ska tillgodogöra sig

kärnämnena för att sedan slussas in i det ordinarie skolutbudet och skaffa sig en stabilare

utbildning. Många av dem har som sagt dåliga erfarenheter av skolan, lärare men även sin

egen insats. SCS ska på något sätt visa dem att de är duktiga, att de faktiskt klarar av att

studera! (Telefonintervju; Helen Hansson)
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5. SCS-KONCEPTET I MALMÖ

Vi har valt att låta intervjun med kuratorn på SCS Kristina Johansson illustrera hur de jobbar

på SCS i Malmö. När vi övervägde vem i personalgruppen vi skulle intervjua tyckte vi att

Kristina var ett givet val. Hon har varit med sedan SCS bildades i Malmö. Vi ansåg att detta

var en viktig faktor vid val av intervjuperson. Med de frågeställningar vi hade verkade hon

var den som bästa kunde ge svar på våra frågor. Vad som framkom under intervjun kommer

vi att presentera i den följande texten under olika teman.

5.1 Rekrytering av elever

De flesta elever som kommer till SCS remitteras från handläggare från de olika Arbets- och

Utvecklingscentra som finns runt om i Malmö, det stora flertalet från Fosie AUC. De finns de

fall då någon elev som har gått eller går på SCS rekommenderar utbildningen till en kompis

och denna person kommer för att förhöra sig om utbildningen. SCS måste i de fallen

undersöka om personen har en handläggare som kan godkänna att han eller hon påbörjar

utbildningen. På grund av att man inte kan söka studiemedel måste försörjningen vara

tillgodosedd. Försörjning kan vara aktivitetsstöd genom Arbetsförmedlingen eller ekonomiskt

bistånd genom Socialförvaltningen. De flesta eleverna ingår i ungdomsgarantin och har därför

handläggare på AUC som har remitterat dom till SCS. Kristina anser att det är fördelaktigt när

eleverna remitteras från AUC. Då har de redan kommit så långt att de letar efter antingen

praktik/arbete eller utbildning. Hon uppger också att samarbetet fungerar väl och att det har

skapats en bra arbetsrelation mellan AUC och SCS. AUC vet vilka elever som är mogna för

att börja studera. Tidigare remitterades många direkt från Socialförvaltningen. Det medförde

att man hade elever med en sådan social problematik att de inte var redo för att börja studera.

De sociala problemen konsumerade allt för mycket energi. Det remitteras fortfarande elever

från Socialförvaltningen men inte i samma utsträckning.

För att de olika remittenterna skall kunna få kännedom och veta vilka förändringar som sker i

verksamheten försöker man på SCS upprätthålla en aktiv kontakt. Det kan vara genom att

man e-postar, ringer eller skickar brev till handläggare avseende information. Med anledning

av att de inte har fått klartecken för verksamheten för höstterminen 2003 av Malmö Stad

(Komvux Centrum) har de ej kunnat påbörja den ordinarie rekryteringsprocessen inför hösten.

Man har tidigare haft tankar på att rekrytera på egen hand t.ex. genom annonser i dagspressen.

Men de anser att kvaliteten blir bättre om man låter AUC göra bedömningen om eleven är
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lämplig för SCS. De är bättre på att bedöma elevens behov t.ex. lägre studietakt, mindre

grupper, studier kombinerat med praktik och stöd överhuvudtaget.

När eleven kommer på egen hand var det först tänkt att man skulle få träffa antingen kuratorn

eller SYO tillsammans med en lärare på skolan. Det har i praktiken blivit så att det är antingen

kuratorn eller SYO som träffar eleven på egen hand. De börjar med att informera om hur SCS

fungerar. Sen förhör de sig om tidigare studier, hur de har fungerat och varför man vill börja

studera igen. Trots ansträngningar om att få ”rätt” elever lyckas man inte alltid. I

inledningsskedet brukar eleverna vara väldigt entusiastiska och det tar ett tag innan skolan kan

märka hur eleven kommer att klara av undervisningen. Kravet att vara på skolan varje dag och

komma i tid till varje lektion kan vara för mycket för vissa elever. Detta blir speciellt tydligt

för de elever som har sociala problem, antingen svårigheter hemma eller med kompisar.

Trots att SCS gör bedömningen att de potentiella eleverna är lämpliga måste det slutliga

antagningsbeslutet fattas av Komvux Centrum. SCS skickar en ansökan om att eleven skall få

börja på utbildningen till Komvux Centrum och de tar i sin tur beslutet. Det är den formella

gången för att bli antagen på alla utbildningar som Komvux anordnar. De vill kontrollera att

eleven inte har påbörjat för många utbildningar utan att avsluta dem. Det har dock aldrig hänt

att en elev inte har fått påbörja en utbildning på SCS med den motiveringen, skolan vänder sig

trots allt till just den målgruppen som kanske har misslyckats på annat håll.

5.2 Studieplaneringen och preparandkursen

När eleverna påbörjar utbildningen gör man också en individuell utvecklingsplan och denna

process tar plats vid det första mentorsamtalet. Med process menas att utvecklingsplanen inte

är färdig efter ett mentorsamtal utan det finns möjligheter att ändra på innehållet under

utbildningens gång. Då går eleven och mentorn igenom vad som har studerats tidigare och

vilken arbetslivserfarenhet eleven har. På utvecklingsplanen skall det även framgå vilka mål

eleven har med utbildningen på SCS. Målen sträcker sig från delmål under utbildningen till

mål som eleven har långt efter att utbildningen är avslutad. Det är viktigt att eleven själv

definierar målen.

Vid mentorssamtalen var tredje vecka tas utvecklingsplanen fram för genomgång och

eventuella förändringar. När det rör sig om saker av mer personlig karaktär som t.ex. att

eleven inte kommer upp i tid på mornarna och kommer för sent till skolan varje dag upprättas

en s.k. handlingsplan. I denna kommer man överens med eleven om hur problemet skall lösas
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samt när detta skall vara åtgärdat. Har problemet löst sig på önskat sätt och vid önskat tillfälle

river man handlingsplanen. I de fall där eleven ständigt misslyckas med att fullfölja

handlingsplanen finns anledning att ifrågasätta om utbildningen ska fortsätta. Exemplet ovan

med att eleven kommer för sent till skolan varje dag kan vara en anledning till att eleven får

sluta på skolan eftersom han kanske redan har missat för mycket av undervisningen.

Anledningen till att man skiljer utvecklingsplanen och handlingsplanen åt är på grund av att

den individuella utvecklingsplanen skall lämnas in till Komvux Centrum för granskning

medan handlingsplanen är ett privat dokument mellan eleven och skolan om hur eventuella

problem skall lösas på plats.

I och med att eleven börjar på SCS inleds den första veckan med en s.k. preparandkurs. I den

ingår det att eleven skall ha sitt första mentorsamtal, handlingsplanen skall upprättas, schemat

delas ut samt att eleven får en introduktion till hur studierna bedrivs på skolan. Eleverna har

möjligheten att gå med på vissa lektioner men den riktiga undervisningen börjar inte än.

Preparandkursen har varit olika lång under SCS historia men nu har de valt att den endast

skall vara en vecka. Många elever har känt att de vill komma igång på riktigt nu när de

äntligen har fått komma till skolan. Kristina berättar att det trots det tar ungefär en termin

innan eleverna kommer in i utbildningen på riktigt.

Eleverna börjar oftast tillsammans med ett gäng andra elever och det finns negativa aspekter

med ett kontinuerligt intag till skolan, det blir lätt segregerade klasser. De gamla eleverna

håller sig för sig själva och de nya gör likadant. Skolan har haft olika temadagar för att

försöka avhjälpa problemet men med skiftande resultat.

5.3 Individualiseringen, mentorskapet och helhetssynen

När eleven först kommer till SCS görs tester i matte, svenska och engelska. Inga test görs för

datorkunskap och samhällskunskap. Detta görs med anledning av att eleven skall kunna

placeras i den grupp som motsvarar de förutsättningar för studier som han eller hon har. Idag

finns tre olika studietaktsgrupper för alla A-kurser. I svenska B finns enbart en grupp.

Elevantalet kan orsaka problem när eleverna skall placeras i grupper. Det är då oftast för få

elever i en specifik grupp som skapar problem. Tanken är att eleverna ska läsa ett minimum

på tre ämnen av fem just för att schemat skall fungera så bra som möjligt. Risken är annars att

de s.k. heltidsstudierna blir alltför fragmentiserade.
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Individualiseringen består även av att man träffar alla elever varje dag och att det finns tid för

var och en. ”Vi har ett system som bygger på att varje elev har två mentorer som de ska kunna

vända sig till om de har problem med något.” Det kan röra sig om att en elev t.ex. har fått ett

brev från någon myndighet och kanske inte förstår budskapet. Att personalen har möjlighet att

avsätta tid och besvara elevernas frågor kring mer vardagliga händelser är också en del i

individualiseringen. För eleven kan den vardagliga frågan betyda ett stort hinder som påverkar

humöret vilket i sin tur påverkar elevens studieresultat. Men med personalens hjälp kan detta

avhjälpas relativt snabbt genom olika samtal med eleven där man tillsammans försöker hitta

en lösning på elevens bekymmer. Eleven behöver inte vända sig just till sina två mentorer

utan hittar eleven någon annan i personalen som de känner förtroende för så är det helt ok.

Men för att visa hur viktiga mentorsamtalen är har de dem numera inplanerade var tredje

vecka på schemat. Behöver eleven prata med personalen oftare så är det helt ok. Tanken med

två mentorer är att de skall hjälpas åt för att se hela eleven, inte endast det social eller endast

det studiemässiga, utan just helheten.

5.4 Flexibilitet

Kristina berättar att förhållningssättet till eleverna kan sammanfattas med ”flexibilitet inom

vissa ramar”. De elever som börjar på skolan är ibland lite vilsna. De har ofta vänt på sitt

dygn, sover när de borde vara uppe, vet inte riktigt vart de är på väg eller om utbildningen är

rätt för dem. Dessa elever behöver mycket struktur runt om kring sig. Schemat är en sådan

struktur. Schemat anger när de skall vara i skolan, det sätter ramarna för undervisningen. Men

inom ramarna måste de vara väldigt flexibla på vissa punkter. De kan hjälpa eleverna med

praktiska problem med rätt så kort varsel t.ex. ordna studiebesök, ringa telefonsamtal eller

ordna extra hjälp i något ämne. Tanken är att eleverna ska göra så mycket som möjligt på

egen hand, d.v.s. ringa sina egna telefonsamtal o.s.v. Men det finna elever som absolut inte

känner sig kapabla till att göra vissa saker och ting själva och där får skolan gå i och hjälpa

dem rent praktiskt.

