Erfarenheter från
Yrk In-projektet
STÄRKT KOPPLING MELLAN INTRODUKTIONSPROGRAM OCH ARBETSMARKNAD

Erfarenheter från
Yrk In-projektet
STÄRKT KOPPLING MELLAN INTRODUKTIONSPROGRAM
OCH ARBETSMARKNAD

Upplysningar om innehållet:
Johanna Kreicbergs, johanna.kreicbergs@skr.se
© Sveriges Kommuner och Regioner, 2020
ISBN: 978-91-7585-890-6
Text: Johanna Kreicbergs, Anna Liljeström
Illustration: Maria Lindroos och Advant
Produktion: Advant
Tryck: LTAB, 2020

Förord
Det har under det senaste decenniet rapporterats om hur demografin i Sverige
gör att flertalet branscher står inför stora kompetensförsörjningsutmaningar.
Framförallt har efterfrågan på utbildad arbetskraft inom områden som mot
svarar vissa av gymnasieskolans yrkesutbildningar under många år varit
betydligt större än utbudet. Trots dessa goda förutsättningar på arbets
marknaden har intresset för att välja ett yrkesprogram bland elever i Sverige
länge varit vikande. För att bryta den trenden gjorde Svenska ESF-rådet 2016
utlysningen ”Underlätta ungas etablering på arbetsmarknaden genom för
bättrad yrkesutbildning”. SKR:s ansökan för projektet Yrk In beviljades medel
och projektet genomfördes under perioden februari 2018–juni 2020.
I det här inspirationsmaterialet presenteras arbetet i fyra av de tolv kom
muner som deltog i Yrk In-projektet. Inom projektet gjordes satsningar på
att utveckla introduktionsprogrammen och då särskilt med målet att ge
eleverna bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. De del
tagande kommunerna har alla haft olika förutsättningar och därmed behövt
skapa egna processer anpassade efter lokala kontexter och behov. I materialet
beskrivs vad de haft för utmaningar och mål och vad de i praktiken genomfört
inom ramen för Yrk In-projektet. Det beskriver också vad som har fungerat
bra, men även delar som fungerat mindre bra och lärdomar kring detta. För
hoppningen är att andra som står i begrepp att påbörja liknande utvecklings
arbete kan inspireras av dessa lärande exempel, undvika misstag som gjorts
och återanvända goda idéer.
Stockholm i juni 2020
Roy Melchert
Sektionschef
Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad
Sveriges Kommuner och Regioner
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KAP ITEL

1

Bakgrund
Trots flera år av god arbetsmarknad för unga har det hela tiden parallellt funnits
grupper av unga som haft svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Det gäller
i synnerhet de som har låg utbildning eller otillräckliga kvalifikationer.1 Full
följda gymnasiestudier har under 2000-talet blivit alltmer centralt för möjlig
heten till etablering på arbetsmarknaden både i Sverige och i andra europeiska
länder. De unga som har svårast förutsättningar på arbetsmarknaden, är de
individer som har avbrutit eller aldrig påbörjat en gymnasieutbildning. Dessa
riskerar förutom en förhöjd risk för arbetslöshet även en försämrad hälsa och
lägre grad av etablering i samhället överlag.2
Hur den tvära inbromsningen i ekonomin, med stora varsel och ökande
arbetslöshet världen över, som coronapandemin skapat kommer att påverka
arbetsmarknaden i Sverige på längre sikt vet ingen i dagsläget. Men den kom
mer definitivt inte innebära att det blir enklare för dessa grupper att etablera
sig på arbetsmarknaden framöver.

Stora skillnader i resultat
Även om det innan pandemin hade börjat skönjas en positiv utvecklings
kurva i den nationella statistiken när det gäller andelen unga som uppnår en
gymnasieexamen i Sverige finns det stora skillnader i resultat mellan olika
program och grupper av elever. Skolverkets statistik visar att en större andel
unga når examen inom tre år på de högskoleförberedande programmen jäm
fört med yrkesprogrammen. Lägst genomströmning återfinns bland unga på
Not. 1.
Not. 2.

Sveriges Kommuner och Landsting, (2015). Utbildning – nyckeln till arbete.
Se t.ex. Nilsson, I. & Wadeskog, A.(2008). Bättre att stämma i bäcken än i ån – Att värdera 		
de ekonomiska effekterna av tidiga och samordnade insatser kring barn och unga, SEE &
Idéer för livet/Skandia; Nilsson, I. & Wadeskog, A., Hök, L. & Sanandaji, N. (2014).
Utanförskapets pris: En bok om förebyggande sociala investeringar.
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introduktionsprogrammen. Där återfinns också den högsta andelen unga som
avbryter sina studier i förtid.3 Särskilt låg är progressionen bland de unga som
kommit sent in i det svenska skolsystemet och påbörjat sina gymnasiestudier
via språkintroduktionsprogrammet och individuellt alternativ.
Mot bakgrund av utbildningens centrala betydelse för individens framtida
etablering i arbetslivet är utvecklingen av gymnasieskolornas introduktions
program mycket viktig.

Introduktionsprogram
Introduktionsprogrammen syftar till att ge obehöriga elever möjlighet att läsa
in behörighet till ett nationellt program eller etablera sig på arbetsmarknaden.
Skolans huvudmän har stora möjligheter att själva utforma sina introduk
tionsprogram. I stället för nationellt fastställda mål och programstruktur som
finns på de nationella programmen är det huvudmannen som fattar b
 eslut om
en plan för utbildning. Varje elev ska också ha en individuell studieplan. Tack
vara programmens flexibla utformning har skolor och huvudmän möjlighet att
hitta lösningar som fungerar för den enskilda individen och kombinera studier
på grundskole- och gymnasienivå. Detta ger också goda möjligheter att arbeta
tillsammans med arbetslivet utifrån förutsättningarna på den lokala arbets
marknaden. Samtidigt ställer detta höga krav på huvudmännen att utforma
en strategisk och ändamålsenlig styrning av programmen som möjliggör en
utbildning som tillgodoser individernas varierande behov, förutsättningar och
mål och som kan följas upp i det systematiska kvalitetsarbetet.
Sedan 2019 har kraven på huvudmannens plan för utbildning blivit tyd
ligare och elever på introduktionsprogrammen har även fått en garanterad
undervisningstid på minst 23 timmar i veckan, vilket motsvarar undervis
ningstiden på gymnasieskolans yrkesprogram.
Det har även gjorts en satsning på yrkespaket där elever inom introduktions
programmen kan bygga vidare på sin utbildning med fastställda kombinationer
av gymnasiala kurser som ska motsvara kompetenskrav på nationell nivå för
olika yrkesområden. Det har ännu inte gjorts några uppföljningar av hur
yrkespaketen fungerar för elever på introduktionsprogrammen. Men lärare
och skolledningar i Yrk In vittnar om att för många av deras elever är kraven på
antal kurser i de nationella yrkespaketen för högt ställda.

Not. 3.

Skolverkets statistik 2019.
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Trots satsningar finns fortsatt behov av utvecklingsarbete
Trots flera positiva satsningar de senaste åren finns det ett fortsatt behov
av utveckling inom introduktionsprogrammen. Det finns en efterfrågan på
kunskap när det gäller ledning, styrning och utformning av utbildningen
visar undersökningar som Skolinspektionen och Skolverket gjort.4 Det hand
lar exempelvis om hur effektiva studievägar kan planeras och organiseras,
nya grepp och metoder för att öka genomströmningen inom introduktions
programmen och om att utveckla strategier för att främja övergångar till
andra studier eller arbete. Detta gäller i synnerhet för grupper som kommit in
sent i det svenska skolsystemet och saknar kunskaper om utbildningsystemet
och arbetsmarknaden i Sverige.

Gymnasieskolans introduktionsprogram
Introduktionsprogrammen ska ge elever som inte är behöriga till ett nationellt
program en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser elevernas olika utbild
ningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar. Inom introduktionsprogrammen
ska eleverna erbjudas utbildning som kan byggas på och leda till studier på nationellt
program, annan utbildning eller etablering på arbetsmarknaden. När Yrk In-projektet
började fanns fem typer av introduktionsprogram: individuellt alternativ, preparand
utbildning, programinriktad individuellt val, språkintroduktion och yrkesintroduktion.
Under projekttiden, från och med juli 2019, genomfördes en förändring som medförde
att preparandutbildningen och programinriktat val försvann. Istället skapades det nya
programmet programinriktat val som kan riktas till både yrkesprogram och högskole
förberedande program.

Not. 4.

Skolverket (2019) Introduktionsprogram. Uppföljning av gymnasieskolan. Stockholm.
Skolinspektionen (2019). Fortsatta utbildningsvägar efter språkintroduktion.
Skolverket (2018) Uppföljning av språkintroduktion: Beskrivande statistik på nationell nivå 		
och nyanländas övergångar till och från språkintroduktion. Rapport 469. Stockholm.
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KAP ITEL

2

Stärkt koppling mellan
introduktionsprogram
och arbetsmarknad
SKR har genom Plug In-projektet, som pågick mellan 2012–2018, samlat kun
skap om hur skolor och huvudmän arbetar för att minska studieavbrott och ge
fler unga killar och tjejer förutsättningar för att slutföra sina gymnasiestudier.
Mot slutet av Plug In-projektet beskrev medverkande kommuner även ett behov
av att pröva nya grepp och metoder för att öka anställningsbarheten hos de
eleverpå introduktionsprogrammen som inte gick vidare till ett n
 ationellt pro
gram. Utifrån det behovet utformades Yrk In. Målet i Yrk In var att u
 nderlätta
ungas etablering i arbetslivet, genom förbättrad och anpassad yrkesutbildning.
Förbättringar skulle bland annat uppnås genom att öka samverkan mellan
introduktionsprogram, yrkesprogram, vuxenutbildning och a rbetsliv för att
skapa yrkesutbildningar bättre anpassade efter behoven hos de elever som inte
uppnådde behörighet till gymnasiets nationella program.
12 kommuner från fyra regioner påbörjade i februari 2018 ett utvecklings
arbete som pågick i två år. Medverkande kommuner identifierade tidigt ett
behov av att arbeta med anpassad vägledning och att öka flexibiliteten på
organisationsnivå i gymnasieskolan för att ge unga inom introduktions
programmen fler möjligheter att exempelvis läsa gymnasiekurser eller delar av
kurser i karaktärsämnen eller göra praktik. Man uttryckte mål som att ”öppna
upp” och tillgängliggöra hela utbildningsorganisationen för alla ungdomar.
I många deltagande kommuner skedde detta genom att utveckla nya
yrkesintroduktionsprogram, ofta i tät samverkan med de befintliga yrkes
programmen på skolan. Andra centrala delar handlade om utformningen
av ett ändamålsenligt stöd för elever och elevgrupper inom introduktions
programmen, och i synnerhet nyanlända elever som kommit sent in i det
svenska skolsystemet.

