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Förord
Sedan 2011 har vi haft en ny gymnasieskola i Sverige, med 18 nationella program och 5 introduktionsprogram. Skolverket har i uppdrag av regeringen att
följa upp och analysera utvecklingen i gymnasieskolan. Det är ett brett uppdrag
som löper över flera år. För att hantera bredden har Skolverket valt att genomföra olika delstudier och att redovisa olika delar av gymnasieskolans utveckling
olika år. Denna rapport är en av de delar som Skolverket redovisar 2014.
Rapporten beskriver utvecklingen inom gymnasieskolans introduktionsprogram. Rapportens första del är baserad på Skolverkets statistik, och den
beskriver den nationella bilden höstterminen 2013 jämfört med tidigare år.
Den andra delen presenterar resultaten från en enkätundersökning genomförd
våren 2014, riktad till rektorerna på de skolor som ger introduktionsprogram.
Rapporten är framtagen av Thomas Furusten, Fredrik Lundholm, Therese
Sehlstedt och Henrik Bengtsson.
Stockholm, oktober 2014.
Anna Ekström
Generaldirektör
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Sammanfattning
Denna rapport innehåller de senast tillgängliga uppgifterna från den nationella
statistiken avseende utvecklingen inom gymnasieskolans introduktionsprogram.
Dessutom innehåller den resultat från en enkätstudie riktad till de skolor som
anordnar dessa program. Syftet har varit att ge en aktuell och sammanhållen
beskrivning av utvecklingen i de olika introduktionsprogrammen, och även att
jämföra programmen med varandra.
Följande är en kort sammanfattning av rapportens huvudresultat. Dessa
resultat diskuteras mer ingående i de olika avsnitten i rapporten, samt i det
avslutande slutsatskapitlet.

Den statistiska uppföljningen
Utvecklingen inom introduktionsprogrammen
Såväl 2012 som 2013 har det varit nära en femtedel av eleverna som påbörjat
sina gymnasiestudier på något av introduktionsprogrammen. Totalt sett har
antalet skolenheter som erbjuder introduktionsprogram ökat mellan dessa år.
Ökningen gäller enbart skolor med offentlig huvudman. Antalet fristående
skolor med introduktionsprogram har istället minskat något.
Antalet elever i årskurs 1 har ökat något höstterminen 2013 jämfört med
höstterminen 2012. Denna ökning gäller endast språkintroduktion; de andra
introduktionsprogrammen har istället ett minskat elevantal.
De två största introduktionsprogrammen, sett till elevantalet, är språkintroduktion och individuellt alternativ som tillsammans har 59 procent av eleverna
på introduktionsprogram. De introduktionsprogram som flest skolor erbjuder
är däremot programinriktat individuellt val respektive yrkesintroduktion.
Det minsta av introduktionsprogrammen är preparandutbildning, som har
sju procent av eleverna på dessa program.

Elevernas rörlighet från och mellan introduktionsprogrammen
Elever på preparandutbildning har högst övergång till gymnasieskolans nationella
program (yrkesprogram eller högskoleförberedande program). Efter två år på
programmet har 57 procent av eleverna gjort en sådan övergång.
Programinriktat individuellt val är det program från vilket högst andel av
eleverna gått vidare till ett yrkesprogram – efter två år på programmet rör det sig
om över hälften av eleverna.
Ungefär hälften av eleverna går kvar på samma program efter ett år. Språkintroduktion är det introduktionsprogram där eleverna efter ett år i högst
utsträckning går kvar på samma program. Efter två år på introduktionsprogram
går en femtedel kvar på samma program och över en tredjedel har övergått till
studier på nationellt program. Nära en tredjedel finns inte kvar som registrerade
i gymnasieskolan två år efter att de påbörjat ett introduktionsprogram. Det
sistnämnda är vanligast för elever på språkintroduktion respektive individuellt
alternativ.
Det mesta av rörligheten från introduktionsprogram sker mellan läsåren, och
inte under ett läsår.
Preparandutbildning har högst andel elever som från ett år till ett annat bytt
till annat introduktionsprogram.
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De få byten från introduktionsprogram till nationella program som görs under
ett läsår sker i regel antingen i början av eller i slutet av läsåret.

Enkätundersökning om introduktionsprogrammen
Följande är huvudresultaten utifrån den enkät som Skolverket sänt till de skolor
som anordnar introduktionsprogrammen.

Skillnader mellan olika typer av skolor,
och mellan olika delar av landet
Introduktionsprogrammens innehåll och upplägg är i en del avseenden olika
mellan fristående och offentliga skolor. Sådana skillnader påverkas av faktorer
som kommunstorlek, förekomsten på skolorna av nationella program, samt närhet till och samverkan med andra utbildningsanordnare. Fristående huvudmän
har också andra möjligheter än kommunala huvudmän att välja vilka introduktionsprogram som de ska anordna.
I en jämförelse mellan skolor i storstadsregioner och övriga delar av landet
framkommer att anpassningen efter variationer i elevernas förutsättningar tycks
vara svårare i större städer. Detta beror sannolikt i huvudsak på att skolor utanför storstadsregionerna har bättre förutsättningar att följa elevens skolgång från
grundskolan till gymnasieskolan, och att det i dessa kommuner därför förekommer mer samverkan med andra utbildningsanordnare i en kommunikation om
de respektive elevernas bakgrund och behov.