5.5 Personalen

De som har valt att jobba på SCS har gjort det av anledningen att de gillar det arbetssättet som

finns där. De vill kunna jobba nära eleverna och vara en stöttepelare för dem.

Personalen som finns på SCS är till majoriteten av svenskt ursprung men det finns ingen tanke

bakom det hela. Tvärtom hade det säkert varit väldigt bra om det hade varit en blandad grupp

säger Kristina.
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Samarbetet mellan personalen måste fungera och Kristina tycker att det fungerar väldigt bra

just nu. Det som kunde bli bättre är om de fick handledning utifrån. Som socionom är hon van

vid handledning men det finns delade meningar i personalgruppen om dess nödvändighet.

Hon berättar att det händer ibland att de kör fast i samarbetet kring en elev och då hade det

varit skönt om någon utifrån kunde ge sin syn på det hela med objektiva ögon. Som det ser ut

i dag får de bara jobba vidare och hoppas på att det ska lossna.

Hon och SYO:n Maria Skoog har gått en kurs i salutogent tänkande och hon hade gärna sett

att personalen tillsammans jobbade kring någon speciell modell, exempelvis

lösningsfokuserat.

5.6 Praktiken

För tillfället är det personalen på skolan som ringer runt och ordnar praktikplatser åt eleverna.

De har inga fasta platser som de använder sig av regelbundet utan det är just elevernas

önskemål som styr vart de kommer att hamna. Kristina berättar att alla är väldigt trevliga när

de ringer runt men att långt ifrån alla ställen är intresserade av att ha en praktikant. Hon

berättar att man har ca en halv minut på sig att fånga praktikplatsens intresse och därför väljer

hon att ibland säga att hon ringer från InfoKomp, en del av den kommunala vuxenskolan.

”Säger man att man ringer från Second Chance School kan det ibland ta alltför lång tid att

förklara vad det är för något.”

Meningen med praktiken är att om eleven inte vet vad den vill göra så kan praktiken vara en

yrkesvägledning. Men om eleven har en tanke om vad den vill syssla med i framtiden så kan

praktiken vara ett sätt att pröva på det tänkta yrket, för att se om det passar eleven.

När de befinner sig på praktikplatsen ska de jobba som alla andra på arbetsplatsen, att bara stå

bredvid och titta på hjälper inte. Det har hänt att praktikplatsen som en elev var ute på hade

för lite arbetsuppgifter åt eleven och då fick praktiken helt enkelt avbrytas.

Som ett resultat av individualiseringen har praktiktiden varierat för eleverna. Dessutom har de

inte varit ute på praktiken samtidigt. Tanken är dock att skolan skall gå tillbaka till ett system

de hade innan då eleverna var ute på praktik samtidigt och ungefär lika länge. Fördelen med

det systemet är att undervisningen kan synkroniseras bättre med praktiken.

Innan eleven kommer ut på praktikplatsen gör personalen från skolan ett studiebesök

tillsammans med eleven på stället, dels för att eleven ska veta var det ligger, vilka
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arbetsuppgifterna är samt träffa handledaren. Dessutom får de chansen att ”känna av” om

stället verkar ok och om de vill göra sin praktik där. Det ställs inga formella krav på

handledarna förutom att de ska ha tid över till eleven.

Det är inte alls vanligt att eleverna får en anställning på den plats de har praktiserat, det har

hänt två gånger under SCS historia. Tanken är istället att eleverna får en möjlighet att pröva

på, få kunskap och då främst få kunskap om sig själva. De får bl.a. reda på vad de var bra på,

hur de hanterade stress och de arbetsuppgifter som fanns på praktiken.

Efter avslutad praktik får eleverna ett intyg där det står hur de har samarbetat, skött sig o.s.v.

Intyget kan vara en merit att visa upp för framtida arbetsgivare men tanken är att intyget skall

vara till för dem själva. Genom intyget får de bevis på att där finns något som de faktiskt har

klarat av och detta kan i många fall stärka självbilden och självkänslan.

5.7 SCS-nätverket

Kristina berättar att för att kunna ha nytta av nätverket SCS krävs en stor arbetsinsats inte

enbart av personalen utan även av eleverna. För tillfället har eleverna inte märkt mycket av att

det finns ett nätverk. Detta trots att man pratar om det och till och med har haft temadagar om

det. Det är dock aktuellt med att två lärare från Leeds SCS skall komma och besöka Malmö i

början av juni. Då blir nätverket även verkligt för eleverna. Det krävs en större arbetsinsats för

att det skall komma till liv och finnas i skolans vardag och Kristina säger att det känns som en

för stor uppgift för personalen just nu.

Trots detta tycker Kristina att skolan följer de mål som SCS har ställt upp eftersom de målen

representerar i stort sett hur personalen vill jobba på skolan. Därför ser hon ingen konflikt

mellan hur SCS Malmö jobbar och hur nätverket vill att de ska jobba.

Tanken med nätverket för personalen är att de kan komma ut på andra skolor i Europa och

göra studiebesök för att lära av varandra. Kristina hade förmånen att besöka den tyska SCS

som finns i Köln hösten 2001.

Sen kommer en väsentlig fråga. Hur använder man den kunskapen man får där i
den vardagliga verksamheten i Malmö? Trots att man tydligt kan känna igen
målgruppen så är det så mycket i övrigt som skiljer sig.

Andra i personalen har också tagit del av nätverket genom deltagande på nätverksseminarier.

SYO (Maria Skoog) och Kristina har även deltagit på en konferens i Polen, för framtida

medlemsstater i EU som är intresserade av SCS verksamhet. Där hade man olika Workshops
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som tog upp viktiga teman. De handlade bland annat om hur man i de olika skolorna arbetade

med hälsa, individuella studieplaner och hur man kunde anpassa praktiken genom skolan till

ett närmande av arbetsmarknaden. För att SCS skall kunna utvecklas är det viktigt att få tips

och idéer utifrån. Inte enbart från nätverket, utan från alla utomstående aktörer.

Ambitionen är att använda nätverket mer. Samtidigt som det är ett önskemål kräver

användningen av nätverket mycket av skolans resurser. För att åka till ett möte utomlands

måste man genomföra tidskrävande processer där man ansöker om medel för ändamålet.

Till hösten arrangerar SCS i Leeds ett årligt sportarrangemang för eleverna och det är något

som SCS i Malmö vill delta i och då måste de ansöka om pengar för att kunna få åka. Men

just nu vet personalen på SCS inte riktigt hur skolan kommer att fungera till hösten eftersom

Komvux Centrum har planer på att förändra verksamheten. Innan skolan kan ansöka om dessa

pengar måste Komvux och SCS ha kommit överens om vad skolans uppdrag är. Därför får

beslutet om resan till Leeds vänta.

5.8 Framtidsplaner

Det finns lite lösa planer på hur skolan skall förändras till hösten 2003. Komvux Centrum har

begärt att SCS skall inkomma med en ny projektplan där det skall framkomma hur de kommer

att utföra arbetet på skolan för att uppfylla Komvux Centrums krav. Kravet som har framförts

är att SCS skall ha en tydligare yrkesinriktning på sin utbildning samt att de B-kurser som

skolan har undervisat i tidigare skall försvinna utom vad det avser svenska B. Tanken är att

målgruppen i framtiden inte ska vara de elever som vill fortsätta med akademiska studier utan

de som vill ha en anställning eller fortsätta på kortare yrkesinriktade utbildningar. Dessutom

skall skola ha ett kontinuerligt intag av elever samt att längden på studierna begränsas till ett

år (idag kan eleverna studera i max tre terminer, d.v.s. 1,5 år).

5.9 Behövs SCS i Sverige?

Kristina tycker att trots att det finns ett flertal skolformer och fler möjligheter i Sverige än ute

i Europa finns det ett behov av SCS i vårt land. Om individen misslyckas i grundskolan finns

IV-programmet där eleven förbereds för studier på gymnasiet. Sedan kan individen börja

studera på ett nationellt program. Lyckas man inte fullt ut på det nationella programmet kan

man alltid söka sig till Komvux eller en folkhögskola. På så sätt har individen flera

möjligheter att reparera en eventuell skada som har uppstått i skolan. Med SCS får individen
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ytterligare en chans att studera om varken Komvux eller folkhögskola skulle passa. På SCS

kan eleven få mer stöd i mindre grupper, något som inte är möjligt på Komvux idag.

Svaret på frågan om SCS behövs blir onekligen ja. Tyvärr kan man inte förstora verksamheten

för att på så sätt nå ut till en större behövande massa. Denna skolform lämpar sig bara för max

50 elever åt gången annars går tanken med individualiseringen förlorad. Då löper eleverna

större risk att försvinna i mängden och inte bli uppmärksammade. Som det ser ut nu har

eleverna ingen mängd att försvinna i och det är väldigt bra för dem som är lite blyga. På så

sätt kan dessa personer uppmärksammas och få samma chanser att ta plats som alla andra.

Kristina tror att det som skiljer SCS Malmö från de övriga skolorna ute i Europa är att de

vänder sig generellt till en äldre grupp samt att de har en väldigt liten skola om man ser till

antalet elever.

När det gäller skolans studieresultat, d.v.s. hur många elever som får godkänt betyg i sina

ämnen och hur många som hoppar av är Kristina nöjd. Hon säger att tittar man på dem som

går kvar hela tiden ut och som får betyg i sina ämnen så får de oftast väldigt bra resultat. Den

andra gruppen, den som hoppar av, den kan man inte göra så mycket åt. Det är oftast inte en

överraskning att en elev slutar utan det brukar följa på en mängd samtal där personalen har

uppmärksammat att något inte står rätt till. De pratar med eleven och försöker reda ut vad

skolan kan göra annorlunda och vad eleven kan försöka bidra med själv. Till slut måste de

ändå säga ifrån, det går inte att ha en elev i gruppen som bara är där då och då, det skapar oro

i gruppen. Om en elev vill sluta kan man heller inte tvinga den att stanna, detta är en frivillig

utbildning. Dessutom hade det inte varit bra för vare sig eleven eller skolan. Tydligen var inte

SCS det som just den eleven behövde och då får han/hon söka sig vidare.