Erfarenheter från Yrk In-projektet. Stärkt koppling mellan introduktionsprogram och arbetsmarknad 11

Kapitel 2. Stärkt koppling mellan introduktionsprogram och arbetsmarknad

figur 1. De 12 deltagande kommunerna i Yrk In
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Deltagande kommuner:
1. Storuman
2. Norsjö
3. Skellefteå
4. Vilhelmina
5. Strömsund
6. Berg
7. Sandviken
8. Gävle
9. Göteborg
10. Lerum
11. Alingsås
12. Kungsbacka
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Resultat
Utvecklingsarbetet i alla Yrk In-kommunerna har haft sin utgångspunkt i
lokala förutsättningar och behov. Det har omfattat alltifrån utformning av
strukturer, rutiner och arbetssätt till innehåll i utbildningen. I en del skolor
riktades insatser till skolorganisationen som helhet även om eleverna på
introduktionsprogrammen var i fokus och i flera kommuner omfattade a rbetet
även aktörer och verksamheter utanför gymnasieskolan. Resultaten från
utvecklingsarbetet i relation till de övergripande målen följdes upp av externa
utvärderare. Deras analys visar att projektet har lett till resultat i linje med
projektmålen på såväl individ- som organisationsnivå. På individnivå har pro
jektet till exempel bidragit till att fler elever kommit ut i praktik samt tagit del
av arbetsmarknadskunskap och kompetenshöjande insatser, vilket i sin tur
har ökat dessa unga tjejer och killars anställningsbarhet. Vidare har projektet
genom förstärkt individuellt stöd, uppföljning av studieplaner samt förstärkt
studie- och yrkesvägledning bidragit till att fler unga tjejer och killar söker och
påbörjar en utbildning på gymnasieskolans yrkesprogram.
På organisationsnivå har projektet bidragit till resultat i form av bestå
ende förändringar som lett till en mer flexibel och tillgänglig utbildnings
organisation. Inte minst som en följd av de insatser som handlat om att
utveckla yrkesintroduktionsprogram och utbildningsspår, samt integrera
introduktionsprogram med nationella program.

Gemensamma framgångsfaktorer
SKR genomförde under projekttiden fallstudier i fyra deltagande kommu
ner för att få en djupare förståelse för hur insatserna fungerat och viktiga
förutsättningar. Inom fallstudierna granskades projektplaner, uppföljnings
rapporter och annan data. Men framför allt gjordes besök på plats där både
företrädare för de lokala projekten, andra medarbetare i skolan, externa
aktörer och elever intervjuades.
Trots stora skillnader kommuner och skolor emellan identifierades ett antal
återkommande gemensamma framgångsfaktorer inom de olika delprojekten
i arbetet med att utforma ändamålsenliga yrkesintroduktionsprogram och
stödja fler unga att fullfölja studierna för att öka sina möjligheter till arbete.
Nedan presenteras kortfattat några av de mest centrala framgångs
faktorerna med utgångspunkt i utvärderingsmaterialet och fallstudier.
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Nära koppling till yrke eller yrkesområden
Den nära koppling till yrke/bransch som genom olika typer av insatser möjlig
gjorts för deltagarna i Yrk In-projektet har genomgående lyfts fram som en
avgörande del i arbetet med att stödja deltagarnas intresse och motivation för
yrkesutbildning och skolarbetet överlag. Det sattes även i samband med högre
närvaro och förbättrade studieresultat. Ledning och lärare såväl som elever
inom introduktionsprogrammet beskrev hur det var tydligt att känslan av
sammanhang ökade då utbildningen upplevdes ha en tydlig inriktning. Strate
gierna för att skapa dessa kopplingar organiserades på olika sätt eftersom
skolorna och kommunerna hade olika förutsättningar när det gällde exempel
vis personalens kompetens, samarbetsmöjligheter med det lokala arbets
livet, vuxenutbildning och övriga program på gymnasieskolorna. Det kunde
innebäranya yrkesintroduktionsprogram med möjligheter att läsa gymnasie
kurser i karaktärsämnen tillsammans med elever på yrkesprogram eller med
andra elever från introduktionsprogram, utökad och anpassad studie- och
yrkesvägledning med många arbetsplatsnära aktiviteter såsom företagsbesök,
studiebesök, fler kontaktytor mellan elever och framtida a rbetsplatser, eller
genom fler möjligheter att göra praktik. Att få se och uppleva olika arbets
miljöer och utföra autentiska arbetsuppgifter under exempelvis praktik, APL
eller i undervisningen av karaktärsämnen beskrevs samstämmigt som motiva
tionshöjande, och i synnerhet för elever som stod långt från behörighet till ett
nationellt program.
”Jag visste inte vad jag ville riktigt innan. Jag har alltid haft det lite jobbigt
med skolan och det har väl inte gått så bra… Nu går det bra, det är kul faktiskt
och det är det här jag ska jobba med.”
Elev som fått möjlighet att pröva praktik inom vård och antagits till ett yrkesintroduktionsprogram

Förankring och strukturer för samverkan
För att skapa en ändamålsenlig utbildning inom programmet yrkesintroduk
tion, som fyller sitt syfte för både elever och framtida arbetsgivare, krävs för
ankring och strukturer för samarbete både internt inom skolorganisationen
men även med externa aktörer. Det gäller självklart även för elever inom
andra introduktionsprogram med behov av att ta del av relevant praktik eller
kurser kopplade till olika yrkesområden.
Rutiner för samarbete med beslutsfattare
I uppföljningen av utvecklingsarbetet rapporterades återkommande att
en förutsättning för utveckling av en lyckosam utbildning var att det fanns
tydliga strukturer och processer för introduktionsprogrammens ledning
att föra dialog med beslutsfattare i kommunen kring utformning av studie
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inriktningar inom programmet och skapa en ändamålsenlig plan för utbild
ning. Samarbetet rapporterades vara centralt för att förankra utbildningens
syfte, längd och innehåll och hantera processer kring resurser och eventuella
prioriteringar såsom exempelvis antagningsförfaranden och tillgången till
platser inom de nationella programmen. Ledning och verksamhetsutvecklare
beskrev att tydliga mål i planerna från de lokala nämnderna kunde utgöra ett
viktigt stöd i arbetet. I en kommun fanns exempelvis ett mål som handlade om
att implementera verksamma modeller för snabbare introduktion till arbets
livet för nyanlända vilket fungerade som ett stöd i förankringsprocessenav
förändringsarbetet i utbildningsorganisationen.
”Det är svårt att prioritera obehöriga elever från introduktionsprogrammen
när många behöriga vill gå programmet. Särskilt när det handlar om brist
yrken och antagningen är öppen i hela regionen. Det är beslut som behöver tas
i nämnden och det är jätteviktigt att ha stödet då för planen (plan för utbild
ning), vi har bra stöd i nämnden och är där regelbundet och kommunicerar
kring detta.”
Rektor

Samverkan inom skolan mellan introduktionsprogram och nationella program
Ett nära samarbete på ledningsnivå såväl som mellan lärare beskrevs som
avgörande för att tillgängliggöra utbildningsorganisationen för alla elever,och
i synnerhet eleverna inom introduktionsprogrammen. Elevernas möjligheter
att läsa gymnasiekurser och deras sociala inkludering på skolan rapporterades
vara helt avhängig av beslut som fattades på ledningsnivå (politisk såväl
som skolorganisation). En framgångsfaktor var utrymme för kontinuer
lig dialog mellan rektorer och programansvariga. Det kunde handla om att
representanter från introduktionsprogrammen bjöds in att delta i lokala pro
gramråd och andra mötesforum för att utbyta kunskap kring de respektive
programmen och olika elevgruppers behov för att kunna planera för en ända
målsenlig utbildning för alla elever.
”Det handlar egentligen om samarbete över programgränser över hela skolan
– man måste få med alla i samma tänk och ha en tydlig strategi för arbetet.”
Rektor

