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Agenda  
• Elever  på  programmen
• Planen  för  utbildningen  
• Den  individuella  studieplanen
• Preparandutbildning
• Programinriktad   individuellt  val
• Yrkesintroduktion
• Individuellt  alternativ
• Språkintroduktion



Introduktionsprogrammen  –
elever  i  åk  1  år  2014/15

Preparandutbildningen 1  996

Programinriktat  individuellt  val 3 304

Yrkesintroduktion 3 326

Individuellt  alternativ 5 331

Språkintroduktion 10 139



Statistik  – elever  i  åk  1  år  
2014/15
Samhällsvetenskaplig 19  010 1
Naturvetenskapliga 14  055 2
Ekonomi 12  180 3
Språkintroduktion 10 139 4
Teknik 8 900 5
Estetiska 7 640 6
Individuellt  alternativ 5 331 7
El- och  energi 4 943 8
Bygg- och  anläggning 4 256 9
Fordons- och  transport 3 694 10
Yrkesintroduktion 3 326 11
Programinriktat  individuellt  val 3 304 12



Statistik  – elever  i  åk  1  år  
2014/15
Vård- och  omsorg 3,132 13
Naturbruk 2 765 14
Barn- och  fritid 2 762 15
Handel- och  administration 2 746 16
Hantverk 2 426 17
Restaurang- och  livsmedel 2 224 18
Preparandutbildning 1 996 19
Industritekniska 1 529 20
Hotell- och  turism 1 213 21
International  Baccalaureate 1 200 22
VVS- och  fastighet 1 180 23
Humanistiska 814 24



Från  ett  IV  till  fem  
introduktionsprogram
• Tydliga  utbildningsvägar
• Tillgodose  elevernas  olika  utbildningsbehov
• Ska  leda  till  etablering  på  arbetsmarknad  eller  god  grund  för  
fortsatt  utbildning



Planen  för  utbildningen

Skollagen  (2010:800)  17  kap.  7§

”Utbildningen  på  ett  introduktionsprogram  

ska  följa  en  plan  för  utbildningen  

som  beslutas  av  huvudmannen.”



Introduktionsprogrammen  –
struktur  och  innehåll



Den  individuella  studieplanen

Gymnasieförordningen   1  kap.  7§ anger  vad  som  ska  finnas  i  
elevens  individuella  studieplan:  studieväg,  kurser,  grundskolans  
ämnen,  andra  insatser.  

Andra  saker  som  kan  inkluderas:

- Elevens  utbildningsmål
- Utbildningens  planerade  längd
- Delar  av  kurser
- Praktik
- Annan  yrkesutbildning



Gymnasieintyg





Preparandutbildning  – syfte  och  
innehåll
• Saknar  behörighet  till  ett  visst  nationellt  program
• Syftar  till  studier  på  nationellt  program
• Innehåller  grundskoleämne,   kan  även  innehålla  kurser  från  
nationella  program

• Utformas  för  enskild  elev,  flera  elever  kan  ha  samma  innehåll
• Ska  pågå  högst  ett  år  (synnerliga  skäl)



Preparandutbildningen  - innehåll

För  hur  stor  andel  av  eleverna  på  preparandutbildningen  ingår  
gymnasiekurser  i  den  individuella  studieplanen?  



Preparandutbildningen  –
integrering?

Andel  elever  som  läser  gymnasiekurser  som  gör  detta  integrerat  med  de  
nationella  programmen



Preparandutbildning  – Var  är  
eleverna  efter  1  eller  2  år?

Efter  två  år  (ht  2014)

Samma  program  

På  yrkesprogram

På  
högskoleförberedan
de  program

På  (annat)  
introduktionsprogra
m

Ej  längre  i  
gymnasieskolan

Efter  ett  år  (ht  2013)

Samma  program  

På  yrkesprogram

På  
högskoleförberedan
de  program

På  (annat)  
introduktionsprogra
m

Ej  längre  i  
gymnasieskolan



Orsaker  till  att  elever  inte  uppnår  
behörighet  inom  ett  år

• Eleverna  har  inte  tillräckligt  med  
kunskaper  för  att  bli  klara  på  ett  år

• Hög  frånvaro  bland  eleverna

Efter  ett  år  (ht  2013)

Samma  program  

På  yrkesprogram

På  
högskoleförberedan
de  program

På  (annat)  
introduktionsprogra
m

Ej  längre  i  
gymnasieskolan



Programinriktat  individuellt  val  
– syfte  och  innehåll
• Syftar  till  studier  på  ett  yrkesprogram,  så  snart  som  möjligt.
• Saknar  behörighet  till  ett  nationellt  program
• Utbildning  inriktat  mot  ett  nationellt  yrkesprogram
• Innehåller  grundskoleämnen  och  kurser  från  
yrkesprogrammet,   apl

• Utformas  för  grupp  av  elever,  innehållet  fastlagt  i  förväg



Programinriktad  individuellt  val  –
integrering?

Andel  elever  som  läser  gymnasiekurser  i  yrkesämnen  integrera  som  gör  
detta  integrerat  med  de  nationella  programmen



Programinriktat  individuellt  val  –
Var  är  eleverna  efter  1  och  2  år?