6. UTBILDNINGSDIREKTÖR MATZ NILSSON

Vi gjorde en lite telefonintervju med Matz Nilsson på utbildningsförvaltningen eftersom SCS

från och med årsskiftet 2003 ska lyda där under. Vi diskuterade hur Matz ser på SCS och bl.a

vilka de negativa bitarna med skolan kan tänkas vara.

Matz Nilsson är nöjd med driften av skolan som den ser ut idag samt hur samarbetet med

rektorn för SCS fungerar. Utbildningsförvaltningen har nyligen tagit över ansvaret för SCS
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och han vill inte uttala sig om hur det var tidigare. Deras framtidsplaner är att utveckla

verksamheten så att den blir ännu bättre.

Konceptet med SCS är bra; just blandningen av socionomer och pedagoger tror han på. Dessa

ungdomar behöver något annat än den traditionella skolformen.

Nätverket SCS är bra också. Sverige har ett väldigt bra skolsystem men det skadar inte att

vara med i ett sådant här internationellt utbyte.

Dessutom är projektet väldigt intressant och spännande i sig. Kommer vi att lyckas att få

dessa unga att bli mer intresserade av en utbildning, att fortsätta utbilda sig? Man ska tänka på

att projektet vänder sig just till unga som aldrig hade tänkt gå på komvux eller i någon annan

ordinarie skolform.

De negativa bitarna kan sammanfattas i att det inte hade varit bra om denna skola skapade ett

parallellt system i det ordinarie skolsystemet. Skolan måste vara bättre integrerad med de

andra vuxenutbildningarna som finns på marknaden. Skolan får inte bli isolerad. Eleverna ska

inte fastna i denna skola utan de måste kunna ha en röd tråd att följa ut till de andra skolorna.

Utbildningsförvaltningen håller på att jobba med detta och det är en viktig bit de ska försöka

förbättra i framtiden.

Han tycker som sagt att nätverket SCS är bra och är man med där så ska man följa de direktiv

som de har ställt upp, annars är det inte lönt att vara med. Skolan jobbar mycket med att följa

SCS direktiv.

För tillfället finns där inga planer på att skolan skall lämna nätverket men om de hade gått ur

nätverket så hade de varit tvungna att byta namn ”Man kan ju inte använda ett namn som står

för ett helt koncept och sedan inte använda konceptet!” säger Matz Nilsson.

7. REKTOR STIG ERIKSSON

Vid en telefonintervju med Stig Eriksson, rektor för Komvux Centrum och SCS i Malmö

pratade vi om hur han uppfattar SCS. Efter intervjun kompletterades en del uppgifter genom

en korrespondens mellan oss på Internet. Följande är en sammanfattning av det som Stig

Eriksson har berättat.
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Stig Eriksson tycker att SCS är en viktig utbildning som verkligen behövs! Den urvalsgrupp

man har valt är en prioriterad grupp och borde alltid vara det eftersom de har det så dåligt

ställt i samhället. Det svåra med utbildningen, faktiskt innan den ens har startat, är att

motivera dessa ungdomar till att faktiskt börja studera och att fullfölja sina studier.

SCS är en dyr utbildning som kräver mycket personal. Men den gör nytta för både eleven och

kommunen. Det viktigast är att eleven får ett ökat självförtroende och en större kunskapsbas

att stå på. Vissa hade kanske påstått att även kommunen tjänar på att satsa på dessa ungdomar

eftersom det finns pengar att spara om man lyckas få de här personerna självförsörjande. Men

detta tycker Stig är helt sekundärt. Han tycker att den viktigaste anledningen till att en sådan

här utbildning existerar är just att den ska finnas där för elevernas skull.

Stig berättade att det kvittar hur man än annonserar i dagspress och annat efter dessa

ungdomar så når man ändå inte sin målgrupp genom den vanlig rekryteringen. Därför ska

personalen på Arbetsförmedlingen, AUC, och Stadsdelsförvaltningarna vara väl insatta i att

denna verksamheten finns och därefter hitta personer som skulle lämpa sig för utbildningen

och som skulle kunna tänkas ha stor nytta av den. Dessutom brukar oftast dessa tjänstemän

ute på myndigheterna ha en bra förkunskap om eleverna som man kan dra nytta av just i

rekryteringsprocessen. Han berättar att det vanligaste är nog att eleverna kommer till skolan

just genom AUC.

Resultaten för eleverna på SCS är Stig väldigt nöjd med, bl.a. hur många elever som får

godkända betyg i kärnämnena. Han vet att detta är en mycket svår grupp som har många

hinder att jobba mot i form av sociala problem. Att då se ett ökat självförtroende hos dessa

ungdomar är underbart. Vissa blir så säkra på sig själva att de söker vidare till andra

utbildningar, både på grundskole-, gymnasial- och högre nivå, andra får en anställning som de

lyckas behålla. Sedan finns där självklart de som inte klarar sig lika bra och det tycker Stig är

synd men detta överskuggar inte den framgång som vissa elever gör.

Från början var det AUC som kom på iden att starta en skola för denna utsatta grupp unga

människor i 20-30 års åldern. De samarbetade med Komvux Kronborg och finansierade allt

själva. Tanken som AUC hade från början var att skaffa så engagerad personal det bara gick.
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Konceptet skulle gå ut på att lärare och socionomer sida vid sida skulle ge dessa elever mer än

enbart ämneskunskap.

När Komvux Kronborg drog sig ur och huvudansvaret för skolan gick över från AUC till

Komvux Centrum där rektor Stig Eriksson jobbar blev den stora förändringen att man nu

skulle rekrytera elever från hela Malmö och inte som tidigare endast från stadsdelen Fosie.

Idag ligger alltså hela ansvaret för SCS på Komvux C vilket ligger under

utbildningsförvaltningen. De i sin tur finansierar SCS med pengar från bl.a. Integration och

arbetsmarknadsutskottet.

När Komvux Kornborg drog sig ur samarbetet var Komvux C tvungna att hitta någon som

ville driva själva utbildningen på skolan och InfoKomp lade ett både kvalitativt och

ekonomiskt anbud och fick på så sätt ansvaret. De tillsätter sina egna lärare och huvudtanken

är att ju mer engagerade lärare de lyckas vaska fram desto bättre. Engagemang är nyckelordet!

Rektorns uppgift är att utöva en tillsyn över utbildningen, se till så att allt går rätt till, att lagar

och förordningar följs och att där finns kvalité i undervisningen. Dessutom har de

examinationsbehörighet i grundämnena som skolan bedriver.

SCS i Malmö är en reguljär Komvuxutbildning där skolan drivs av det privata

utbildningsföretaget InfoKomp. De har uppköpta lärare och vistas i en hyrd lokal.

Själva namnet på skolan är mindre viktig, den kunde egentligen kallats vad som helst. Nu

råkar skolan tillhöra ett nätverk av skolor runt om i Europa som just kallar sig SCS men

rektorn känner inget behov av detta nätverk. Han menar på att Sverige har ett så bra

skolsystem, ett av de bäst utvecklade, att de inte behöver stöttas upp av ett nätverk ute i

Europa.

Tanken med nätverket är att länder med annorlunda skolsystem (från Sveriges) som inte har

det här systemet med Komvuxutbildningar eller vuxenutbildningar ska hjälpas åt och hitta nya

skolsystem. De vill komma åt den stora gruppen ungdomar som står utanför arbetsmarknaden

idag och som är för gamla för den vanliga skolan. Skolorna ute i Europa kan på detta sätt

träffas, prata och utbyta idéer med varandra.

Rektorn känner som sagt inget behov av detta nätverk. Han menar att i praktiken är nog inte

nyttan/syftet med nätverket så stor då de anser att de har funnit en modell som passar de

lokala förhållanden och målgruppen i Malmö rätt så bra. Impulser från övriga Europa torde
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nog inte tillföra särskilt mycket. Med andra ord vet SCS i Malmö hur de vill göra och de vet

hur de skall göra det.

Rektorn tycker att fastän Sverige har ett av de bästa skolsystemen i Europa har vi ändå ett

väldigt rigid system, som t.ex. på Komvux. Skolorna är stora med många elever, stora klasser

och lite personal. Det säger sig självt att man inte kan få till stånd någon individualiserad

undervisning. Det är där SCS utgör ett komplement till den ordinarie Komvuxutbildningen.

Det hade varit fantastiskt om alla skolor kunde jobba som SCS men det är nog inte

ekonomiskt möjligt. Men det kanske kunde fungera i åtminstone en lite förstorad skala säger

rektorn Stig Eriksson.

8. TVÅ F.D. ELEVER TALAR UT

Hur var det då att vara elev på SCS?  Vi intervjuade två elever som har studerat på SCS. Båda

gick där i ca 1,5 termin men när den ena av dem slutade började den andre, så de har aldrig

gått där samtidigt.

De skiljer sig åt som personer och lever olika liv idag. Den ena är i övre tjugoårsåldern,

ensamstående mor till två små barn och jobbar i en livsmedelsaffär. Jobbet fick hon förresten

genom sin praktik på SCS.

Den andra eleven är i nedre tjugoårsåldern, sambo och studerar för närvarande på Komvux.

Hon säger själv att hon inte riktigt längtar till arbetslivet för tillfället.

Vi intervjuade dem om deras upplevelser av sina studier på SCS samt vad de gör idag. Vi

kommer här nedan att presentera deras svar i form av olika teman, teman som vi pratade kring

i intervjun. Ett kriterium till varför eleverna ställde upp på intervjun var att deras åsikter

skulle förbli anonyma. För att undvika möjlighet till sammankoppling mellan person och åsikt

kommer vi inte att säga vem av dem som säger vad. Allt som framkommer i framställningen

av intervjuerna är elevernas egna berättelser dock omarbetade av oss intervjuare till det

material som följer.
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8.1 Tiden före SCS

Båda eleverna har gått nioårig grundskola men efter det gick de olika vägar. Den ena av dem

studerade på en vanlig gymnasieskola i tre år medan den andra gick på en Folkhögskola i två

år.

Efter skolan har dock deras arbetslivskarriär sett någorlunda likartad ut. Ingen av dem har haft

någon längre anställning och det mesta har varit tillfälliga praktikplatser anordnade genom

kommunen.

Innan de började på SCS hade den ena av dem inga tankar på att börja studera medan den

andra hade planer på att söka sig till en Folkhögskola.

Båda säger att hade de inte kommit in på antingen SCS eller Folkhögskolan hade de fortsatt

att söka jobb och vem vet, de kanske hade haft en anställning idag säger de själva.