På liknande sätt rapporterades samarbete mellan lärare från de olika pro
grammen återkommande som en framgångsfaktor i arbetet med att till
gängliggöra utbildningsorganisationen för alla elever. Samarbetet stärktes
exempelvis genom nya gemensamma arbetslagsstrukturer med lärare från
nationella yrkesprogram och introduktionsprogram eller tillskapande av
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andra forum för regelbundna möten och kommunikation. En skola valde
att schemalägga lärare i gemensamma lektionspass, en strategi som främst
gällde undervisning av nyanlända elever och med syfte att främja språk- och
kunskapsutvecklande arbetssätt. Ett ömsesidigt kunskapsutbyte mellan
lärarna från de olika programmen beskrevs ha stor betydelse för att stödja
elever inom introduktionsprogrammen att lyckas med gymnasiekurser.
Andra positiva effekter av ett ökat samarbete som rapporterades från flera
skolor var en tydligare gemensam elevsyn, ökad kompetens bland lärare att
möta elever med skiftande behov och ökad kvalitet i undervisningen. Lärare
inom nationella program beskrev att samarbetet med kollegor från introduk
tionsprogram kring gemensamma elever var mycket betydelsefullt för han
teringen av praktiska saker såväl som för att diskutera pedagogiska frågor.
I sammanhanget framhölls elevhälsans viktiga roll i planering och organi
seringen av studiesituationen kring eleverna.
Samarbete med det lokala arbetslivet och företrädare för andra skolformer
Det måste också finnas tydliga strukturer och rutiner för introduktions
programmens ledning att föra dialog och samarbeta med representanter för
det lokala arbetslivet, utbildningsanordnare för andra skolformer samt andra
aktörer och resurser relevanta för ungas etablering på arbetsmarknaden.Såsom
Arbetsförmedling, Arbetsmarknadsenheter och Kommunernas aktivitets
ansvar. Detta för att säkerställa relevansen av olika utbildningsinriktningar
inom yrkesintroduktionsprogrammet och tillgången till praktikplatser, skapa
sammanhållna studievägar och underlätta för elever att göra vidaregångar
till andra utbildningsformer och få tillgång till olika kommunala och statliga
resurser och insatser. Utformning av kontaktytor och forum för samarbete
utgjorde en viktig del för utvecklingsprojekten. En kommun genomförde en
övergripande organisationsförändring i samband med projektet för att skapa
ännu bättre förutsättningar för en verksam samverkan mellan olika sektorer
och ansvarsområden. I en annan kommun utvecklades samarbetet med vuxen
utbildningen för att underlätta elevernas övergångar från introduktions
program till vidare studier och säkerställa en sammanhållen studieväg för de
elever som inte hade som mål att nå behörighet till ett nationellt program i
gymnasiet. Bland annat utformades en mer likvärdig gymnasieintygsmodell
att använda på alla skolor.
”Vi hade inte ett tydligt forum för att kunna samarbeta kring introduktions
programmens elever, och det gjorde att det var svårt att samarbeta med olika
företag och andra i arbetslivet kring praktikplatser och innehållet i utbild
ningen. Det var en viktig del vi behövde. Om eleverna har målet att komma till
arbete så måste det finnas arbetsgivare som vill ta emot, eller så behöver de ha
möjlighet att ta nästa steg inom vuxenutbildningen.”
Rektor
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Samordnande funktioner
I samarbetet kring elever inom introduktionsprogrammen, och särskilt
programmet yrkesintroduktion, rapporterades återkommande att sam
ordnande funktioner var en viktig faktor, både på individ- och program
nivå. Anskaffning och samordning av praktikplatser för eleverna inom
introduktionsprogrammenbeskrevs återkommande som en utmaning i brist
på etablerade forum för samverkan såsom lokala programråd. Dessutom
medförde elevernas individuella studieplaner, som ofta omfattade kurser
och lärarkontakter inom flera olika program, praktik, APL och behov av olika
anpassningar generellt höga krav på samordning och samarbete med många
olikaaktörer. Särskilt kring nyanlända elever fanns även behov av regel
bunden kommunikation med externa kontakter kopplade till individernas
livssituation, såsom personal vid boenden och goda män. En strategi som
skolor använde för att möta behovet var att anpassa mentorskapsuppdraget
på olika sätt. En skola tilldelade elever dubbla mentorer – en mentor på det
nationella programmet och en inom IM för att kunna följa och stödja elevers
progression på ett verksamt sätt, medan en annan skola utformade en heltids
mentorstjänst med större flexibilitet och organisatoriskt utrymme att han
tera elevernas behov utifrån ett helhetsperspektiv.
Kartläggning, uppföljning och vägledning
Kartläggning
En systematisk kartläggningsprocess utformad för att fånga upp elevers
kunskaper, förmågor, mål och förutsättningar ur ett helhetsperspektiv är av
görande i utformningen av den individuella studieplanen och för att ”matcha
elever rätt mot olika utbildningsspår” inom introduktionsprogrammet yrkes
introduktion. Det handlar om både innehåll och metoder för genomförande.
Projektledare och personal beskrev vikten av verksamma verktyg och m
 aterial
och organisatoriskt utrymme för att uppnå kvalitet i arbetet samt tillgång till
olika kompetenser utifrån behov såsom exempelvis språkstödjande resurser
studiehandledare, studie- och yrkesvägledare och yrkeslärare.
Kartläggningsprocessen rapporterades som en utmaning kring elever där
det fanns lite information om tidigare skolbakgrund och erfarenheter. En vik
tig del i arbetet blev därför utveckling av arbetssätt och verktyg som kunde
bidra till en bredare bild av elevernas intressen, mål, förutsättningar och
behov. En systematisk kartläggning utifrån ett helhetsperspektiv och upp
följande individuella samtal rapporterades ha många positiva effekter. Det gav
möjligheter för skolan att möta elevernas målsättningar direkt från start och
skräddarsy utbildningen i så hög utsträckning som möjligt i de individuella
studieplanerna, och skapade även goda förutsättningar för mentorsuppdraget
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såväl som för pedagogerna att anpassa sin undervisning. Personal beskrev att
processen också medförde att eleverna fick en större medvetenhet om sina
studieplaner och kände mindre oro och osäkerhet kring sina studier.
”Det här nya sättet att jobba med kartläggningen är en viktig del av att det
har fungerat så bra. Det är ju där det börjar. Nu vet vi mer från start vad olika
elever behöver, deras drivkrafter och intressen och det har gjort stor skillnad
för hur vi kan hjälpa dem rätt.”
Projektledare

Uppföljning
Täta avstämningar med elever och uppföljning av den individuella studie
planen är, trots att det är tidskrävande, en central framgångsfaktor för elevers
motivation och skolans möjlighet att snabbt anpassa stöd efter behov. Upp
följningen av elevernas progression och arbetet med att hålla studieplanerna
levande beskrevs som särskilt utmanande när det gällde elever som står långt
från att nå kursmål då mätpunkterna är otydliga. Intensiv uppföljning handla
de därför både om att säkerställa att den individuella studieplanen fungerade
väl och att stödja elevers motivation genom att peka på alla olika framsteg
som gjorts. Skolorna arbetade med att utveckla rutiner, arbetssätt och verktyg
för olika typer av uppföljning av elevernas progression utifrån ett brett per
spektiv såsom anställningsbarhet. Exempelvis utformade en skola en modell
för att följa upp elevers utveckling under praktik och APL med fokus på både
relevanta kunskapskrav inom karaktärsämnen såväl som kompletterande
förmågor och färdigheter förknippade med anställningsbarhet.
”Uppföljning av elever på yrkesintroduktionsprogrammet är ett heltidsjobb!
Det tar väldigt mycket tid men det är ju så viktigt för eleverna. Att ha en tydlig
struktur är ett måste. Man får upp allt snabbt som inte fungerar, och det som
fungerar bra också förstås, så vi kan skruva i ISP eller vad det kan vara. Jag
tror det påverkar mycket, vi har ju inte tappat några elever.”
Projektledare

Stöd och vägledning
Kontinuerlig vägledning anpassad efter elevernas behov, och med fokus på
arbetslivet, studievägar, valmöjligheter och personlig utveckling har varit cen
tralt i Yrk In. I alla delprojekten beskrevs att ”vägledning på schemat” i olika for
mat i kombination med individuella samtal varit både uppskattat av deltagarna
och positivt för deras progression. Studie- och yrkesvägledare och projekt
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ledning beskrev att särskilt eleverna som stod långt från ett nationellt program
och som hade som mål att etablera sig på arbetsmarknaden hade ett stort behov
av vägledning, och att de kurser som genomförts inom projektet inom arbets
livsorientering med studiebesök, möten med representanter från olika bran
scher och yrken varit ett viktigt komplement till de individuella insatserna.
Tillgången till olika anpassningar och stöd utifrån elevernas skiftande
behov lyfts kontinuerligt fram som en framgångsfaktor i alla kommuner.
Då den absoluta majoriteten av eleverna som deltog i Yrk In-projektet var
nyanlända var olika former av språkstöd i form av studiehandledning, yrkessva det som främst lyftes fram. Men det handlade även om ett ganska omfat
tande stöd av holistisk karaktär inom olika områden som påverkade elever
nas skolsituation. Förutom pedagogiskt stöd kunde det handla om coachning
och stöd i sin vardag för att hantera och samordna olika kontakter kring sin
boendesituation, fritid, vårdnadshavare eller goda män och andra aktörer för
att få tillgång till ytterligare stödinsatser utanför skolan.

Utvalda kommuner
Kommunerna som valdes ut för att delta i fallstudierna är olika avseende
storlek, geografisk placering och förutsättningar på arbetsmarknaden. Följ
aktligen utformades olika typer av insatser för att stödja fler unga att närma
sig arbetsmarknaden. Dock riktades insatserna i stor utsträckning till en lik
nande målgrupp; elever som kommit sent in i det svenska skolsystemet.
Vi riktar ett stort tack till de engagerade och ambitiösa pedagoger, skol
ledare, studie- och yrkesvägledare, coacher, mentorer, elever och huvudmän
som trots pressade scheman delat med sig av sin kunskap, kompetens och tid
på ett mycket generöst sätt. Det är kortversioner av dessa djupstudier som
presenteras i denna rapport.5

Not. 5.

Djupstudierna i sin helhet finns att ladda ner på skr.se.
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Skellefteå
Bakgrund och utmaningar
Skellefteå kommun är den näst största kommunen i Västerbotten med drygt
72 000 invånare. Staden har gått från att vara en industristad med starka
traditioner inom gruv-, trä- och metallindustri till att idag ha en expansiv
arbetsmarknad där allt fler av den växande befolkningen är sysselsatta inom
tjänstesektorn. Det finns tre kommunala gymnasieskolor i kommunen varav
en är en mindre naturbruksskola belägen fyra mil utanför centralorten. De
två större gymnasieskolorna som båda har över tusen elever är båda är cen
tralt belägna i Skellefteå. Dessa båda skolor erbjuder alla nationella program
samt introduktionsprogram.
Behov av fler och tydliga studievägar
Under åren före projektets start växte elevantalet snabbt inom introduk
tionsprogrammen i kommunen. Särskilt stor var ökningen på språkintro
duktionsprogrammet i och med den stora inströmningen av nyanlända elever
som startade runt 2015. I det systematiska kvalitetsarbetet hade ledning och
personal på de två kommunala gymnasieskolorna identifierat ett växande
behov av fler yrkesinriktade studievägar för grupper av unga med målet att
nå en etablering på arbetsmarknaden. Främst gällde det unga inom språk
introduktion som kommit sent in i det svenska skolsystemet och som stod
långt från att nå en behörighet till ett nationellt program. Men behoven fanns
även bland andra introduktionsprogram. Det kunde handla om elever som
gått i svensk grundskola men som saknade många betyg och hade en långsam
eller avstannande progression i sina studier.
När Yrk In-projektet startade 2018 beslutades att en satsning skulle göras
för att utveckla kommunens yrkesintroduktionsprogram för att utforma en
tydligare och bredare repertoar av inriktningar för unga med målet att närma
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sig arbetsmarknaden. Före projektets start hade yrkesintroduktion erbjudits
för enskilda elever som utifrån behov integrerats med olika klasser och grup
per inom introduktionsprogrammen och yrkesprogrammen. Även om upp
lägget uppfattades positivt då utbildningen var skräddarsydd utifrån enskilda
individers behov, fungerade det inte optimalt. Många elever hade svårigheter
att överblicka alla utbildningsvägar och möjliga kursval och saknade en tydlig
tillhörighet i skolorganisationen. De kände sig ”vilsna”, oroliga och flera hade
problem med närvaron.
Saknade strukturer för samarbete
Ett annat utvecklingsområde i organiseringen av yrkesintroduktionsutbild
ningen var avsaknaden av etablerade strukturer för att möta och samarbeta
med representanter för branscher och andra utbildningsaktörer. Detta för att
matcha utbildningen mot efterfrågade kunskaper och kompetenser såväl som
mot fortsatta studievägar. Ett strukturerat samarbete var även centralt för
att säkerställa tillgången på praktikplatser för eleverna inom yrkesintroduk
tionsprogrammet. Arbetet med att anskaffa relevanta praktikplatser var vid
projektets start mycket resurskrävande och till stor del avhängigt av enskilda
yrkesintroduktionssamordnares kontaktnät och insatser.