Efter  ett  år  (ht  2013)

Samma  program  

På  yrkesprogram

På  
högskoleförberedan
de  program

På  (annat)  
introduktionsprogra
m

Ej  i  gymnasieskolan

Efter  två  år  (ht  2014)

Samma  program  

På  yrkesprogram

På  
högskoleförberedan
de  program

På  (annat)  
introduktionsprogra
m

Ej  i  gymnasieskolan



Yrkesintroduktion  – syfte  och  
innehåll
• Syftar  till  att  underlätta  etablering  på  arbetsmarknaden  eller  
till  studier  på  yrkesprogram

• Ska  innehålla  huvudsakligen  en  yrkesinriktad  utbildning:  
kurser  från  yrkesprogram,  annan  yrkesutbildning,  praktik/apl

• Kan  även  innehålla  grundskoleämnen   och  andra  insatser
• Kan  utformas  för  en  grupp  eller  för  en  enskild  elev
• Utbildningens  längd  är  inte  fastställd



Yrkesintroduktion  - det  
huvudsakliga  innehållet
Huvudsaklig innehåll  i  elevernas  
studieplaner

Andel skolenheter

Gymnasiekurser i  yrkesämnen 47  
Grundskoleämnen 24
Praktik 18
Kurser  i  gymnasiegemensamma  
ämnen

2

Andra  insatser 1
Annan  yrkesutbildning 1



Yrkesintroduktion  – Var  är  eleverna  
efter  1  eller  2  år?

Efter  ett  år  (ht  2013)

Samma  program  

På  yrkesprogram

På  
högskoleförberedan
de  program

På  (annat)  
introduktionsprogra
m

Ej  i  gymnasieskolan

Efter  två  år  (ht  2014)

Samma  program  

På  yrkesprogram

På  
högskoleförberedan
de  program

På  (annat)  
introduktionsprogra
m

Ej  i  gymnasieskolan



Vet  vi  något  om  eleverna  som  inte  
är  kvar  i  gymnasieskolan?

• Avhopp  eller  avslutat  utbildning?
• Uppföljning  av  etableringen  på  
arbetsmarknaden

• Pågående  intervjustudie  med  
ungdomar  som  har  fått  jobb  efter  
yrkesintroduktion

Efter  två  år  (ht  2014)

Samma  program  

På  yrkesprogram

På  
högskoleförberedan
de  program

På  (annat)  
introduktionsprogra
m

Ej  i  gymnasieskolan



Yrkesintroduktion  –
utformning?

Utformad  för  en  grupp    
Sökbar
Tydlighet

Individuellt  utformad
Individanpassning
Tidig  kartläggning



Andra  vägvalsfrågor?

Integrerat  med  
nationella  
program Särskilda  grupper

Först  IMIND,  
sedan  IMYRK IMYRK  prova  

på/basår

Krav  på  svenska
Studiehandledning/
språkintegrering

Paket
Smörgåsbord



Modeller  för  yrkesintroduktion  
av  varierande  längd



Etappindelad  utbildning



Ämnesstudier  och  praktik



Introduktion  med  efterföljande  
yrkesutbildning



Individuellt  alternativ– syfte  och  
innehåll
• Syftar  till  fortsatt  utbildning,  yrkesintroduktion  eller  etablering  
på  arbetsmarknaden

• Kan  innehålla  grundskoleämnen,  gymnasieämnen,  andra  
insatser

• Ska  utformas  för  enskild  elev
• Utbildningens  längd  är  inte  fastställd



Individuellt  alternativ  – Var  är  
eleverna  efter  1  eller  2  år?

Efter  ett  år  (ht  2013)

Samma  program  

På  yrkesprogram

På  
högskoleförberedan
de  program

På  (annat)  
introduktionsprogra
m

Ej  i  gymnasieskolan

Efter  två  år  (ht  2014)

Samma  program  

På  yrkesprogram

På  
högskoleförberedan
de  program

På  (annat)  
introduktionsprogra
m

Ej  i  gymnasieskolan



Individuellt  alternativ  - det  
huvudsakliga  innehållet
Huvudsaklig innehåll  i  elevernas  
studieplaner

Andel skolenheter

Grundskoleämnen 70
Praktik 5
Andra  insatser 6
Kurser  i  gymnasiegemensamma  
ämnen

3

Gymnasiekurser  i  yrkesämnen 5
Gymnasiekurser  i  andra  
karaktärsämnen

2



Språkintroduktion  – syfte  och  
innehåll
• Syftar  till  att  ge  nyanlända  invandrarungdomar   en  utbildning  
med  tyngdpunkt   i  det  svenska  språket  för  att  sedan  gå  vidare  
i  gymnasieskolan  eller  annan  utbildning

• Ska  innehålla  grundskoleämnena   svenska  eller  svenska  som  
andra  språk.  

• Får  innehålla  kurser  i  gymnasieämnen  och  andra  
grundskoleämnen.

• Utbildningens  längd  är  inte  fastställd.  Huvudmannen  ska  
fortlöpande  bedöma  elevens  kunskapsutveckling  för  att  
eleven  så  snart  som  möjligt  ska  komma  vidare  i  sin  utbildning



Språkintroduktion– Var  är  eleverna  
efter  1  eller  2  år?

Efter  ett  år  (ht  2013)

Samma  program  

På  yrkesprogram

På  
högskoleförberedan
de  program

På  (annat)  
introduktionsprogra
m

Ej  i  gymnasieskolan

Efter  två  år  (ht  2014)

Samma  program  

På  yrkesprogram

På  
högskoleförberedan
de  program

På  (annat)  
introduktionsprogra
m

Ej  i  gymnasieskolan



Språkintroduktion  – innehållet  i  
utbildningen

För  ungefär  hur  stor  
del  av  eleverna  ingår  
följande  i  den  
individuella  
studieplanen?



Tack!  