8.2 Rekryteringen till SCS

Rekryteringen till SCS såg väldigt likartad ut för båda eleverna. De var vid tillfället arbetslösa

och deras handläggare på Arbetsförmedlingen föreslog att de skulle fundera på att börja

studera. Ingen av dem visste att skolan existerade innan handläggaren sa det.

Handläggaren presenterade att det fanns en skola i Malmö som hette SCS och att den vände

sig till människor mellan 20-30 år som saknade godkända betyg från kärnämnena på

gymnasiet.

Den ena av dem började någon vecka efter terminstarten och den andra hoppade in när det

återstod någon månad kvar på terminen och själva starten fungerade helt ok för dem båda två.

Skolan gjorde hela tiden löpande intag av elever och det var oftast ett par elever som börjar

samtidigt. Den ena av eleverna berättade att detta gjorde att hon inte kände sig särskilt ensam

vid starten.

8.3 Målet och studieplanen

Eleverna hade lite olika mål med sina studier på SCS. Tanken med skolan var att eleverna

skulle få godkänt betyg i kärnämnena men samtidigt hade de praktik också. Såhär uttryckte en

av eleverna sig. ”Målet med skolan var antingen att få betyg i sina ämnen eller ett jobb. I

första hand jobb, hade man tur så hann man få sina betyg innan.” Hon hann inte få sina betyg

eftersom hon blev erbjuden ett jobb genom sin praktikplats men som det ser ut nu är hon nöjd

med det. Hon känner att studierna som hon har bedrivit hitintills räcker för hennes del just nu.
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Den andra elevens mål med studierna på SCS var att få sin gymnasiekompetens. ”Jag kunde

ha läst på Komvux men det hade känts stressande eftersom jag visste att tempot där var rätt så

högt.” Hon är nöjd med sina studieresultat på SCS men hon uttrycker att SCS inte har ökat

hennes chanser att få ett jobb hon vill ha. Istället har det hjälpt henne på vägen att skaffa sig

den utbildning som i framtiden kommer att ge henne ett drömjobb.

8.4 SCS

Utan att vi frågade kommenterade båda eleverna skolans namn. ”Ny start, ny skolgång, ja en

ny chans helt enkelt, det är vad jag tänker på när jag hör SCS”. Eleven tycker att det är bra att

skolan har startat upp den här utbildningen så att man kan få en ny chans i livet, en chans att

börja om. Den andra eleven sa att hon inte gillar namnet SCS. Hon associerar namnet till en

skola för f.d. missbrukare som nu får en andra chans i livet, en chans att komma åter.

Samtidigt kan hon inte tänka sig något annat namn på skolan.

Eleverna har som sagt studerat på SCS vid två olika tillfällen. Från början låg skolan mer

centralt i Malmö för att sedan flytta ut i utkanten av staden. Den ena eleven minns SCS i de

gamla lokalerna med ett leende på läpparna. ”Lärarna, undervisningen och schemat var bra.

När vi flyttade skedde en hel del försämringar, som jag ser det”. De fick dels nya lärare vilket

innebar att de fick läsa om en hel del ämnen på våren som de redan hade läst terminen innan.

Hon beskriver att många tappade gnistan i och med detta. Eleverna reagerade och de försökte

klaga men fick bara instruktionen att det var bara att bita ihop och läsa ämnena igen.

Den andra eleven tyckte att det var skönt att gå på SCS eftersom det var en liten skola och det

var rätt avslappnat.

Det låga antalet elever gjorde att man fick mer uppmärksamhet. Förr var det ingen
som brydde sig om man inte gjorde sina läxor men på denna skola tryckte de
verkligen på.

Hennes allmänna åsikt om skolan är att den är jättebra. Folk har möjlighet att jobba upp sina

betyg i ett lugnt tempo och lyckas, vilket är bra för självförtroendet. De små klasserna gynnar

dem som annars inte syns så mycket. Hon tycker att lärarna tog sig tid att lyssna på en.

Det jobbiga var att skolan höll på 8-16 varje dag. Det som skulle kunna förbättras
är att få lite mer halvdagar på schemat så att man har möjlighet att uträtta
eventuella ärenden.
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Lokalerna skiljer sig åt väldigt mycket mellan det nya och det gamla stället enligt en av

eleverna. I de gamla lokalerna satt de nere i en källare i två klassrum med gråa väggar. I de

nya lokalerna var det rymligt och ljust, fräscht och trevliga möbler.

Den andra eleven gillade inte riktigt de nya lokalerna på skolan, hon tyckte att det var på tok

för kallt där på vintrarna. Hon tyckte dock att där fanns gott om plats och uppehållsrummet

var trevligt även om där alltid spelades musik som inte hon uppskattade. Hon tyckte att det

bästa med skolan och som var rena lyxen var köket där många samlades på morgonen och åt

frukost tillsammans för en billig peng. ”Det var även bra för gemenskapen.”

En av eleverna utryckte att det negativa med lokalerna var att de ligger så långt bort från

centrum. Men samtidigt sa hon att de flesta kom från stadsdelen och verkade inte ha några

problem med placeringen.

En av eleverna tyckte att det som skolan gjorde bra var att de lyckades hålla en lämplig

undervisningsnivå för alla. Men det bästa var ändå storleken på skolan; liten, intim och inga

bråk. Båda eleverna intygade att skadegörelse inte förekom på skolan.

Om folk inte kom i tid eller uteblev helt fick de sig en uppringning på telefon från skolan. En

av eleverna berättade att SCS tjatade en hel det på att det var viktigt att komma i tid.

Lärarna brukade säga att vill man ha ett jobb får man komma i tid. Vill man ha en
anställning måste man även komma i tid här och detta stämmer ju. Jag hoppas att
detta nådde fram till folk.

Hon själv upplevde att skolan gjorde detta för att de brydde sig om eleverna inte för att de

skulle vara jobbiga på något sätt.

Rätt ofta fattades en hel del elever på lektionerna. En elev berättar att ”detta innebar att när

eleverna kom tillbaka var läraren tvungen att upprepa det som hade sagts lektionen innan

vilket drog ner vårt studietempo ännu mer.”

8.5 Eleverna och personalen

Den ena eleven har som tidigare berättats varit med när skolan bytte lokaler. I och med detta

byttes även lärarna ut. Till den tredje terminen byttes en del av dessa lärare i sin tur ut av nya

lärare och den ena eleven upplevde att personalomsättningen var på tok för hög, även om hon

aldrig fick uppleva det andra lärarbytet. Hon upplever att de första lärarna som hon hade var

bäst, förhållandet till dem var mer jämlikt än till dem som kom efter.
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Man var mer som kompisar med de första lärarna. De nya lärarna var inte lika
kompromissvilliga. De hade sina åsikter om hur saker och ting skulle göras och
skötas och alla andra (eleverna) skulle bara anpassa sig.

Den andra eleven tyckte att de första månaderna som hon var på skolan var väldigt flummiga.

Det verkade inte finnas någon ordentlig läroplan, lärarna verkade inte veta vad de skulle

undervisa i, det fanns ingen struktur i undervisningen. Hon kände inte att hon lärde sig något

nytt. Ingen verkade bruka allvar, varken eleverna eller lärarna.

Till efterkommande termin utarbetade de en annan struktur på undervisningen. Lärarna byttes

ut (andra lärarbytet i ordningen) och all överflödig personal fick sluta. Det blev genast en stor

förändring berättar hon. Hon tyckte att det tredje lärarlaget var väldigt bra. Hon fick intrycket

av att de brydde sig om eleverna, de intresserade sig för vad eleverna gjorde och såg till att

eleverna gjorde vad de skulle. Hon anser att lärarna var duktiga och pedagogiska. De verkade

tycka att det var skönt med så små klasser eftersom de då kunde ge eleverna mer av sin

uppmärksamhet.

Hierarkin mellan lärare och elever gestaltade sig som så att ”man blev behandlad så som man

betedde sig” men hon säger att ”man fick aldrig intrycket att man var mindre vetandes.”

Klasserna innehöll dock en större andel gapiga och högljudda elever än vad hon var van vid

från sin tidigare skolgång. Men hon tycker att lärarna lyckades rätt bra med att tona ner de

högljudda och plocka fram de som försökte göra sig osynliga.

Klasserna innehöll en skara elever i åldrarna 20-30 år och detta uppfattade båda eleverna som

positivt, stämningen var väldigt bra. Könssammansättningen skilde sig åt i dessa två fall. Den

ena elevens klass bestod endast av två tjejer medan i den andra elevens klass var killarna en

minoritet. Men båda eleverna tyckte att stämningen i klassen och i skolan var väldigt trevlig.

De kände att de kunde prata med vem som helst av de andra eleverna. Trots detta var skolan

segregerad i två grupper, de ”gamla” och de ”nya” eleverna. De elever vi intervjuade tillhörde

var sin grupp. De berättade båda att de helst umgicks med ”sin grupp” och att ingen av

grupperna inbjöd till något större umgänge med den andra gruppen.

För att öka sammanhållningen hade de en gemensam avslutning där alla åkte båt på kanalen

tillsammans. De gjorde utflykter till stadsbiblioteket för att lära sig att söka information men

närvaron på dessa aktiviteter var dock inte alltför hög berättar en av eleverna. Vilken

påverkan det hade för sammanhållningen är tvivelaktigt eftersom eleverna umgicks med dem

som de alltid var tillsammans med annars. ”Det positiva var kanske att man kunde få en annan

relation till läraren, en kompisrelation som var lite mer avslappnad.”
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Ingen av de båda eleverna vi intervjuade har någon större kontakt med SCS idag. Men de

upplever att skolan inte hade haft något emot om de tog kontakt med skolan. Ingen av dem

känner dock något behov av att vända sig dit.

De gamla eleverna har de däremot fortfarande kontakt med. Vissa pratar de bara i telefon med

medan andra träffar de då och då.

8.6 Undervisningen

Skolans tanke var att eleverna skulle läsa kärnämnena från gymnasiet, d.v.s. matte,

samhällskunskap, svenska och engelska (samt datorkunskap). Det som var annorlunda på SCS

är att eleverna fick möjligheten att läsa i sitt eget tempo och de hade delat upp klasserna i två

grupper; en snabb grupp samt en grupp där eleverna behövde mer stöd från lärarna.

Endast en av eleverna vi intervjuade har studerat på skolan när detta infördes på schemat.