Vad har gjorts under projekttiden?
Två övergripande spår
Med stöd av nämnd och förvaltning initierade skolledning och projektledare
tillsammans med lärare på de två gymnasieskolorna en ny struktur för yrkes
introduktionsprogrammet och nya inriktningar med utgångspunkt i skolornas
utbud av yrkesprogram. Utbildningen organiserades i två övergripande spår
vars form och innehåll anpassades tydligare till elevernas skiftande förutsätt
ningar, behov och mål. Ett spår för elever med målet att göra sig behöriga till
ett nationellt yrkesprogram, och ett för elever med målet att öka sin anställ
ningsbarhet och etablera sig på arbetsmarknaden, båda tvååriga6.
Dessutom utvecklades en särskild ettårig lärlingsinriktning (Individuellt
alternativ) inom trä och metall för unga under sitt sista gymnasieår som haft
en avstannande progression, och ville pröva tydligt yrkesinriktade studier.
Utbildningen var förlagd till ett kommunägt arbetsrehabiliterande industri
företag utanför skolan och var centrerad kring mer specifika färdigheter
såsom att ta svetslicens, travers- och truckkort som är relevanta för att nå en
anställning i många företag i det lokala arbetslivet.

Not. 6.

Elever kan byta spår under utbildningen med utgångspunkt i individuella behov och önskemål.
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Fler undervisningsgrupper utifrån behov
Det nya upplägget inom yrkesintroduktionsprogrammet innebar att elever
delades in i fler undervisningsgrupper än tidigare även om många ämnen var
gemensamma. Utgångspunkt för grupperna var individernas långsiktiga mål
samt kunskapsnivåer. Syftet var att ge bättre möjligheter att anpassa undervis
ningen med hänsyn till individernas individuella studieplan. För elever med
målet att närma sig arbetsmarknaden anpassades exempelvis kunskapskraven
i svenska för att tydligare kopplas till motsvarande kursplaner inom vuxen
utbildningen och därigenom underlätta för eventuella framtida övergångar.
Nytt ämne
Parallellt med den nya kursstrukturen utvecklades även ämnet ”Arbetsliv”
riktat till att stärka de ungas anställningsbarhet och förbereda dem för in
trädet på arbetsmarknaden. Ämnet organiserades kring olika block kopplade
till arbetslivsorientering och personlig utveckling samt möjlighet att genomgå
kurser i exempelvis brandskydd med intyg.
Utvecklingsarbetet i Skellefteå omfattade även många andra föränd
ringar för att skapa en fungerande organisation kring yrkesintroduktions
programmet. Sammanfattningsvis omfattade de mest centrala delarna:
> ny arbetslagsstruktur på skolan kring eleverna inom yrkesintroduktion
med lärare från både introduktionsprogram och nationella yrkesprogram
> fler och tydligare kopplingar mellan lärare i karaktärsämnen på natio
nella program och elever på yrkesintroduktion för att utforma en bättre
anpassad undervisning
> flexibel och anpassad schemaläggning för introduktionsprogrammens
kurser
> fördjupad kartläggningsprocess med elever inför studiestarten
> tydlig struktur och rutiner för en tätare uppföljning av den individuella
studieplanen
> två nya övergripande samordningstjänster i kommunen för yrkesintroduk
tionsutbildningen med särskilt fokus på utveckling av praktiksamordning
> ny struktur för uppföljning av praktik/APL genom ”trepartssamtal” med
eleven, skolan och praktikplatsen
> ny struktur för samordningsmöten kring elever inom yrkesintroduktion
> utveckling av ämnet arbetslivsorientering (AO) med anpassat kursmaterial
> utformning av yrkessvenska för elever med svenska som andraspråk
(Yrkes-sva).
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Tidiga resultat, framgångsfaktorer och lärdomar
Den nya organisationen och de två utbildningsspåren som utvecklades hann
endast prövas fullt ut under en termin under projekttiden, varför en uppfölj
ning av många kvantitativa resultat inte var möjlig. Dock framkom i skolans
egna uppföljningar att de flesta av de unga redan efter första året fick sommar
jobb där de haft praktik/APL och flera av dem hade fått timanställning. Andra
positivaresultat som rapporterades i ett tidigt skede var att mycket få avbrott
skedde under projekttiden trots att det fanns många utmaningar inom elev
gruppen med tidigare skolmisslyckanden. De elever som påbörjat den nya
inriktningen för en snabbare etablering på arbetsmarknaden var positiva till
upplägget. Uppföljningar visade på en förbättrad närvaro, progression i rela
tion till kursmål i gemensamma ämnen och karaktärsämnen och i elevernas
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gymnasieintyg redovisades en mängd olika kursintyg, certifikat och förmågor
kopplade till ökad anställningsbarhet. Under intervjuer med den lokala projekt
ledaren beskrevs att den nya strukturen för yrkesintroduktionsutbildningen
även b
 idragit till en ökad trygghet och känsla av tillhörighet i organisationen.
”Arbetslaget är jätteviktigt! Det har hjälpt till att lyfta programmet och skapa
känslan av att yrkesintroduktion är ett riktigt program… ”
Projektledare

Under intervjuerna och i projektdokumentationen beskrevs nedanstående
framgångsfaktorer utgöra förutsättningarna för de positiva resultaten.
Förankring och strukturer för samverkan
Inledningsvis krävdes ett rejält arbete för att skapa strukturer, processer och
rutiner för programmets utformning hos alla involverade parter; politik, förvalt
ning, arbetsgivare, rektorer, lärare som gemensamt hade ansvar för utbildningen.
Skolledning och projektledare för Yrk In arbetade systematiskt med att
föra dialoger och involvera branschrepresentanter från det lokala arbetslivet
för att säkerställa ett intresse och möjligheter att ta emot yrkesintroduktions
elever under APL och praktik, men även som arbetskraft efter en avslutad
utbildning. Likaså med att involvera ledningen för de nationella yrkes
programmen, samt lärare och övrig personal och tillvarata deras kunskap
och kompetens om eleverna i planeringen och organiseringen av studierna.
Alla som intervjuades var eniga i att en central framgångsfaktor var att
utvecklingsarbetet tagit sin utgångspunkt i behov och förutsättningar som
identifierats hos både elever, skola och andra relevanta aktörer i kommunen.
Forum och funktioner
I arbetet med att utforma en hållbar modell för yrkesintroduktion beskrevs
skapandet av forum och funktioner för samarbete som avgörande. Dels inom
skolan men också utanför, med det lokala arbetslivet och andra relevanta
utbildningsaktörer i kommunen.
Samarbete med externa aktörer
Mycket tid och resurser riktades till att bygga upp samarbete kring yrkes
introduktion och samordna och införliva utvecklingsarbetet kring programmet
i de forum och processer som redan fanns på plats såsom lokala programråd
och andra konstellationer och möten där man exempelvis diskuterade rekry
terings- och kompetensbehov. Forum för samarbete med vuxenutbildningen
beskrevs också som en viktig förutsättning för att yrkesintroduktionselever
skulle få en sammanhållen studieväg på väg mot arbetslivet.
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”Det tar tid att informera om yrkesintroduktionsutbildningen bland arbets
givare och att samarbeta med handledare och matcha lämpliga praktikplatser.
Man måste skapa förståelse för elevgruppens behov av olika anpassningar
utifrån exempelvis språkkunskaper. Det är ett stort jobb om det ska bli bra.
Men i längden lönar det sig ju om det blir bra!”
Projektledare och studiesamordnare

En framgångsfaktor var tillsättningen av särskilda samordningsfunktioner,
vilka bidrog till ett förbättrat samarbete med alla involverade parter. Särskilt
betydelsefullt var detta för en bättre matchad praktikplatsanskaffning. Det
hade även positiva effekter på kontinuiteten och kvaliteten i kontakterna och
uppföljningen av praktik och APL, vilket resulterade i mer lyckade och lång
variga praktikperioder.
Samarbete inom skolan
De som intervjuades var även överens om att forum, strukturer och processer
för samarbete inom skolan var en förutsättning för att lyckas väl med yrkes
introduktionsprogrammet, framför allt i förhållande till de nationella yrkes
programmen. En rektor för introduktionsprogrammen menade att det goda
samarbetet med övriga rektorskollegor möjliggjort utvecklingsarbetet. En
särskilt viktig del var det nya arbetslaget som inkluderade både yrkeslärare
och introduktionsprogramslärare som medförde att undervisningen kunde
anpassas bättre utifrån elevers behov och förutsättningar. I sammanhanget
framhölls även strukturer för samarbete mellan lärare i svenska som andra
språk (sva) och ämneslärare, och schemaläggning som utgick från att det
skulle finnas tillfällen till gemensamma lektioner för sva- och yrkeslärare.
Systematisering av mentorsuppdraget
En ytterligare del i utvecklingsarbetet relaterat till arbetslagsstrukturen
som upplevdes ha bidragit till de positiva resultaten var en systematisering
av mentorsuppdraget, eftersom detta ofta var en komplex uppgift. Under
projekttiden skapades dokument för att tydliggöra uppdraget. Det nya arbets
sättet gav större likvärdighet, underlättade mentorernas arbetssituation, och
skapade en ökad systematik i det främjande elevhälsoarbetet.
Holistisk kartläggning och tät uppföljning av individuella studieplaner
De som intervjuades var överens om att skolans möjligheter att stödja elev
erna att lyckas med sina studier var kopplade till kunskaper om deras behov,
förutsättningar, intressen och mål. En viktig del var därför att utveckla en
kartläggningsprocess, och tydliga rutiner för att följa upp elevernas progres
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sion. Projektledaren arbetade med att utveckla både arbetssätt och ett utökat
material för kartläggning som skulle säkerställa att elever placerades i rätt
”spår.” Material från Skolverket kompletterades med intervjuer utifrån ett bre
dare perspektiv och tiden för processen förlängdes till en två-veckorsperiod.
Positiva effekter av kartläggningen
Resultatet av den omfattande kartläggningen hade många positiva effekter.
Eleverna blev medvetna om sin studieplan och vad den innebar i ett tidigare
skede. Det gav också möjligheter för skolan att möta elevens målsättningar
tidigt på läsåret så att utbildningen kunde ”skräddarsys” i högsta möjliga mån.
Det underlättade arbetet med att skapa bättre nivågrupperingar och anpass
ningar från start, vilket i förlängningen bidrog till en högre måluppfyllelse
för elever, utifrån deras respektive kunskapsnivå. Lärarna rapporterade att
ungdomarna tillgodogjorde sig undervisningen bättre och blev mer positivt
inställda till ämnet. Resultatet var fler godkända resultat och högre närvaro.
Systematiserade rutiner för uppföljning
En lokal projektledare med stor erfarenhet av arbete inom introduktions
programmen menade att en ”fungerande uppföljning av elevernas utveck
ling på IM är ett heltidsjobb.” Det är svårt att avsätta tillräckliga resurser för
arbetet, men samtidigt är det helt avgörande. Under projekttiden utvecklades
och systematiserades därför rutinerna med att följa upp elevernas progres
sion i relation till den individuella studieplanen. Med stöd i de nya struktur
erna och funktionerna med arbetslag, samordningstjänster samt rutinerna
för mentorsuppdraget förtätades uppföljningssamtalen. Dessutom utforma
des ett dokument och en särskild rutin för att följa upp elevernas progression
u
 nder praktiken.
”Det kan vara jättesvårt att matcha elever mot ’rätt spår’ från början och
särskilt om man ju vet väldigt lite om deras bakgrund. Man vill ju inte ’stänga
några dörrar’ innan man ser en progression för en del unga kan ju göra otroliga
resor med noll kurser i bagaget från start…”
Studie- och yrkesvägledare

