
Än  sen  då?  
Resultat  och  reflektioner  från  Skolinspektionens  granskning  av  

introduktionsprogrammen  yrkesintroduktion  och  individuellt  alternativ.



Prop.  2009/10:165  (inför  ny  skollag)
Utdrag  ur  propositionen:

Arbetslinjen:

”Alla elever behöver inte en utbildning som i första hand inriktas mot att de ska bli
behöriga till ett nationellt program. De behöver snarare utbildningar som erbjuder en
individuellt anpassad studieväg som bidrar till att deras möjlighet till etablering på
arbetsmarknaden ökar och ger en så god grund för fortsatt utbildning som möjligt.”

Betydelsen av samverkan och syv:

”Det  är  härvidlag  viktigt  med  en  god  samverkan  mellan  grund- och  gymnasieskolan  
och  en  väl  fungerande  studie- och  yrkesvägledning  som  kan  bidra  till  goda  
förutsättningar   för  en  elev  att   få  en  utbildning  anpassad  till  sina  behov,  önskemål  och  
förutsättningar.”
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Avgränsningar  i  granskningen

• Enbart  kommunala  skolor

• Elevfokus  i  observationer  och  intervjuer

• Inte  granskat  huvudmännens  plan  för  utbildningarna

• Inte  granskat  frånvaro  och  närvaro

• Inte  tittat  på  skolans  uppföljning  av  studietid,  vart  eleverna  tar  vägen  m.m.

• Inte  granskat  samverkan  med  grundskolan
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Korta  fakta  om  granskningen
Ø Tio  kommunala  skolor  

Ø Fyra  utvalda  elever  på  varje  skola,  två  per  program

Ø Åtta  – tio  dagars  skolbesök

Ø Lektionsobservationer

Ø Intervjuer  med  de  fyra  eleverna,  rektorn,  lärare,  elevhälsan  och  syv

Ø Frågeställningar:

- Planeras  utbildningen  så  att  den  möter  den  enskilda  elevens  förutsättningar,   behov  och        
målsättningar?

- Genomförs  utbildningen  så  att  eleven  ges  möjlighet  att  nå  de  individuellt  uppsatta  målen?
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Planeringen  av  utbildningen

Frågeställning  1:  

Planeras  utbildningen  så  att  den  möter  den  enskilda  elevens  
förutsättningar,  behov  och  målsättningar?  

- Planering  utifrån  skolans  behov…….  eller

…  planering  utifrån  elevens  behov?

- Hel  eller  deltidsstudier?

- Samverkan  med  grundskolan,  gymnasieskolan  och  arbetslivet?

- SYV  och  elevhälsans  delaktighet?
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Genomförandet  av  utbildningen
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Frågeställning  2:  

Genomförs  utbildningen  så  att  eleven  ges  möjlighet  att  nå  de  individuellt  
uppsatta  målen?

• Relationen  mellan  lärare  och  elev?  

• Hänsyn  till  elevernas  olika  behov  och  intressen?

• Ensidiga  eller  varierade  undervisningsformer  och  metoder?

• Elevernas  inflytande  och  delaktighet  över  utbildningarnas  innehåll?

• Motivationsskapande  insatser?

• Omsorg  och  utmaningar?



Resultat  – skillnader  mellan  skolor
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• Granskningen  visar  på  mycket  stora  skillnader  mellan  de  utbildningar  som  
eleverna  erbjuds.

• Vi  mötte  elever  som  fick  en  utbildning  som  i  de  flesta  avseenden  utgick  från  
deras  individuella  behov  och  mål.  

• Vi  mötte  elever  som  fick  en  utbildning  som  knappast  i  något  avseende  utgick  
från deras  individuella  behov  eller  mål.  

Varför?

• Olika  elevsyn  och  förhållningssätt  till  uppdraget.  

• Utgångspunkt    - skolan  eller  elevens  förutsättningar.

• Skillnader  i  samverkan  med  andra  aktörer  och  andra  program.



Resultat  av  granskningen
Viktiga  faktorer
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Elevhälsan

ELEVEN

Vägledning

Intern  och  
extern  

samverkan

Elevernas  
erfarenheter,  
förutsättningar  
behov  och  mål

Relationer  och  
motivationsarbete

Undervisningens  
kvalitet



Sammanfattande  reflektioner

Ø En  utbildning  som  utgår  från  elevernas  förutsättningar  och  behov  eller  en  
utbildning  som  utgår  från  skolans  förutsättningar.

Ø Samverkan  skapar  möjligheter  eller  begränsningar.  

Ø Ett  gott  bemötande  är  en  nödvändig,  men  inte  tillräcklig,  förutsättning  för  
elevens  lärande  och  personliga  utveckling.

Ø Det  professionella  förhållningssättet  och  elevsynen  gör  skillnad.

Ø Organisation  och  resurser  för  stöd  och  vägledning  får  konsekvenser  för  
elevernas  utveckling.
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Hur  skapar  man  en  utbildning   som  utgår  från  varje  elev?

• Kartlägg varje  elev  utifrån  vilka  kunskaper  och  resurser  han  eller  hon  har  och  
utgå  från  det  för  att  ge  varje  elev  det  personliga  stöd  som  de  är  i  behov  av  för  
att    utvecklas  och  nå  sina  mål.

• Skapa  samverkan mellan  introduktionsprogrammen  och  de  nationella  
programmen,  grundskolan  och/eller  arbetslivet,  för  att  tillgodose  elevernas  
individuella  behov  och  önskemål  så  att  de  så  snabbt  som  möjligt  kan  gå  
vidare  till  andra  studier  eller  arbete.  

• Skapa  möjligheter  till  samverkan mellan  lärare,  studie- och  yrkesvägledare  
och  elevhälsan  så  att  de  med  sina  olika  kompetenser  skapar  en  helhet  i  
elevernas  studier  och  ger  dem  det  stöd  de  behöver.  

• Utgå  från  elevernas  tidigare  erfarenheter  och  se  på  dem  som  kompetenta  
medmänniskor  som  både  vill  och  kan  utvecklas  och  lära  sig  nya  saker.
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Fortsättning:

• Ta  tillvara  de  förutsättningar,  intressen  och  mål  som  eleverna  har  och  ha  det  
som  utgångspunkt  för  planeringen  av  undervisningen.

• Involvera  eleverna  i  planeringen  av  utbildningen  och  i  undervisningens  
innehåll.  Ställ  höga  och  realistiska  förväntningar  på  eleverna  – och  ge  varje  
elev  individuellt  anpassat  stöd  för  att  nå  upp  till  förväntningarna.

• Se  till  att  undervisningen  är  meningsfull  och  engagerande  för  eleverna,  med  
en  variation  i  arbetssätt  och  inslag  av  praktiska  aktiviteter  i  linje  med  
elevernas  intressen  och  mål.  
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