Hon studerade i den snabba klassen och blev klar på 1,5 termin men trots detta tyckte hon att

tempot och svårighetsgraden var väldigt lagom, överkomlig. Det svåra var att få till en

ordentlig gruppundervisning när klasserna var så små. Dessutom var frånvaron rätt hög

emellanåt vilket förminskade klasserna ännu mer. Hon berättar att mentorerna var väldigt

snälla med frånvaro/närvaro. ”Kom man en halvtimme för sent fick man ändå giltig närvaro.”

Den andra eleven studerade också i 1,5 termin men detta var innan man delade upp klasserna i

olika studietempon. Även hon anser att ”tempot och svårighetsgraden var väldigt överkomlig,

ingen större ansträngning.” Hon berättar att hon gladeligen gick till skolan varje dag och att

det var skönt att ha något att göra på dagarna.

Eleverna berättade att det även fanns andra ämnen på schemat som man var tvungen att delta i

men som man inte fick betyg i, t.ex. gymnastik. Men båda var överens om att detta var mest

en plåga som väldigt få elever ville delta i. ”Gymnastiken var inte uppskattad, inte av någon.

Gymnastik som vuxen? Alltså, det är inte kul.” sa en av eleverna.

P å schemat fanns där luckor där man kunde bedriva självstudier. Båda eleverna berättade att

de utnyttjade dessa luckor till att göra sina läxor. ”Eftersom jag redan befann mig på skolan

mitt på dagen så var det lika bra att utnyttja luckan och verkligen göra mina läxor.” säger en

av eleverna.
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8.7 Mentorerna

Skolan var uppbyggd så att varje elev hade två mentorer (två från personalen) som man skulle

vända sig till om man fick något problem, något man behövde prata om. Tanken var att man

under terminens gång hade ett antal träffar med sin kontaktperson inplanerade på schemat.

Men av olika anledningar fullföljdes inte alla dessa möten för en av eleverna. Men hon

upplever inte att det var något problem, ”behövde man hjälp med något så var det bara att

vända sig till vem som helst av lärarna eller den andra personalen.”

Den andra eleven tycker att hennes mentorer ställde upp för henne och hon vände sig till dem

vid flera tillfällen.

8.8 Praktiken

I utbildningen ingick det att man på egen hand skulle hitta en praktikplats där man kunde vara

i tre veckor men ville man verkligen inte så behöver man inte göra sin praktik. Eftersom en av

de två elevernas mål med studierna var att få sina gymnasiebetyg och inte att få ett jobb,

gjorde hon inte sin praktik. Den andra eleven fick en praktikplats i en livsmedelsaffär och

efter praktiktidens slut blev hon erbjuden ett deltidsjobb där. Hon tog jobbet och jobbar där

fortfarande idag men resultatet blev att hon aldrig fick godkända betyg från utbildningen på

SCS.

8.9 Helhetssynen

Ett av skolans mål är att ha en helhetssyn på eleverna, d.v.s. de ska ha förståelse för elevens

hela livssituation. En av eleverna vi intervjuade sa hon upplevde det som att lärarna och

skolan försökte se till varje individ/elev. Hon kände det på sig. ”Behövde man hjälp med

något eller behövde få något förklarat så var detta inget problem för lärarna. De ställde upp.

Kommunikationen var bra.”

Hon tyckte att skolan hade total förståelse för hennes liv utanför skolan. Behövde man vara

borta var det bara att säga till så fick man läxor och uppgifter från skolan som skulle göras.

8.10 Efter SCS

Målet med studierna för en av eleverna var att få ett jobb och detta har gått i uppfyllelse för

hennes del vilket känns väldigt skönt berättar hon. ”Det är väldigt skönt att vara

självförsörjande. Nu är livet gladare. Jag har blivit mig själv mer. Jag är lugnare.”
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Hon är nöjd med sin situation idag (sin anställning) men hon kan både vara nöjd och ångra att

hon inte hann ta sina betyg. Målet hon har idag är att fortsätta jobba så länge de vill ha kvar

henne där.

Den andra eleven går på Komvux nu och skillnaden mellan skolorna är stor. På Komvux är

det stora mottot ”total frihet under eget ansvar” och det passar tyvärr inte alla berättar hon.

”Klasserna är stora, lärarna hinner inte engagera sig i alla eleverna och ingen trycker på en.”

Hon tyckte att det var skönt att börja studera igen efter gymnasiet och börja i det lugna tempo

som fanns på SCS. Hon insåg kanske inte riktigt att hon var tvungen att höja tempot riktigt

mycket när hon började på Komvux.

Hennes val och möjligheter har ökat i och med SCS eftersom hon nu faktiskt har betyg i

kärnämnena och slipper oroa sig för det. När hon nu avslutar Komvux till våren är hon färdig

med sin gymnasiegång. ”Det känns skönt att kunna lägga det bakom sig och börja med något

nytt.”

8.11 Inställningen till jobb och studier

”Det är alltid bra att ha utbildningar och erfarenheter. Man vet vad man klarar av och inte.

Man lär sig nya saker.” Båda eleverna vi intervjuade tyckte likadant om utbildningar och

studier. ”På sätt och vis är skolan en rätt skön och skyddad plats att vara på. Gör man inte vad

man ska så drabbar det endast en själv.” sa en av eleverna.

Den ena elevens inställning till studier har förändrats på sätt och vis. Medan hon gick på

skolan var hon positiv till utbildningar men nu när hon jobbar vill hon stanna så länge de vill

ha henne. Hon vill absolut inte studera just nu. ”Det är skönt att ha ett jobb och inte bara gå

hemma och knega. Att ha ett jobb har aldrig skadat någon.”

Den andra eleven tycker att det känns skönt att studera. Hon gillade aldrig att behöva säga att

hon var arbetslös när folk frågade henne vad hon sysslade med.

Hennes inställning till jobb och självförsörjning är att det är viktigt att inte vara beroende av

någon annan, rent ekonomiskt. Trots detta känner hon sig inte redo för arbetsmarknaden

riktigt än.

8.12 Självförtroendet

Eleverna berättade att studierna på SCS hade gett dem ett större självförtroende. Den ena

eleven kände inte att studierna hade gett speciellt mycket rent kunskapsmässigt men hon lärde

sig att arbeta mer, att göra saker istället för att strunta i dem. Om hon verkligen ansträngde sig
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så blev saker och ting gjorda och detta hjälpte verkligen självförtroendet. Dessutom kände

hon för en gångs skull att hon var en av de bästa i klassen. Hon är nöjd med sin insats i skolan

och det faktum att hon överhuvudtaget gjorde det hon skulle.

Den andra eleven berättar att skolan har gett henne jävlar anamma! Innan hon började på

skolan orkade hon inte speciellt mycket, nu efteråt vill och kan hon mer. Det har förändrat

henne som person. Hon ser världen och sitt liv på ett helt annat sätt idag, mer öppet, mindre

skygglappar. Hon tar dagen som den kommer. Men den största förändringen i självförtroendet

kom när hon fick ett jobb. När hon gick på skolan kunde hon ibland känna sig liten som en

myra. Hon kände sig liten i samhället. ”Idag känns det bättre. Jag tjänar egna pengar och det

är det viktigaste. Jag har fått visa att jag kan, mest för mig själv.”

8.13 Motivationen

Eleverna berättar att skolan har haft liten eller ingen påverkan på deras personliga motivation

till saker och ting i livet. Den ena eleven menar att skolan inte har haft någon långvarig effekt

på motivationen. Precis när hon slutade SCS kände hon sig på hugget, tänkte att nu skulle hon

skärpa sig och ta tag i studierna på Komvux. Men hon hann aldrig komma i kapp det höga

tempot på Komvux och hamnade efter rätt snabbt så nu får hon göra ett sista ryck innan

vårterminen tar slut. Men hon är nöjd med sitt liv just nu. Det enda som hon har ångest över är

att hon önskar att hon hade mer studiemotivation. Annars så gör hon vad hon känner för, har

ett bra förhållande och trevliga vänner. En dröm är att hitta ett hyfsat jobb som ger bra betalt.

Den andra eleven tyckte att motivationen och möjligheterna har förändrats i och med

anställningen. Nu när hon tjänar pengar kan hon göra fler saker som hon inte kunde göra

innan t.ex. ta körkortet.

9. ANALYS

Frågan som vi har ställt oss är: Vad är SCS för fenomen? Svaret finner vi i de olika

inblandade aktörernas uppfattning avseende SCS. Det vi kan konstatera är att SCS är:

• En kommunal skola på entreprenad

• Ett nätverk från EU

• En skola där individualisering och helhetssyn har en framstående roll

• En skola med engagerade lärare
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• Kärnämnesundervisning i ett långsammare tempo

• En liten skola med små klasser

• En skola som vill bygga upp elevernas självförtroende

• En skola som fyller ett behov. Innan SCS startades uppfylldes detta behov genom

AUC som bedrev utbildning på ett snarlikt sätt.

• En skola där praktiken har en framstående roll

9.1 Kommunal vuxenutbildning

Det enkla svaret på frågan ”vad är SCS för någonting?” är att detta är en ”vanlig” kommunal

vuxenutbildning som drivs av ett privat utbildningsföretag. Trots detta är skolans profilering

att vara ”speciell” genom att erbjuda ett lägre studietempo åt sina elever än vad de kan få på

det vanliga Komvux. Dessutom vänder de sig till en specifik målgrupp i samhället som de

anser skall prioriteras. Den kommunala vuxenutbildningen är så att säga inte till för alla i

detta fall. Prioriteringen går ut på att endast arbetslösa människor mellan 20 och 30 år utan

gymnasiebetyg i sina kärnämnen och som behöver ett långsammare studietempo tillåts studera

där.

Syftet med vår uppsats är inte att spekulera om SCS kommer att bli en långlivad verksamhet

eller inte, vi vill inte heller göra en utvärdering av SCS utan vi vill snarare peka på att det

finns vissa faktorer, som vi har uppmärksammat, som kan påverka en verksamhet i en negativ

riktning. Det finns en organisationsteori som kallas för den ekologiska teorin, som försöker

svara på varför organisationer riskerar att avvecklas. En organisation löper stor risk att

avvecklas när stödet från den omgivande miljön är litet eller obefintligt. En organisation som

bedriver en specialiserad verksamhet kräver en stabil miljö som upplever små eller

regelbundna förändringar. ( Hasenfeld, 1992:38)

Om vi börjar med den första delen i Hasenfelds resonemang har vår undersökning visat på att

alla vi har talat med har varit odelat positiva till skolans existens. De ser att det finns ett behov

av denna typ av utbildning. Det faktum att AUC startade en egen skola med snarlik inriktning

när de såg att behovet fanns i samhället men att det inte blev tillgodosett visar på att skolan

har ett stöd från miljön runtomkring. Enligt Hasenfeld skulle detta betyda att skolan har en

stor chans till fortsatt existens.