Den intensifierade uppföljningen rapporterades ha bidragit mycket till det
positiva utfallet för de nya spåren inom yrkesintroduktion. Det medförde
att skolan kontinuerligt kunnat skruva i elevernas individuella studieplaner,
anpassa undervisningen och säkerställa att utbildningen möter individernas
behov.
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Bergs kommun
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Berg
Bakgrund och utmaningar
Bergs kommun i Jämtland har drygt 7 000 invånare. Dessa är spridda över
ett stort geografiskt område. Kommunen är en turism- och besöksnärings
kommun med många småföretag. Efter en längre period med en minskande
befolkning har kommunen de senaste åren haft en positiv befolkningstrend.
Till stor del kan ökningen kopplas till mottagandet av nyanlända ungdomar.
I centralorten, Svenstavik, ligger kommunens enda gymnasieskola. Skolan
är förhållandevis liten med ungefär 120 elever, varav en stor andel finns på
ett nationellt idrottsprogram inom skidsport. Då många elever kombinerar
gymnasiestudierna med idrottsträning på elitnivå har skolan stor erfarenhet
av att anpassa studierna efter individuella behov.
Ny organisation
När Yrk In-projektet startade hade nyligen ett utvecklingsarbete kring kom
petensförsörjning initierats i kommunen. En större genomlysning hade lett
till ett beslut om att samla de verksamheter som främst arbetar med närings
liv och tillväxt under en avdelning. I den nya avdelningen, som fick namnet
Tillväxtavdelningen, inkluderades Näringslivsavdelningen, Integrations
service, Kultur och Fritid, samt en ny Arbetsmarknads- och kompetensenhet.
Diskussioner fanns även kring hur kommunens gymnasium och vuxenutbild
ning skulle kunna finnas med på olika sätt i den nya strukturen.
Behov av bättre matchning och vägledning
Yrk In-projektets övergripande målsättningar med att öka ungas anställnings
barhet och stödja dem att närma sig arbetsmarknaden låg helt i linje med
syftet för kommunens nya organisation och dessa båda utvecklingsarbeten
kom därför att bli tätt sammankopplade. Den nya arbetsmarknads- och
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 ompetensenheten såg att en bättre matchning behövdes mellan individerna
k
och arbetsmarknadens behov. På gymnasieskolan såg man ett behov av en
ökad samverkan med kommunens arbetsmarknadsenhet och andra kommu
nala a ktörer. När Yrk In startade hade skolan under en ganska kort period tagit
emot ett stort antal nyanlända elever. Många av dessa unga var i stort behov av
arbetsmarknadskunskap och vägledning kring möjliga studievägar men även
ett mer holistiskt stöd för att hantera sin vardag och livssituation och orientera
sig i samhället. För elever som stod långt från att nå behörighet till ett nationellt
program och sökte en etablering på arbetsmarknaden fanns ett behov av att ut
forska tydliga yrkesinriktade studievägar och komma ut i praktik inom olika
branscher och yrkesområden.
Svårt för en liten skola att erbjuda ett brett utbud
En utmaning i arbetet med att utforska olika yrkesutbildningar och göra
praktik var skolans storlek. Storleken beskrevs annars generellt i intervju
erna som en stor fördel när det gällde möjligheter till anpassningar, trivsel
och trygghet. Men det innebar samtidigt att det finns ett begränsat utbud av
yrkesprogram. Sålunda hade elever inom introduktionsprogrammen begrän
sade möjligheter att ta del av kurser eller delar av kurser i karaktärsämnen
utanför de som fanns tillgängliga på skolan. Strukturen i det lokala närings
livet med många småföretag utgjorde också en utmaning i samarbetet med
skolan kring praktik och studiebesök.
Behov av stöd inför och under praktiken
Behovet av utökad vägledning och stöd gällde inte bara elever som kommit
sent in i skolsystemet utan även andra unga som av olika anledningar ris
kerade att få svårigheter i övergången mellan studier och arbete. Exempel
vis hade skolan i det systematiska kvalitetsarbetet identifierat att det fanns
elever inom de nationella yrkesprogrammen som upplevde svårigheter med
att genomföra den arbetsplatsförlagda undervisningen (APL) och praktik,
och behövde fler former av stöd för att exempelvis planera och strukturera
uppgifter eller hantera kontakter och olika sociala situationer.

Vad har gjorts under projekttiden?
Målet för Yrk In-arbetet i Berg var att utforma en mer var sammanhållen väg
för ungdomar från gymnasieskolan till det lokala arbetslivet. Utvecklings
arbetet omfattade många olika insatser och involverade olika aktörer som alla
utgjorde viktiga partners i samarbetet kring de unga i kommunen.
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”Vi behöver skapa en kedja av insatser för de unga på vägen ut i arbetslivet. En
del unga behöver ju etablera kontakten med olika aktörer i kommunen som kan
ge stöd och vägledning över tid, så att de inte riskerar att hamna i ett glapp när
skolan är slut.”
Chef för kommunens Tillväxtavdelning

Sammanfattningsvis innefattade insatserna inom Yrk In-projektet följande
centrala delar:
> utformning av nya strukturer/forum/funktioner och processer för en mer
effektiv samverkan mellan skola, Kommunens aktivitetsansvar (KAA),
Arbetsmarknad- och kompetenssenheten, Integrationsservice/
Inflyttarservice, Kultur och Fritid och Näringslivsenheten kring
de unga i kommunen
> utveckling och förstärkning av vägledningsarbetet för elever i gymnasie
skolan
> utveckling av ett holistiskt stöd för elever i gymnasieskolan för att stödja
fler unga att klara sina studier/utbildning
> utveckla arbetet med handledarutbildningar för att rusta arbetsgivare med
rätt kunskaper för att ta emot unga på praktik/APL eller som arbetskraft.
figur 2. Den nya strukturen för kommunens arbete med kompetensförsörjning
Plan för livet
Marknadsföring
Information
Daglig service
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Studie- och
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Tidiga resultat, framgångsfaktorer och lärdomar
Uppföljningar inom projektet visar flera positiva resultat i ett tidigt skede.
Totalt ingick 47 elever (12 tjejer och 35 killar) i insatser inom Yrk In-projektet,
varav 38 fanns inom introduktionsprogrammen och 31 av dessa individer
var nyanlända till Sverige. Flera elever nådde behörighet till ett nationellt
program och inga av de unga som tog del av insatserna gjorde studieavbrott
under projekttiden. De som lämnade gymnasieskolan fortsatte sina studier
inom vuxenutbildningen eller sfi. Även frånvaron minskade bland eleverna
efter att de börjat ta del av de individuella stödinsatserna inom Yrk In. De
elever som intervjuades beskrev att de dragit nytta av den utökade och bred
dade vägledningen och möjligheterna till stöd på olika sätt.
Den handledarintroduktion som var en del i arbetet med att bättre förbereda
arbetsplatser inför mottagandet av praktikanter bidrog till att fler arbetsplatser
öppnade upp för praktik för elever på introduktionsprogrammen. Detta möjlig
gjorde att alla unga, oavsett kunskapsnivåer i svenska och andra ämnen, kom ut
i relevant praktik av varierande längd. Skolans ledning och personal menar att
praktiken bidragit positivt till elevernas utveckling och progression.
Strukturer för samarbete avgörande
I arbetet med att utforma en sammanhållen väg från skola till arbete fram
hölls skapandet av strukturer för samarbete som en avgörande faktor. För att
nå systematik i arbetet och få relevanta aktörer att närma sig varandra var
ett första steg att strukturera och utforma forum för möten och dialog. Det
handlade delvis om att samordna och införliva representanter från skolan i
de forum och processer som redan fanns på plats för att diskutera rekryte
rings- och kompetensbehov och möjliggöra för skolan att föra in behov kring
praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) såväl som anställning.
Ny organisation skapade nya forum
Nya strukturer skapades under uppbyggnaden av den nya tillväxtavdelningen.
Träffar för projektmedarbetare från kommunens olika projekt infördes och
kom att kallas den ”operativa gruppen”. En styrgrupp för gemensamma pro
jekt i kommunen skapades och avstämningsträffar för kommunala chefer,
ansvariga för projektmedarbetarna infördes.
I intervjuerna beskrivs att den tydliga strukturen för samverkan bidragit
mycket positivt till att skapa ett sammanhållet stöd för unga som är i risk
zonen för att hamna utanför arbete och studier. I synnerhet den operativa
samverkansgruppen med fokus på individerna har varit betydelsefull. Struk
turen skapade systematik i arbetet och positiva synergier vilket resulterade
i att gymnasieelever i högre grad fick del av alla insatser som fanns tillgäng
liga inom olika verksamheter i kommunen. Den skapade även möjligheter att
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föra dialog med lokala företag kring olika behov kopplat till praktik, APL eller
a rbetslivsorientering.
”Den här nya samarbetsgruppen har varit jättebra och det arbetet kommer att
fortsätta. Vi har verkligen fått ut mycket av att ha de här träffarna, och har
kunnat hjälpas åt för att hitta möjligheter för eleverna.”
Projektledare

Funktioner och roller
I intervjuerna framkom också att projektledarens samordnande uppdrag
har varit mycket betydelsefull för utformningen av ett verksamt samarbete.
Mycket tid har lagts på att bygga upp kontakter med alla involverade parter
från olika sektorer och verksamheter och det var tydligt att det behövdes en
länk i arbetet med att skapa en sammanhållen kedja av insatser.
Projektledaren hade sin anställning vid den nya tillväxenheten men till
bringade merparten av sin tid i skolan för att samarbeta med skolans personal
kring eleverna och finnas tillgänglig för dem och utgöra en länk till kommunens
övriga resurser. Hen kom under projektets gång att få ett brett samordnande
uppdrag kring eleverna som kan liknas vid ett utvidgat mentorsuppdrag.
”Det har varit jättebra med att ha någon som håller ihop delarna. Det finns ju
elever som behöver stöd med så många olika delar i livet, och lösa kontakterna
utanför skolan också.”
Studie- och yrkesvägledare

I rollen ingick att erbjuda ett holistiskt stöd utifrån elevers varierande behov,
exempelvis uppföljning av progression, strukturstöd, coachning, vägledning
och förberedelser inför praktik/APL, vardagsstöd och lotsning till vidare stöd
hos andra aktörer. En framgångsfaktor var att projektledaren hade en rela
tion till eleverna. Förtroendekapitalet som byggts upp var en förutsättning
för att elever skulle kunna lotsas till andra insatser och aktörer.
I samband med att projektet avslutades anställdes inom skolan en studie
samordnare/heltidsmentor för att bibehålla de arbetssätt och rutiner som
utformats under projekttiden.
Andra samordnande roller
Under tiden som Yrk In pågick anställdes inom arbetsmarknadsenheten
även särskilda koordinatorer för att hitta nya sätt att få individer i sysselsätt
ning och samtidigt hjälpa lokala företag att hitta efterfrågad kompetens. Till
sammans med Yrk In:s projektledare blev dessa koordinatorer centrala i
arbetetmed att stödja elevernas arbetslivsorientering och anställningsbarhet.
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 oordinatorerna hade stor kunskap om det lokala arbetslivet och etablerade
K
kontakter med olika företag och hjälpte till att anskaffa lämpliga praktikplatser
och studiebesök, anordnade branschträffar och olika utbildningar för personal
grupper inom projektet.
Holistiskt stöd och anpassad vägledning
De som intervjuats beskrev vikten av att ta utgångspunkt i individernas hel
hetssituation för att stödja dem att fullfölja en yrkesutbildning eller närma
sig en etablering på arbetsmarknaden. Lärare och studie- och yrkesvägledare
menade att stödet inom projektet och samordnarfunktionen på ett bra sätt
kompletterat skolans arbete med delar som varit svåra att systematisera på
grund av begränsade resurser. Särskilt för elever i mer komplexa situationer
med ett stort behov av stöd och vägledning var ett holistiskt perspektiv och
flexibilitet centralt. Det handlade om utökad vägledning i grupp, samt att
projektledaren bidrog med kunskap och kompetens inom socialt arbete och
fanns tillgänglig under skoldagen.
”Det är ju tydligt när jag mött unga tidigare på Arbetsförmedlingen, att det
kanske inte bara är det att de inte har en gymnasieexamen. Det handlar ofta
om andra saker i vardagen som måste komma på plats.”
Nyanställd heltidsmentor, gymnasieskolan som tidigare arbetet på Arbetsförmedlingen

I intervjuerna lyftes även betydelsen av att projektledaren hade kunskap om
andra insatser för unga som fanns att tillgå i kommunen och flexibiliteten i
uppdraget som gav möjlighet att följa elever till aktiviteter och insatser utan
för skolan. Sammanfattningsvis omfattade stödet till individerna inom pro
jektet följande:
> kartläggning av nuläge, enskilt eller tillsammans med mentor/lärare
> motiverande/coachande samtal
> genomgång av studieplan och kurser
> strukturering av studier/skolarbete
> förberedelser inför arbetsplatsförlagt lärande (under samtal)
> studiebesök på arbetsplatser kopplade till gymnasieskolans yrkesprogram
> uppstartsbesök och uppföljning av arbetsplatsförlagt lärande
> vägledning i grupp och enskilt.
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Vägledning på schemat
En ny vägledningskurs och en utökad och bättre anpassad vägledning
rapporteras återkommande som en framgångsfaktor inom projektet. Studie-
och yrkesvägledaren beskrev att den breda vägledningen med arbetsmark
nadskunskap och arbetslivsorientering med kontinuerlig information om
utbildningsvägar, studiebesök, och coachning hade positiva effekter på de
ungas situation. Ungdomarnas oro och funderingar kring möjliga studieoch yrkesvägar och yrken kunde dämpas genom att deras frågor kontinuer
ligt kunde avhandlas. Det fanns även utrymme för att låta olika professioner
och branschrepresentanter besöka skolan och berätta om sitt arbete och för
eleveratt göra studiebesök.
Det systematiska vägledningsarbetet upplevdes särskilt gynnsamt för
eleversom kommit sent in i det svenska skolsystemet och hade mycket
begränsad kunskap om olika studieformer och -vägar.
Kartläggning utifrån ett helhetsperspektiv
Under projekttiden infördes ett nytt arbetssätt för att kartlägga elevernas
förutsättningar och behov i samband med inskrivningen på gymnasieskolan.
Projektledaren för Yrk In mötte alla elever för ett första kartläggningssamtal
med syfte att snabbt fånga upp eventuella behov av stöd inom olika områden
och påbörja arbetet med att bygga en positiv, förtroendefull relation. Sam
talen handlade om elevernas upplevelse av den första tiden på skolan och
deras skolsituation, men även om helhetssituationen med fritid, hälsa och
relationer. Strategin resulterade i att en dialog om eventuella stödbehov kom
i ett tidigare skede. Efter projektets slut implementerades rutinen och fråge
batteriet som en del av det ordinarie arbetet på skolan.
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Sandvikens kommun
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Sandviken
Bakgrund och utmaningar
Sandviken har en befolkning på knappt 40 000 invånare. Kommunen har en
växande befolkning till skillnad mot många andra kommuner i länet. Arbets
marknaden har genomgått en strukturomvandling med ett sjunkande behov
av arbetskraft inom industrin. Ungdomsarbetslösheten har de senaste åren
varit jämförelsevis hög och andelen unga utan avslutade gymnasiestudier
liggerockså över det nationella genomsnittet.
I Sandviken finns en stor kommunal gymnasieskola med över tusen elever
som erbjuder sex högskoleförberedande program, sju yrkesprogram med
fleraolika inriktningar samt alla introduktionsprogram.
På skolan finns sedan länge ett omfattande samarbete med näringslivet och
på flera av programmen har eleverna stora möjligheter till utvecklande praktik,
både i Sandviken och på andra platser i Sverige eller utomlands. Inför projekt
starten av Yrk In var dock möjligheterna att göra praktik och utforska framtida
arbetsmöjligheter mer begränsade för elever på introduktionsprogrammen.
Behov av fler utbildningsalternativ
Som ett led i att bättre matcha ungas utbildningar mot de lokala förutsätt
ningarna gjordes en satsning på att utveckla yrkesintroduktionsprogrammet
i kommunen. Skolledning, lärare och övrig personal på skolan hade under en
tid identifierat ett behov av att utveckla fler utbildningsalternativ inom intro
duktionsprogrammen med ett tydligare mål mot etablering på arbetsmarkna
den för att skapa större motivation för studier hos elever och för att öka deras
möjligheter till en etablering på arbetsmarknaden. En utmaning i arbetet
med att utöka yrkesintroduktionsprogrammet och ge fler elever möjlighet
att ta del av kurser i karaktärsämnen, var de nationella yrkesprogrammens
popularitet på skolan. Till skillnad från många andra skolor i landet var det
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ett högt söktryck på många av yrkesutbildningarna och klasserna var fulla.
Skolledningen för introduktionsprogrammen försökte därför utforma andra
lösningar för att möta elevernas behov.

Vad har gjorts under projekttiden?
Utvecklingsarbetet i Yrk In Sandviken omfattade två övergripande delar för
delvis olika målgrupper:
> en satsning på att utöka yrkesintroduktionsprogrammet med fler
inriktningar och samtidigt förändra strukturen på utbildningen genom att
ändra antagningsprocessen och införa ett basår för de elever som antagits
> förstärkt studie- och yrkesvägledning med nya kurser och fler möjligheter
till praktik för elever inom individuellt alternativ som ett led i att höja
deras motivation för utbildning.
Sammanfattningsvis innefattade insatserna inom Yrk In-projektet följande
centrala delar:
> utformning av tre nya inriktningar på yrkesintroduktionsprogrammet
(Idrotts- och fritidsanläggning, 800 poäng, Arbete inom förskola/fritids
hem, 900 poäng och Restaurang och livsmedel, 1 000 poäng
> utveckling av en förstärkt studie- och yrkesvägledning och motivations
höjande insatser för elever på introduktionsprogrammen
> utveckling av praktiksamordningen för elever på introduktionsprogrammen.
Utvecklingsarbetet involverade flera aktörer som alla utgjorde viktiga part
ners i samarbetet kring de unga i kommunen. De som ansvarade för insats
erna inom projektet var en lokal projektledare som även utförde mycket av
det konkreta arbetet med eleverna i skolan, en hälsopedagog och lärare inom
introduktionsprogrammen, studie- och yrkesvägledare samt personal från
LOK-centret (en del av Sandvikens arbetsmarknadsenhet) som ansvarade för
kurser i arbetsmarknadskunskap och arbetslivsorientering.

Tidiga resultat, framgångsfaktorer och lärdomar
Yrk In i Sandviken omfattade 116 elever (86 pojkar och 30 flickor) under den
tid som projektet pågick. Eleverna som tog del av insatser fanns inom yrkes
introduktionsprogrammet och individuellt alternativ. Många av eleverna
hade kommit sent in i det svenska utbildningssystemet, via språkintroduk
tionsprogrammet, men även unga med svensk bakgrund tog del av insatserna.
Initiala resultat som rapporterades på individnivå var mycket positiva när
det gällde elevers intresse för yrkesutbildning och vidaregångar inom intro
duktionsprogrammen.
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Bland de 116 unga som deltog i projektet läste 55 elever vidare efter projektets
slut inom olika former av yrkesintroduktionspaket, tre deltagare påbörjade
ett nationellt yrkesprogram, en ungdom var i anställning och en ytterligare i
heltidspraktik. Totalt var 103 av de 116 deltagarna kvar i studier.
De som intervjuades under projektets gång rapporterade även positiva
resultat när det gällde elevernas engagemang med studierna, motivation och
helhetssituation. Projektledare beskrev att eleverna som tagit del av insatserna
på yrkesintroduktionsprogrammet upplevde en större meningsfullhet i sina stu
dier och såg mer positivt på sin framtid. Detta bekräftades av de elever som inter
vjuades. De var mycket positiva till den utökade och breddade vägledningen,
möjligheten att få läsa kurser i karaktärsämnen och praktiktillfällen.
”Det är tydligt för oss alla här att eleverna kommer hit och är glada nu. De
känner att de har ett syfte med sina studier, och vet vart de är på väg. Tidigare
när vi hade uppföljning av hälsosamtalen så såg vi att eleverna inte kände en
meningsfullhet, det var jättehemskt. Nu känner de att de har en tillhörighet.”
Projektledare

Ny systematik i samarbetet mellan olika aktörer
På organisationsnivå omfattade resultaten både nya inriktningar inom yrkes
introduktionsprogrammet, funktioner, strukturer för samverkan, processer
och arbetssätt. Projektledaren för Yrk In beskrev att en ny systematik uppnåtts i
samarbetet mellan olika aktörer i kommunen, särskilt mellan skola och arbets
marknadsenheten (LOK-centret) samt mellan introduktionsprogrammenoch
det lokala arbetslivet. Det innebar att fler unga fick del av relevanta insatser
som i förlängningen kan bidra till en lyckad övergång till arbetslivet.
”Vi arbetar ju massor och håller på och förbereder eleverna och rustar dem
med olika delar men så finns inte en tydlig mottagare. Det är ju det vi saknar
delvis nu och då måste något ske hos andra aktörer i kommunen – i skolan och
arbetsgivare. Vi måste alla göra det här tillsammans.”
Projektledare