Men å andra sidan, om vi ser till Hasenfelds avslutande resonemang, finns där faktorer som

skulle kunna äventyra skolans framtid. Ett exempel är den stora personalomsättningen som
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skedde under den första tiden i skolans historia. Eleverna berättade hur ansträngande det var

att få ny personal så ofta. Vi anser att när en verksamhet bygger på personliga relationer blir

varje utbyte av personal en störning. I detta fall får eleverna inte den kontinuitet som behövs

utan de får bygga nya relationer för varje ny omgång. Eftersom skolan är så pass liten och

faktiskt eftersträvar ett nära samarbete med eleverna (och den andra personalen) måste de

jobba med att få en så bestående personalstyrka som möjligt.

Skolans framtid är för tillfället väldigt osäker. Det är maj månad och de är inte riktigt säkra på

under vilka förutsättningar verksamheten kommer att bedrivas till hösten. Vi anser att detta är

ytterligare en riskfaktor som påverkar verksamheten i en negativ riktning. Å andra sidan har

vi förståelse för att skolan är ny och fortfarande håller på att anpassa sig till de lokala behoven

genom vissa justeringar i verksamheten.

En annan riskfaktor enligt Hasenfeld kan vara en organisations storlek. Små organisationer

har en högre avvecklingsfrekvens än de som är större. Huvudanledningen är att större

organisationer har en större kapacitet till att generera resurser genom att vara mer synliga i

samhället samt att de har tillgång till en större grupp som stödjer verksamheten. (Hasenfeld

1992:64) SCS är en liten verksamhet, vilket enligt resonemanget skulle vara negativt, men

som vi redan har konstaterat har de ett stort stöd från sin omgivning vilket kanske kan

uppväga det negativa med deras storlek. Andra positiva bitar är att samarbetet med AUC

fungerar tillfredsställande enligt kuratorn, dessutom är både lärare, elever och rektorn nöjda

med de resultat som skolan uppvisar.

9.2 Nätverket

Hela tanken bakom att starta ett nätverk av detta slag är att skolorna runt om i EU ska hjälpas

åt att hindra socialt utanförskap för alla de ungdomar som går ut skolan med ofullständiga

betyg och som inte får en anställning. De skall arbeta tillsammans, tänka i nya kreativa banor

samt ge varandra tips och stöd. Utbytet av idéer skall ske vid gemensamma seminarier som

arrangeras på de olika skolorna runt om i EU.

Matz Nilsson är positiv till hela tanken med nätverket. Han anser att skolsystemet vi har i

Sverige är väldigt bra men att det aldrig skadar att få ett internationellt utbyte av idéer. Om

man som skola vill ingå i det här nätverket så skall det vara självklart att man uppfyller de

uppställda målen som finns, annars är det ingen mening med att delta. Rektorn för skolan är

väldigt positiv till skolans uppbyggnad och verksamhet men han är lite skeptiskt till nyttan av

nätverket. Han anser, precis som Matz, att skolsystemet i Sverige är väldigt bra, men till

skillnad från Matz, har han svårt att se poängen med nätverket för Malmös del eftersom han
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anser att influenser från Europa torde nog inte tillföra speciellt mycket. Han anser att de i

Malmö vet vad de vill göra samt hur de skall bedriva sin verksamhet. Kuratorn Kristina

Johansson berättar att skolan gärna hade arbetat på ett sätt där de drog större nytta av just

nätverket. Hon tycker att det är intressant att åka till de andra SCS runt om i Europa och delta

på seminarier för att få ny kunskap och nya idéer. Problemet med det, som hon ser det, är hur

de skall införliva den nya kunskapen de har erhållit på de lokala förutsättningarna. Hon anser

att nätverket även borde göras tydligare för eleverna men att det för tillfället kräver mer

insatser och resurser än vad de har.

Vi anser att det finns ett stort riskmoment i att skolan inte får ett fullständigt stöd från sin

uppdragsgivare, i detta fall menar vi rektorns uppfattning angående nätverket. Om man drar

resonemanget till sin spets kan hans brist på stöd för nätverket påverka skolan i en negativ

riktning och dess framtida existens. Hasenfeld anser att om det saknas ett externt

institutionellt stöd är risken större att verksamheten blir tvungen att avvecklas. (Hasenfeld

1992:61) I detta fall stödjer rektorn själva verksamheten men han är skeptisk till nätverket.

Som Matz sa, är nätverket en vital del av skolan som i högsta grad gör skolan till vad den är,

man kan så att säga inte utesluta valda delar utan att detta påverkar helheten. En fråga som är

väldigt intressant men som vi inte fick svar på i detta arbete är hur pass mycket rektorns

negativa inställning till nätverket påverkar skolans möjligheter och lust till att dra mer nytta

av nätverket.

Det resonemang som rektorn bedriver avseende att det inte finns någon nytta med att delta i

nätverket känns för oss främmande. Vi kan se en stor fara i att nöja sig och vara tillfredsställd

med hur utbildningen fungerar för tillfället och även att anse att den ej går att förbättra genom

intryck utifrån. Vi menar att det finns fördelar med att samla på sig intryck från andra

verksamheter och utifrån det välja vad som kan fungera i den egna verksamheten, snarare än

att inte få denna möjlighet och låta verksamheten förbli statisk.

9.3 Undervisningen och självförtroendet

Vi har läst en rapport skriven av Jönsson och Tvingstedt där de intervjuat barn som får

specialundervisning i skolan om hur de uppfattar sin skolvardag. Man kan nästan likna SCS

till en plats där vuxna elever får tillgång till specialundervisning. I rapporten kommer det fram

följande:

Av skolberättelserna att döma passar inte alltid den ordinarie
undervisningsformen i skolan alla barn. Hög ljudnivå, många barn, liv och rörelse
skapar problem för barn som har behov av ett lugnare tempo, enskilda upprepade
instruktioner och nära vuxenkontakter för att kunna utvecklas optimalt.
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Fördelarna med att differentiera elever i olika undervisningsgrupper brukar
beskrivas som att det blir lättare att individualisera och anpassa undervisningen
till elevernas olika behov och på så sätt underlätta för eleverna att följa
undervisningen och ge dem chans att lyckas. Detta i sin tur anses ha stor betydelse
för deras självförtroende. Differentiering kan emellertid också ha direkt motsatt
effekt för elevernas självkänsla genom att det förstärker känslan av att vara
annorlunda och blir en bekräftelse på att man inte duger.
(Jönsson & Tvingstedt, 2002:59)

Deras resultat påminner i stor utsträckning om vad vi har funnit i vår undersökning.

Resonemanget om att alla barn (läs individer) behöver olika förutsättningar för att

tillgodogöra sig undervisningen har SCS delvis tagit fasta på. De erbjuder som sagt eleverna

ett lugnare tempo som är individanpassat samt nära kontakter till personalen. Dessutom har de

infört tre olika studietempon för att tillgodose allas behov i största mån. Om dessa elever hade

problem med att hänga med i den ordinarie skolgången p.g.a. att tempot var för högt, kan SCS

vara en fungerande lösning. Vi har dock granskat en annan rapport skriven av läraren Anders

Lindh där han tar fasta på att alla individer lär sig på sitt sätt, d.v.s. alla har sin egen lärostil.

Han ger följande illustration som exempel på att skolans undervisning bedrivs på samma sätt

för alla utan inbördes differentiering.

Bilden, som de flesta lärarstuderande säkert kommit i kontakt med föreställer ett
antal djur, en elefant, en apa, en hund, en guldfisk i en skål, en pelikan och en säl
framför en ’magister’ med pekpinne i handen i en kateder, som säger: ’för att få
ett rättvist urval får ni alla samma examensuppgift: klättra upp i trädet’.
(Lindh, 2000:37)

Enligt det resonemanget vi talade om tidigare, där elever får en andra chans att studera

på SCS i ett lägre tempo kan som sagt passa en del. Faktum kvarstår, precis som Lindh

menar, att alla individer lär sig på olika sätt. Vissa lär sig genom att lyssna, anteckna

eller diskutera medan andra lär sig genom att prova på och göra det rent praktiskt. I

intervjun med kuratorn har det inte riktigt framkommit om SCS tar hänsyn till elevernas

olika lärostilar. Det som har framkommit är att undervisningen bedrivs i ett

långsammare tempo och med mycket stöd från personalen, men egentligen på exakt

samma sätt som på Komvux/gymnasiet. Trots att alla vi har talat med har varit nöjda

med skolans resultat finns där fortfarande en hel del som faller bort. Kanske kunde

skolan fånga en större del av eleverna om de som ett led i individualiseringen tog större

hänsyn till att alla lär sig på sitt sätt.
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Om vi återgår till rapporten av Jönsson och Tvingstedt säger de att det både kan vara positivt

och negativt för elever att få specialundervisning. De aktörer som vi har talat med har varit

väldigt tydliga med att denna skola är bra för dessa elevers självförtroende. Eleverna har

intygat att de fick ett större självförtroende genom att gå på skolan. Men vad var det som gav

dem självförtroendet? De säger själva att det antingen berodde på att de var bland de

duktigaste i klassen eller genom att de fick en anställning genom sin praktikplats. Ingenstans

har de nämnt att det skulle ha varit någon speciell handling som personalen på skolan

uträttade. Utan de känner tvärtom att det berodde på deras egna bidragande handlingar.

Vi antar att de tjänstemän som rekryterar elever till skolan samt personalen på skolan inte

säger till eleverna att anledningen till att de ska gå utbildningen är för att de ska få ett ökat

självförtroende. Tvärtom tror vi att de säger till eleverna att de ska gå utbildningen för att få

betyg i sina gymnasieämnen eller för att få ett jobb. Man kan väl säga att målet med det ökade

självförtroende blir lite av en ”hidden agenda” som skolan har, ingen talar om för eleverna att

detta är ett av målen trots att det inte råkar vara en hemlighet.

Men vad är det skolan då gör för att hjälpa elevernas självförtroende på vägen? De erbjuder

dem möjligheten att studera i sitt eget tempo där de känner att de faktiskt orkar och klarar av

att hänga med i utbildningen. De erbjuder eleverna möjligheten att komma ut på en

praktikplats som de själva har valt för att på så sätt låta dem prova på vissa arbetsuppgifter.