Strukturer och funktioner för samverkan kring introduktionsprogrammen
I intervjuerna med ledning och projektteam beskrevs strukturer och funk
tioner för samverkan som en avgörande del i arbetet med att tillgängliggöra
utbildningsorganisationen för eleverna inom introduktionsprogrammen och
möjliggöra för dem att läsa kurser i olika karaktärsämnen och få tillgång till
praktik. Vid projektets start saknades delvis tydliga lokala planer, forum och
rutiner för samverkan mellan introduktionsprogrammen och de nationella
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programmen. En viktig del av utvecklingsarbetet handlade sålunda om att
involvera och stärka samarbetet med relevanta aktörer externt i kommunen.
Men också samarbetet inom skolan med programrektorer och yrkeslärare
berördes. För att utveckla samarbetet deltog den lokala projektledaren i lokala
programråd, informerade om yrkesintroduktionsprogrammet och Yrk Inprojektet på yrkesprogramträffar i skolan och andra forum. Samarbetet med
LOK-centret kom att bli väldigt betydelsefullt i sammanhanget. Där fanns till
gång till ett multi-professionellt team med stor kunskap om Yrk In:s målgrupp
samt erfarenhet och kompetens inom de efterfrågade sakområdena arbets
marknadskunskap och motivationshöjande arbete.
Praktiksamordnare möjliggjorde för fler att få praktik
Anställningen av en praktiksamordnare beskrevs av alla som intervjuats som
avgörande för att fler elever skulle få möjlighet att genomföra en lyckad prak
tik. Före tillsättningen av praktiksamordnaren fanns inga etablerade rutiner
för att hantera praktik för eleverna på introduktionsprogrammen, och på den
centrala enheten för anskaffning av praktikplatser saknades kunskaper om
behov av olika anpassningar för dessa elever. Situationen innebar att elever
från de nationella yrkesprogrammen prioriterades och att väldigt få elever
inom introduktionsprogrammen fick tillgång till praktik. Efter att praktik
samordnaren påbörjat sitt arbete ökade antalet unga som kom ut på relevant
praktik från 5 stycken under VT 2019 till 26 stycken under HT 2019.
”Nu kommer alla som behöver ut i praktik och det har varit ett stort lyft för
många elever. Men det har krävts ett stort arbete under en period så att det blir
bra. En del elever har speciella behov och då har jag förberett arbetsplatserna
på olika sätt, men det har fungerat nu när jag haft det utrymmet i tjänsten.”
Praktiksamordnare

Tydlig koppling till ett yrke, en framgångsfaktor för ungas engagemang
I arbetet med att öka ungas motivation för utbildning, och i synnerhet yrkes
utbildning, lyfte alla som intervjuats fram vikten av att praktiskt få utforska
olika yrken och yrkesområden. Inom den förstärka studie- och yrkesväg
ledningen organiserades många arbetsplatsnära aktiviteter såsom företags
besök, studiebesök, och kontakter mellan elever och framtida arbetsplatser
vilket hade en mycket positiv påverkan på elevernas motivation. Studie- och
yrkesvägledaren menade att det var särskilt viktigt för elever som kommit
sent in i det svenska skolsystemet att få mycket information om olika studie
vägar och kunskap om arbetsmarknaden. Framför allt har det varit betydelse
fullt att få se och uppleva autentiska miljöer och arbetsuppgifter under
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praktik eller andra aktiviteter. Det fanns en samstämmighet i att det var stär
kande och motivationshöjande att gå en utbildning med en tydlig inriktning.
Möjligheten att komma ut på praktik framhölls i sammanhanget som särskilt
centralt. Men även konkreta förberedelser inför en övergång till arbetslivet
såsom hur man skriver ett personligt brev och CV, och förbereder sig för en
anställningsintervju, samt vett och etikett på arbetsplatsen upplevdes bidra
till elevernas motivation.
”Vägledningen är verkligen så central och det behöver vi hålla i. Alla delar med
arbetsmarknadskunskap och arbetslivsorientering. Och vi skulle vilja träffa
eleverna ännu mer i grupper och fortsätta att informera kontinuerligt.”
Studie- och yrkesvägledare

Vägledning i bred bemärkelse
Samtidigt som projektledare, studie- och yrkesvägledare, lärare och praktik
samordnaren beskrev de positiva effekterna av en tydlig koppling mellan
studier och yrken, arbetslivsorientering och praktik, var de överens om att
det även fanns ett utbrett behov av självstärkande insatser för eleverna som
deltog i projektet. Det handlade om att elever för att kunna tillgodogöra sig
utbildningen parallellt behövde stöd att synliggöra sina möjligheter, kompe
tenser och färdigheter och stöd att bryta negativa beteendemönster och tan
kar och utveckla en mer positiv självbild och starkare självförtroende.
Inom projektet användes material från metoden 7-tjugo inom den förstärkta
vägledningen för att stärka elevernas egenmakt vilket uppfattades fungera väl
för många elever.7 Uppföljningarna vid projektets slut visade att elevers när
varo och engagemang för studierna ökat och eleverna beskrev vidare att de tar
större ansvar för livet och sina studier, att de ser mer positivt på framtiden och
känner sig gladare, har större vilja till utveckling och ett större självförtroende.

Not. 7.

7-tjugo är en kombination av grundutbildning i empowermentpedagogik och ett omfattande
metodmaterial att använda i arbetet med barn och tonåringar. Fokus ligger på personlig
utveckling och förändringsprocesser.
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Alingsås kommun
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Alingsås
Bakgrund och utmaningar
Alingsås kommun har en befolkning på drygt 41 000 personer. Många invå
nare pendlar till Göteborg som ligger mindre än fem mil bort. Det finns en
gymnasieskola i kommunen, Alströmergymnasiet, som ligger i utkanten av
centralorten. Det är en stor skola med ungefär 1 200 elever. Man erbjuder 12
nationella program (varav 6 yrkesprogram) samt alla introduktionsprogram.
I samband med flyktingvågen 2015–2016, växte antalet nyanlända elever på
skolans introduktionsprogram mycket snabbt. Det fanns ett växande behov
av att utveckla fler yrkesinriktade studievägar för grupper av elever med
målet att nå en etablering på arbetsmarknaden. Många av eleverna stod långt
från att nå en behörighet till ett nationellt yrkesprogram. Men skolan ville ta
tillvara dessa elevers tidigare yrkeserfarenheter och intressen och samtidigt
matcha till efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden.
Behov av bättre matchning
Det var dock otydligt vilka utbildningar och kompetenser som de lokala
arbetsgivarna önskade. Det fanns ett behov av att systematisera arbetet för
skapa hållbara strukturer och utveckla en tydligare matchning mellan unga
och praktik eller arbete. Under tidsperioden då projektet Yrk In pågick rådde
dessutom högkonjunktur och många lokala företag rapporterade hög arbets
belastning, vilket gjorde att anskaffningen av praktikplatser för elever inom
introduktionsprogrammen försvårades.
Fulla program
En utmaning i utvecklingsarbetet av yrkesintroduktionsprogrammet var att
det inte fanns platser vikta för elever inom introduktionsprogrammen på
yrkesprogrammen. Eftersom gymnasieskolan vuxit och klasserna inom många
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program var fulla fanns väldigt lite utrymme att ta emot ytterligare elever. Det
fanns inte heller karaktärsämneslärare att tillgå inom introduktionsprogram
men. Situationen medförde att det före projektets start fanns lite samarbete
mellan introduktionsprogrammen och de nationella programmen, och möjlig
heterna för elever utan behörighet att ta del av gymnasiekurser var begränsade.
Bättre integration
I utbildningsnämndens flerårsstrategi för ökad självförsörjningsgrad bland
kommunens invånare fanns dock mål som tydligt kunde kopplas till en snab
bare introduktion i arbetslivet för nyanlända. Skolledning och projektledare
beskrev att arbetet med nyanlända elever var en högprioriterad fråga vilket
gav stöd för att driva utvecklingsarbetet vidare.
Förutom målet att snabbare etablera sig på arbetsmarknaden var förhopp
ningen även att en inkluderingen av introduktionsprogramelever, särskilt
nyanlända elever, inom de nationella yrkesprogrammen i förlängningen
skulle bidra till en ökad integration. Även utökade möjligheter till praktik och
arbetsplatsförlagt lärande (APL) förväntades bidra till en ökad integration.

Vad har gjorts under projekttiden?
Yrkesintroduktion inom ramen för nationella program
Höstterminen 2018 startades ett tre-årigt yrkesintroduktionsprogram i sam
arbete med fyra nationella yrkesprogram som var öppna för att ta emot elever
från introduktionsprogrammen och integrera dem i klasser på de nationella
programmen. Följande programinriktningar omfattades: El- och energi
programmet (EE), Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), Vård- och om
sorgsprogrammet (VO) samt Barn- och fritidsprogrammet (BF).
Utgångspunkt i yrkespaken
Utbildningen tog sin utgångspunkt i de nationella yrkespaketen men anpas
sades utifrån elevernas behov och förutsättningar. Eleverna läste grundskole
ämnen på introduktionsprogrammet (främst svenska, engelska och matematik)
nivåanpassat utifrån individuella behov. De programgemensamma kurserna
och APL nivåanpassades däremot inte, utan genomfördes i samma utsträckning
och med samma krav som för elever på respektive nationellt program.
Under det första året hade alla elever stöd av en sva-lärare som även följde
upp elevernas helhetssituation och fungerade som en mentor för dem.
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Tidiga resultat, framgångsfaktorer och lärdomar
Under projekttiden kom totalt 20 ungdomar (18 män och 2 kvinnor) att om
fattas av projektet. Nio av dessa fanns kvar på yrkesintroduktion vid avslutet
2020. Alla deltagare var nyanlända utom en individ som varit i Sverige i sex
år. Bland de unga som avslutade sitt deltagande i projektet gick sju vidare till
andra utbildningsformer (främst vuxenutbildningen men även till ett annat
introduktionsprogram och en nådde behörighet och övergick till ett natio
nellt program.) Två deltagare tvingades lämna Sverige på grund av asylskäl.
Ett annat viktigt resultat som framkom i det systematiska kvalitetsarbetet var
att eleverna inom den nya yrkesintroduktionen hade ungefär hälften så mycket
ogiltig frånvaro jämfört med språkintroduktion och individuellt alternativ.
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”Det har hänt jättemycket. Skolan har öppnat upp på ett helt nytt sätt. Det
har funkat bra med nästan alla delar. De är supernöjda på Barn- och fritids
programmet, de undrar om vi inte har fler elever som vill prova... Men det har
ju krävts mycket förberedelser, det har varit många steg i det här…”
Projektledare

Gymnasiepoäng
Alla unga som fortfarande ingick i den nya yrkesintroduktionsutbildningen vid
projektets avslut genomförde alla de programgemensamma kurserna och APL.
Nitton av tjugo elever tog gymnasiepoäng. Tolv elever uppnådde mer än 300
poäng under tiden som Yrk In varade, vilket måste anses vara ett gott resultat
eftersom åtta av ungdomarna före starten på yrkesintroduktionsprogrammet
inte hade något gymnasiepoäng alls. Fem elever läste även de flesta gymnasie
gemensamma kurserna som ingick i det nationella programmet, och hade där
för stora möjligheter att läsa in en gymnasieexamen inom vuxenutbildningen.
Många har fått jobb
Fler elever än tidigare erhöll även certifikat och jobbreferenser från praktik
och APL, och många fick någon form av anställning under projekttiden. Efter
ett år hade hälften av deltagarna någon form av anställning, om än inte ett
jobb direkt relaterat till sitt aktuella branschområde.
Utbildningen är implementerad
På organisationsnivå är det största resultatet att den nya utbildningen, ”yrkes
introduktion för enskild elev på nationellt program” har implementerats. Vid
projektets slut fanns rutiner för antagning, studieplaner, schemaläggning, stöd,
mentorskap och uppföljningsprocesser på plats. Utvecklingsarbetet rapport
erades även ha bidragit till en ökad flexibilitet i organiseringen av utbildningar,
inte bara inom introduktionsprogrammen utan för gymnasieskolan i stort.
Projektledaren beskrev att ett mycket viktigt resultat var en bestående samver
kan mellan introduktionsprogram och de nationella programmen.
”Det här har varit en jättebra början! Vi skulle egentligen behöva kanske 5–6
olika spår inom yrkesintroduktionsprogrammet. Samtidigt måste det ju vara
någon som efterfrågar dem när de är klara. Jag ser det som att utbildnings
spåren är byggstenar som eleverna kan fortsätta att bygga på och ta sig till
nästa steg. En del ska vidare till vuxenutbildningen, andra kanske kan nå en
första anställning och fortsätta bygga på med studier senare…”
Rektor
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Ny funktion
Under projektet tillskapades en ny funktion för att samordna studierna för
elever inom yrkesintroduktionsprogrammet och programinriktat val. Sam
ordnarfunktionen hade som uppdrag att upprätta och följa upp studieplaner,
schemalägga elevernas undervisning i grundskoleämnena samt ta mentors
ansvar och stödja eleverna i sin progression.
Närhet till yrkesprogram – en fördel
De goda resultaten bland eleverna på den nya yrkesintroduktionen kan till stor
del kopplas till möjligheterna för elever att läsa karaktärsämnen och program
kurser integrerat med elever på yrkesprogrammen. Modellen rapporterades
öka elevernas känsla av tillhörighet och motivation och gav även möjligheter
att träna språket tillsammans med elever som hade svenska som modersmål.
”För mig var det jätteviktigt att få börja där [läsa integrerat på ett yrkes
program]. Jag tänkte att det kanske inte skulle gå och då vet jag inte vad jag
skulle göra… då ville jag nog inte vara här.”
Elev

Motivationshöjande
Under intervjuer med projektledare, skolledning och lärare, samt i dokumenta
tion framkom att det flexibla och individanpassade upplägget med möjligheter
att kombinera grundskolekurser och gymnasiekurser varit mycket verksamt
för elevers motivation såväl som deras progression.
Kartläggning- och antagningsprocess
Yrk In:s projektledare kunde inte nog betona vikten av kartläggnings
processen för att säkerställa att elever skulle kunna lyckas med sina studier.
Vid starten för Yrk In ansvarade projektledaren för arbetet med att identi
fiera elever som kunde erbjudas en plats på yrkesintroduktionsutbildningen,
vilketdelvis var en utmaning eftersom det ofta fanns ganska lite information
om elevernas tidigare skolbakgrund. Projektledaren arbetade med att ut
veckla nya arbetssätt och material för att skapa en bredare bild av elevernas
förutsättningar, behov, mål och intressen vid antagningen vilket upplevdes
göra stor skillnad för skolans möjligheter att matcha elever mot rätt program
inriktning. Metoden som användes beskrevs som vägledande samtal utifrån
premisserna drivkraft, handlingskraft och förmåga. Dialoger fördes även med
lärarlaget på språkintroduktionsprogrammet eftersom de hade stor kunskap
om eleverna. Även elevernas språkliga nivå var en faktor, särskilt för elever
som skulle studera på vård- och omsorgsprogrammet.
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”Nyckeln är ju urvalet av elever – det är ju där man måste hamna rätt och då
krävs det mycket arbete med kartläggning… Vi kan inte gå på känsla, vi måste
lita på vår profession och se vad gagnar den här eleven?”
Projektledare

Forum och processer för samverkan
Den lokala projektledaren rapporterade att en viktig dimension i arbetet
med att skapa bestående samverkan mellan nationella program och intro
duktionsprogram, såväl som med det lokala arbetslivet, var strukturer och
processer. Under utvecklingsarbetet ordnade skolledning så att projekt
ledaren fick delta i de lokala programråden för aktuella yrkesprogram med en
stående punkt på dagordningen. Det innebar att lärararbetslag och represen
tanter för lokala företag och verksamheter fick kunskap och information om
elevgruppen inom det nya yrkesintroduktionsprogrammet och att en dialog
kunde föras kring olika behov.
För att utveckla kontaktytorna ytterligare med det lokala arbetslivet och
säkerställa att yrkesintroduktionselever fick tillgång till relevanta praktik och
APL-platser m.m. ordnades en sommarjobbsmässa och arbetsgivare bjöds in
som föreläsare under arbetslivskurser. Efter att den nya utbildningsmodellen
implementerats förlades dock ansvaret för att ordna APL till de nationella
programmen.
Stöd
Ett systematiskt arbete för att förbereda och stödja lärare och personal inom
de nationella yrkesprogrammen inför mottagandet av yrkesintroduktions
elever har varit en framgångsfaktor. Projektledaren fanns tillgänglig som
ett bollplank för programledare och lärare under processen men menade
att y tterligare stöd skulle kunna vidareutvecklas för att ytterligare förbättra
inkluderingen av IM-elever på yrkesprogrammen. Det kunde handla om
att rusta alla pedagoger med kurser i språkutvecklande arbetssätt, eller att
schemalägga sva-lärare och yrkeslärare i gemensamma lektionspass.
”Vi har funnits med och informerat programledare om hur allt ska fungera
men det kanske kan behövas ännu mer stöd för lärarna som ska ta emot elev
erna. En del är oroliga och tycker inte de kan tillräckligt om hur man kan jobba
med sva-elever.”
Rektor
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Samordnande funktioner
Samordningsfunktioner lyfts återkommande fram som en avgörande fak
tor i arbetet med att tillgängliggöra utbildningsorganisationen för eleverna
inom yrkesintroduktionsprogrammet. Elevernas individuella studieplaner
med kurser och lärarkontakter inom olika program, APL och behov av olika
anpassningar innebär en utmaning för deras mentorer. Eleverna hade därför
dubbla mentorer – en mentor på det nationella programmet och en inom IM.
Den mentor som var knuten till IM hade stor erfarenhet av att arbeta med
elever i behov av stöd och var även sva-lärare, och fick under projekttiden ett
övergripande uppdrag kring eleverna att likna vid en ”case manager.” Upp
draget omfattade förutom olika former av stöd, utformning och uppföljning
av individuella studieplaner och scheman även ansvaret för externa kontakter
som är kopplade till deltagarnas livssituation, såsom boenden och god man.
”Nu är det en person som håller ihop det och det har varit bra. Alla lärarna vet
vem de ska prata med och det är mycket kring eleverna hela tiden… Det kan
vara om boendet eller asylsaker och de behöver hjälp med att fylla i papper och
ordna med sommarjobb och allt vad det kan vara.”
Projektledare

Studiestöd och studiehandledning
Tydliga strukturer för samarbete mellan sva-lärare och ämneslärare rappor
terades vara viktigt för att säkerställa ett ändamålsenligt stöd för eleverna
inom yrkesintroduktion. Projektledaren beskrev att schemaläggningen inte
medgett att tillfällen till gemensamma lektioner för sva- och yrkeslärare,
men elever hade kontinuerlig tillgång till studiehandledning från sva-lärare
i anslutning till lektionerna. Språkstödet beskrevs som en av de avgörande
faktorerna för många av elevernas positiva progression.
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Avslutande reflektioner
Inom Yrk In har skolor och kommuner utvecklat modeller, metoder och
arbetssätt för en mer ändamålsenlig utbildning på framförallt yrkesintro
duktionsprogrammet. Målsättningen, att unga ska närma sig arbetsmarkna
den, har på många ställen uppnåtts med goda resultat. Samtidigt är det tydligt
att arbetet med att organisera en verksam utbildning för elever som står långt
från behörighet till ett nationellt program är komplext och kräver ett syste
matiskt arbete som involverar hela utbildningsorganisationen såväl som
aktörer utanför skolan. Därför arbetar SKR vidare med att stödja utvecklingen
av introduktionsprogrammen som helhet. Det sker bland annat inom sats
ningen Uppdrag fullföljd utbildning, som erbjuder ett utvecklingsprogram till
skolor och huvudmän, och utvecklingsprojektet IMprove, som fokuserar på
målgruppen nyanlända elevers progression i skolan och etablering på arbets
marknaden. IMprove beräknas pågå till och med hösten 2022 och syftet är
att ta fram en gemensam modell med effektiva metoder som huvudmän och
skolorkan använda för att nå bättre resultat.

Mer material på skr.se
För den som är intresserad av att läsa mer om kommunerna som presenteras
i denna rapport finns de fullständiga djupstudierna att ladda ner på SKR:s
webbplats (skr.se). Där kan man även ta del av annat material som utvecklats
inom ramen för Yrk In. Till exempel mallar och underlag för kartläggning och
uppföljning som medverkande kommuner delar med sig av.
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Erfarenheter från Yrk In-projektet
STÄRKT KOPPLING MELLAN INTRODUKTIONSPROGRAM
OCH ARBETSMARKNAD
I det här inspirationsmaterialet presenteras arbetet i fyra av de tolv kom
muner som deltog i Yrk In-projektet. Inom projektet gjordes satsningar på
att utveckla introduktionsprogrammen och då särskilt med målet att ge
eleverna bättre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden. De
deltagande kommunerna har alla haft olika förutsättningar och därmed
behövt skapa egna processer anpassade efter lokala kontexter och behov.
Det har omfattat alltifrån utformning av strukturer, rutiner och arbetssätt
till innehåll i utbildningen.
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