Klarar de då av uppgifterna får de både ett skriftligt intyg på att de har klarat sin

utbildning/praktik men även ett känslomässigt intyg som talar om för dem att de faktiskt är

duktiga.

Det viktigaste är kanske inte att skolan har ett uttalat mål om att de vill öka elevernas

självförtroende som de berättar för eleverna. Det viktigaste måste istället vara att eleverna

faktiskt får ett bättre självförtroende. Att de sedan endast kan se vad de själva har bidragit

med kan i sig också stärka självkänslan. Det blir så att säga en dubbel bekräftelse på att de

faktiskt har gjort bra ifrån sig.

De två eleverna vi talade med sade inget om att det skulle vara negativt att studera på SCS.

Tanken med det ökade självförtroendet är att det så småningom skall leda eleven vidare i en

sökning på antingen ett jobb eller fortsatta studier. Har verkligen självförtroendet varit det

som hindrat dem från att få ett jobb eller att studera tidigare? Självförtroendet kan vara en

faktor bland andra som t.ex. läget på arbetsmarknaden, avsaknaden av kompletta

gymnasiebetyg, ovilja att jobba/studera eller en brist på motivation. En viktig faktor som alla

våra aktörer själva har nämnt är förekomsten av sociala problem hos denna grupp. Vi har
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tidigare skrivit att om elever har för många (sociala) problem runtomkring sig som slukar

deras energi är det inte konstigt att där inte finns särskilt mycket energi över för ett jobb eller

studier. Frågan är vilka sorters elever skolan faktiskt lyckas med att ge betyg. Är detta

personer med måttliga problem eller grava sociala problem? De två eleverna vi intervjuade

skulle absolut inte passa in i den sista kategorin (medan alla mer eller mindre har någon form

av problem i sitt liv). Dessa två elever kan skolan stoppa in i statistiken över ”lyckade fall”

men kanske hade de klarat sig lika bra på Komvux ordinarie utbildningar? Vad händer med de

riktigt svåra fallen? Det finns trots allt en skara elever som slutar skolan p.g.a. för hög

frånvaro. Vi kan inte uttala oss om vad som döljer sig bakom deras frånvaro men faktum

kvarstår, de klarar inte av att studera på SCS. Vart tar dessa individer vägen? Finns där fler

”andra chanser” i livet när det gäller utbildning? Vi har förstått att ett antal av dem som slutar

skolan gör det av andra anledningar än att studietempot skulle vara för högt, men det är inte

dem vi talar om här.

9.4 Engagerade lärare

Vår undersökning har visat att nyckelorden i SCS verksamhet är engagerade lärare! När

AUC startade den initiala skolan var tanken att socionomer och pedagoger skulle jobba sida

vid sida för att få en helhetssyn på eleverna. Dessutom skulle jobbet kräva ett stort

engagemang från personalens sida eftersom arbetet i många fall handlar om att skapa en

personlig relation till eleven.

I rapporten som läraren Anders Lindh har skrivit har han frågat eleverna från

Industriprogrammet hur de skulle beskriva att en relation mellan elev och lärare skall se ut för

att de skall anse att den är bra. Lindh fick fram att det skall finnas ett kompisskap mellan elev

och lärare där de skall kunna tala om annat än bara undervisningen. Det blir viktigt med

någon gemensam nämnare som förenar dem som personer. Där skall även finnas en ömsesidig

respekt, eleven skall ha tillgång till råd och stöd vid behov men att arbetsmiljön skall vara

tillåtande under strukturella former. (Lindh, 2000)

Kristina Johansson berättade att de lärare som jobbar på SCS har valt att göra det just p.g.a.

att de vill arbeta utefter detta koncept. Elevernas berättelser vittnar om att de upplevde skolans

intima miljö som positiv och att lärarna uppfattades som kompetenta, pedagogiska och

engagerade. Både Matz Nilsson och Stig Eriksson understryker värdet av att personalen,

speciellt lärarna, är engagerade i sitt arbete med eleverna.

Tanken som både EU och de aktörer som vi har intervjuat avseende vikten av engagerade

lärare är mycket relevant. Vi anser att detta borde vara en regel snarare än undantag i



48

verksamheter där man arbetar med människor och vi antar att SCS inte är unika på denna

punkt. Detta förhållningssätt anser vi även tar bort lite av udden i den hierarkiska miljön som

en undervisningssituation kan vara. I vilken situation kan människor tänkas utvecklas på mest

gynnsamma sätt? Under strikta hierarkiska förhållanden eller i en jämställd miljö? Eleverna vi

talade med berättade att de inte kände av någon hierarki och för att citera en av eleverna, sa

hon ”Man blev behandlad så som man betedde sig. /…/ Man fick aldrig intrycket att man var

mindre vetandes.” Eleverna har även berättat att relationen till lärarna var rätt avslappnad och

att det gick att diskutera med lärarna. Trots detta tror vi inte att en undervisningsmiljö kan

vara helt jämställd just p.g.a. maktövertaget läraren har med sin kunskap, men SCS har

kommit en bra bit på vägen.

9.5 Liten skola med små klasser

Rektorn hade gärna sett att fler skolor runt om i Sverige kunde arbeta som SCS gör men han

anser inte att det skulle vara ekonomiskt möjligt. Skolan har väldigt många lärare i

förhållande till elever och det gör att verksamheten blir dyr.

Kuratorn anser att skolans kapacitet/storlek skulle kunna förstoras en aning, upp till ca 50

elever, men att därefter förlorar man tanken med individualiteten och att varje elev skall

synas. Eleverna vi talade med ansåg att skolan är liten och mysig, att det är svårt att försvinna

i mängden och att de som är lite blyga får en bra chans till att få synas. Problemet var att de

små klasserna var extra känsliga för en eventuell frånvaro från lektionerna. Skolan har vid

tillfälle hög frånvaro vilket gör det svårt att bedriva lektioner med hög standard.

Frågan är, kan skolan lösa sina frånvaroproblem med att öka volymen på skolan? Kanske till

en viss del, men där kommer alltid att finnas en viss procent som är borta. Då är det kanske en

idé att gå till roten av problemet och försöka arbeta med elevernas frånvaro och det har SCS

gjort. Eleverna berättade att skolan var aktiv när det gällde att ta tag i just detta. Skolan

brukade ringa hem till eleven och prata med den. Dessutom upprättades en individuell

handlingsplan tillsammans med eleven för hur det här problemet skulle lösas.

9.6 Praktik

I SCS koncept framgår det att ett av målen är att eleverna skall erbjudas goda träningstillfällen

till arbetslivserfarenhet och social träning. Eleven skall själv ha möjligheten att välja

praktikplats men man måste även ta hänsyn till de förhållanden som råder på den lokala

arbetsmarknaden. Tanken med praktiken är att den skall underlätta inträdet på

arbetsmarknaden samt göra dem till aktiva och deltagande medborgare i samhället. Malin
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Flygare har gjort en undersökning om eleverna på SCS i Norrköping. Deras ansats skiljer sig

på så vis att eleverna kommer direkt från grundskolan och är därför runt 16 år. SCS skiljer sig

också med att de har en tydligare inriktning mot praktik och yrkesträning. Flygare har funnit

att

Flera av eleverna i projektet Second Chance Schools saknar vuxna förebilder och
har nu chansen att få det på en utbildningsplats. Många av eleverna lever i miljöer
där få eller inga vuxna är självförsörjande och därmed begränsade att kunna
påverka sin egen situation. Eleverna kan ha svårt att få den hjälp och stöttning
som de behöver i beslutsprocessen för sina yrkesval men även att få kontakter på
arbetsmarknaden. /…/ Projektet erbjuder här eleverna möjlighet att knyta
värdefulla kontakter för framtiden. (Flygare, 2000:61-62)

Kurator Kristina Johansson uppger att de praktikplatser som de har är till för att eleven skall

få en möjlighet att prova på ett visst yrke. Tanken är inte att praktiken skall leda till en

anställning (det har endast hänt vid två tillfällen i SCS Malmös historia) utan att den skall

bereda eleven möjligheter komma i kontakt med arbetslivet där eleverna får möjlighet att lära

sig hur de fungerar på en arbetsplats.

Av de eleverna som vi intervjuade gjorde den ena av dem inte sin praktik med anledning av

att hon ville få sina gymnasiebetyg och inget annat. Den andra eleven lyckades få en

anställning på sin praktikplats, vilket har ökat hennes möjligheter i livet samt höjt hennes

självförtroende.

I skrivande stund finns inga klara riktlinjer för hur SCS i Malmö kommer att bedriva sin

verksamhet till hösten. Det finns önskemål från Komvux Centrum om att utbildningen skall

vara mer yrkesinriktad. Det innebär i så fall att utformningen av skolan kommer att liknas mer

vid SCS i Norrköping. Därför anser vi att personalen på SCS i Malmö kan ha nytta av att ta

del av Malin Flygares rapport.

10.  AVSLUTANDE DISKUSSION

Med risk för att vi kommer att upprepa oss vill vi knyta ihop säcken för dig kära läsare.

Syftet med vårt arbete var att undersöka vad SCS är för någonting genom att belysa det

utifrån olika aktörers perspektiv. Vi har gjort intervjuer med utbildningsdirektören Matz

Nilsson, rektorn för SCS Stig Eriksson, projektledaren på Fosie AUC Helen Hansson, kurator

på SCS Kristina Johansson samt två f.d. elever från SCS. De har tillsammans gett oss en bild
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av hur SCS startade, både i EU och i Malmö, hur det dagliga arbetet går till på skolan, vilka

förväntningar som finns på skolan samt hur det faktiskt var att studera där.

Nätverket SCS startade, som redan tidigare nämnt, med målet att skolor runt om i Europa

skulle hjälpas åt att komma åt problemet med socialt utanförskap för den grupp av unga

människor som lämnar den ordinarie skolan utan tillräckliga kvalifikationer för varken

fortsatta studier eller arbete. I Malmö hade AUC redan upptäckt detta problem och hunnit

starta en egen skola innan de fick reda på att nätverket SCS existerade. Det beslutades att det

kunde vara vettigt att gå med i nätverket för att få tillgång till utbytet av idéer. Så kom Second

Chance School till i Malmö år 2001. Därefter har det dagliga arbetet gått ut på att hitta ett bra

arbetssätt som passar de lokala behoven i Sverige. Tittar man på de ramlagsliknande målen

som SCS har ställt upp för att en skola ska få vara med i nätverket märker man rätt snabbt att

skolan i Malmö har hittat ett bra arbetssätt och koncept att fylla ramarna med. Med andra ord

följer de SCS direktiv till punkt och pricka och anledningen till det kan vara att detta råkar

vara ett sätt som de faktiskt vill arbeta utefter. Förväntningarna som finns på skolan är att de

ska ge dessa unga människor, förutom gymnasiekompetens, ett ökat självförtroende så att de

skall kunna söka sig vidare antingen till fortsatta studier eller till en anställning. Alla vi har

intervjuat har varit väldigt positiva till att skolan finns, de anser att den fyller ett behov i

samhället.

Under arbetets gång har en hel del andra frågor och funderingar väckts till liv. Det här med att

SCS har som ett av sina mål att deras elever skall få anställning eller fortsätta utbilda sig,

ligger enligt vår uppfattning tyngdpunkten på fortsatta studier. Ser man på det ur ett

samhällsperspektiv är målet att dessa elever skall bli självförsörjande. Med ovan nämnda

ligger alltså fokus på att eleverna skall tillgodogöra sig gymnasieskolans grundämnen, en

teoretisk utbildning som också från samhällets sida anses vara ett minimikrav. Varför är det

då så viktigt att de får dokumenterat att de har denna grundläggande kompetens? Som vi

nämnde i problemformuleringen är denna grundläggande kompetens något som

arbetsmarknaden kräver för att de skall vara möjliga att anställa. Finns det ingen annan väg att

gå, än att tvinga de elever som saknar förutsättningar eller inte har en önskan att tillgodogöra

sig teoretiska studier. Varför försöker vi passa in så många av dessa unga i en utbildningsmall

som tydligen inte passar dem? För de elever som misslyckas när de får en Second Chance är

det sannolikt bara ytterligare ett misslyckande i raden av många.
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Övertygelsen om att betyg och intyg skall deklarera varan i Sverige idag anser vi är

överskattad. Har man inga formella intyg på en kvalifikation som man besitter är det också

ytterst svårt att hävda sig på arbetsmarknaden. Det är förstås om man inte har ett utvecklat

kontaktnät och där man kan dra nytta av en redan gynnsam position. Vi vågar nog påstå att

SCS elever inte faller under denna kategori.

Det finns en nyligen genomförd undersökning som Skolverket har gjort som delvis handlar

om hur många som börjar gymnasiet samt hur många som tar ett slutbetyg därifrån. Nästan

hela årskullen brukar gå vidare från grundskolan till gymnasiet och ca 60 % väljer då ett

studieförberedande program. Frågan som författarna ställer sig är: ”Håller gymnasieskolan på

att överlämna yrkesutbildningen till arbetslivet och den eftergymnasiala utbildningen och är

detta en önskvärd utveckling?” (Skolverket, 2002:104-105) Undersökningen visar även att det

därefter är ca 40 % som inte får tillräckliga betyg för att söka vidare till högskola/universitet,

en siffra som har stigit över åren. Resultaten är lätt skrämmande och man ställer sig frågan

”varför är de så många och vad beror det på?”.  I Skolverkets rapport framgick det att många

av eleverna valde att avsluta sin utbildning under det sista läsåret.(s.105) Kan vi skylla detta

fenomen på att grundskolan gör ett sämre föreberedande arbete eller beror det rentav på

avsaknaden av tvååriga program på gymnasiet? Det hade varit intressant att få reda på vilka

faktorer som ligger bakom dessa stigande siffror av misslyckande på gymnasiet. Har den

teoretiska ansatsen blivit så viktig att den tvunget skall dominera de gymnasiala

utbildningarna på bekostnad av mer praktiska inslag i vissa utbildningar? Är det samma

fenomen som vi kan se på skolor som SCS, där elever som eventuellt har mer behov av en

yrkesutbildning ”tvingas” att tillgodogöra gymnasiets grundämnen?

Skola och utbildning är någonting som de flesta av oss kan relatera till, det är något som vi

alla har gått igenom på ett eller annat sätt. Våra framtida barn kommare att göra detsamma

och det tål att funderas på hur vi vill att vårt utbildningssystem skall se ut. Inget är så bra att

det inte kan göras bättre. Detta är ett ämne som inte borde lämna någon oberörd.
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Bilaga 1. Frågor till eleverna

Inledande frågor – bakgrund:
- Vem är du? Ålder, familjesituation, bostad m.m.
- Umgänge och vänner
- Tidigare skolgång? Inställningen till utbildning?
- Arbetslivserfarenhet? Inställningen till jobb?
- Har din familj och vänner studerat? Deras inställning till utbildning?
- Varför började du studera på SCS?
- Hur kom du i kontakt med just SCS, rekryteringen?
- Vilka ämnen läste du?
- Hur lång tid tog det?
- Studiemedel, studielån, annan inkomst? Hur finansierades studiegången?

Upplevelser av skolan:
- Inställningen till SCS i allmänhet
- Miljön/lokalerna
- Lärarna/personalen
- Undervisningen

- Tempo
- Svårighetsgrad
- Läxor/prov
- Schemat

- Eleverna, storlek på klasserna, könssammansättningen
- ”Individualiseringen”
- Erbjöd skolan något mer än ren undervisning? Andra aktiviteter?
- Vad gjorde skolan bra? Dåligt? Förbättringar?

Erfarenheter från skolan:
- Vad har SCS gett dig?
- Vad har skolan försökt att göra för att påverka dessa mönster:

- Uppstigning
- Komma i tid
- Ansvarstagande
- Samarbete

- Inställning till studier, före och efter SCS
- Studieplan (vad skulle studierna leda till?)
- Personlig utveckling

- Självförtroende
- Motivation
- Inställning till livet
- Val/möjligheter
- Visioner/mål
- Inställningen till jobb och självförsörjning

Situationen idag:
- Hur ser vardagen ut?
- Sysselsättning
- Någon kontakt med SCS? Hur ser den ut, med vem, varför?
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- Någon kontakt med eleverna?
- Vad blev resultatet av studieplanen? Nöjd/missnöjd?
- Några konkreta planer för framtiden? Samma som innan SCS? Hur har de förändrats?
- Några drömmar? Samma som innan SCS? Hur har de förändrats?
- Några avgörande händelser i livet som inte hade med SCS att göra? Vad hände?
- Hypotetiskt: Vad hade du gjort idag om du inte hade gått på SCS?
- Hade du kunnat tänka dig att läsa något annat? Annan skola/form?
- Funderade du på att läsa något annat/någon annanstans?
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Bilaga 2. Frågor till personalen

Före SCS
• Fanns det verksamheter som fångade upp skolans målgrupp innan SCS startade? Hur

arbetade de i så fall? Vad var annorlunda? Var det en fungerande verksamhet?

Rekrytering av elever
• Var kommer eleverna ifrån? Vem remitterar?
• Hur bedrivs arbetet med de som remitterar? Vem gör bedömningen om eleven bör

börja på SCS?
• Rekryterar skolan på egen hand? Varför?
• Vilka elever passar inte på SCS? Finns det för svåra fall?

Mål och studieplan
• Hur framtas en arbetsplan eller studieplan?
• Vad innebär individualisering för SCS Malmö?

SCS Malmö
• Hur följer/skiljer sig SCS Malmö med SCS riktlinjer? Målgruppen, Målet är höjd

social kompetens och anställning, Bostadsområden – elevens omgivning, Pedagogiken
– utbildningen och Partnership – nätverk.

• Problem med riktlinjerna utifrån svenska förhållanden?
• Hur använder ni er av nätverket?

Elev & Personal
• Hur fungerar mentorskapet? Vad är tanken med mentorskapet?

Undervisningen
• P å vilket sätt skiljer sig SCS från vanlig gymnasieutbildning?
• Vad blir tydligt på SCS i Malmö i jämförelse med andra SCS skolor?

Praktik
• Vad är tanken med praktiken?
• Hur är praktiken integrerad med den övriga utbildningen?
• Hur väljs praktikplatser och praktikhandledare?
• Preparandkurs?

     Helhetssyn

• P å vilket sätt arbetar ni med ”hela” eleven? Vad innebär helhetssyn?

Samarbete
• Hur upplevs samarbetet mellan personalen? (svårigheter, problem, hinder)
• Hur upplevs samarbetet med elever? (svårigheter, problem, hinder)
• Hur upplevs samarbetet AUC? (svårigheter, problem, hinder)
• Hur upplevs samarbetet med rektorn och Komvux Centrum? (svårigheter, problem,

hinder)
• Hur upplevs samarbetet med EU/nätverket? (svårigheter, problem, hinder)



57

• Uppstår det diskussioner kring de arbetsmetoder som SCS uppmanar till mellan
individer i personalen?

Lärarna
• Tre lärarperioder – Vad hände?
• Vad gör en projektsekreterare?
• Är alla lärare behöriga?

Info Komp
• Varför köpte Malmö Stad utbildning av Info Komp?
• Vad är positivt med att Info Komp tillhandahåller utbildningen?
• Finns det risker? Kan det vara negativt att ett företag bedriver en skolverksamhet av

detta slag?

Övrigt
• Varför är det viktigt att bedriva en SCS?
• Vad skulle resultatet bli om Malmö hoppade av SCS nätverket?
• Framtidsplaner för SCS Malmö
• Vem sköter tillsyn och utvärdering? Hur fungerar det?
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Bilaga 3. Frågor till kommunen

Hur fick ni reda på att EU hade ett projekt kallat Second Chance School?

Varför valde ni just detta projektet och inte något annat?

Hade ni någon kontakt med skolan in Norrköping som också bedriver en skola med samma

namn?

Hur gick det till när ni ansökte om medlemskap?

Vad hade ni för visioner och mål med SCS?

Hur gick upphandlingen till?

Vem fick bli producent och varför?

Vad vet ni om skolan idag?

Vem ska göra tillsyn och utvärdera skolan? När ska detta ske?

Hur finansieras projektet?

Var placerar ni in skolan rent organisatoriskt?

Vad har kommunen för planer för skolan i framtiden?

Uppföljningsfrågor

Kostar det er något att vara med i nätverket SCS?

Vad är syftet med att vara med i nätverket idag?

Vad är syftet med att vara en Second Chance School?

Varför gick ni med från början?

Om ni gick ur idag, skulle ni vara tvungna att byta namn på skolan?

Följer ni de riktlinjer som nätverket har satt upp för att få kallas SCS?

Har ni funderat på att gå ur nätverket?

Får ni några EU-bidrag för skolan?