Svårt att anpassa utbildningarna enligt
de individuella elevernas behov
Mindre än hälften av de anordnande skolorna upplever att de får tillräcklig
information om elevernas bakgrund, behov och förutsättningar.
En stor utmaning gäller oklarhet om elevens avsikter och mål, och att dessa
förändras. En stor andel av eleverna är inte klara över vad de vill med sin
utbildning. Mycket talar för att framförhållningen i arbetet med att identifiera
elevernas behov och avsikter är grundläggande för att kunna upprätta och följa
individuella studieplaner för eleverna. Detta innebär att skolans studie- och
yrkesvägledning har en mycket viktig funktion att fylla för dessa elever.
Elevgrupperna på introduktionsprogrammen är mycket heterogen. Vissa av
eleverna går relativt snabbt igenom sitt introduktionsprogram och vidare till
andra studier, medan andra elever går kvar länge på introduktionsprogrammet
och många lämnar gymnasieskolan helt.

Elevernas stödbehov upplevs som en stor utmaning
På skolorna som anordnar introduktionsprogrammen är det elevernas stödbehov som upplevs vara den största utmaningen. Många av eleverna har mycket
kvar att komplettera från grundskolan för att uppnå målet att gå vidare i
gymnasieskolan, till annan utbildning eller till arbetsmarknaden. Av betydelse
för elevernas vidaregång tycks vara att skolorna kan organisera utbildingen på
introduktionsprogram på så vis att eleverna kan läsa gymnasiekurser integrerat
med nationella program.
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Svåra gränsdragningar mellan programmen
Några av introduktionsprogrammen upplevs snarlika och överlappande i syfte
och huvudsakligt innehåll. Även om en viss flexibilitet är viktig för möjligheten
att individanpassa utbildningarna tycks dessa överlappningar mellan programmen ha inneburit svåra gränsdragningar. Syftet med att införa fem olika introduktionsprogram var att skapa en tydligare uppdelning mellan program för
elever med olika behov och avsikter. Denna tydlighet har hittills inte uppnåtts.
Till stor del beror detta på att det ofta är svårt att hänvisa eleverna, med deras
olika och otydliga behov och avsikter, till ett specifikt program. I detta avseende
går det att se en bristande överensstämmelse mellan den teoretiska idén och den
praktiska realiteten.
Ur skolornas perspektiv innebär detta att det knappast är gränsdragningarna
mellan olika introduktionsprogram som är huvudfrågan, utan snarare att integrera dem för att finna lösningar för alla elever.
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Inledning

INTRODUKTIONSPROGRAM 9

Inledning
Bakgrund
Hösten 2011 infördes gymnasiereformen Gy 2011. Syftet med reformen var
bland annat att i högre grad än tidigare förbereda elever för arbetsmarknad
respektive högre studier, förtydliga innehållet i de olika programmen, samt
öka genomströmningen i gymnasieskolan. De tidigare individuella programmen (IV) ersattes med fem introduktionsprogram. Avsikten var att skapa mer
åtskilda introduktionsprogram som i högre grad skulle göra det möjligt att
individanpassa utbildningarna enligt elevernas behov.
Introduktionsprogrammen är främst avsedda för elever som saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. De syftar dock inte enbart till att ge
behörighet till nationella program. Vissa av introduktionsprogrammen ska
kunna leda till andra studier, respektive underlätta direkt etablering på arbetsmarknaden. Alltså ska introduktionsprogrammen ge eleverna stöd att ta sig
vidare mot antingen studier eller arbete.
Skolverket har sedan 2012 haft ett löpande regeringsuppdrag att årligen följa
upp och analysera den reformerade gymnasieskolan.1 I uppdraget lyfts särskilt
fram utvecklingen inom introduktionsprogrammen. Detta är skälet till att
Skolverket i år valt att göra denna särskilda rapport om introduktionsprogram.
I förra årets redovisning av uppdraget publicerade Skolverket en rapport där vi
samlat beskrev utvecklingen i de nationella programmen respektive i introduktionsprogrammen. För introduktionsprogrammen visade rapporten elevutvecklingen samt de skillnader som uppstått i förhållande till det tidigare individuella
programmet. I rapporten 2013 – Elever per programtyp och program2 – konstaterade Skolverket bl.a. att:
• nästan var femte gymnasieelev i årskurs 1 gick hösten 2012 på ett introduktionsprogram,
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•

nästan hälften av eleverna på introduktionsprogrammen gick kvar på samma
program efter ett år, och 16 procent hade bytt till ett annat introduktionsprogram.

•

andelen elever i årskurs 1 på introduktionsprogram var ett par procentenheter högre än andelen elever på individuellt program tidigare,

•

sedan Gy 2011 infördes har en större andel av eleverna på introduktionsprogram gått på fristående skolor jämfört med eleverna på det tidigare individuella programmet.

1
2

Uppdrag enligt regleringsbrev för 2013 respektive för 2014.
Skolverket 2013.

I rapporten 2013 framhöll Skolverket att de fem introduktionsprogrammen
framledes inte enbart bör jämföras med varandra, utan att de även bör analyseras utifrån deras respektive syften. Likaså noterade vi att det ökande antalet
elever på vissa program är viktigt att följa framöver, liksom orsakerna till de
stora andelarna elever som är kvar på samma program efter ett år och anledningarna till avbrott och programbyten.
Vad avser dessa frågor ger den nationella statistiken om elevernas fördelning
på introduktionsprogrammen inte tillräcklig information. Därför har vi inför
detta års redovisning av uppdraget, utöver uppföljningar av statistiken, valt att
göra en fördjupad studie i form av en enkät som sänts till rektorerna på samtliga
skolenheter med introduktionsprogram.

Syfte och frågeställningar
Syftet med den här rapporten är att ge en aktuell och sammanhållen bild av
utvecklingen i de olika introduktionsprogrammen, och att i detta avseende
jämföra programmen med varandra. Beskrivningen görs dels utifrån Skolverkets
uppföljningsstatistik (rapportens del 1), dels utifrån en kompletterande datainsamling (rapportens del 2).
Rapporten besvarar följande frågeställningar:
Del 1
• Hur är de olika introduktionsprogrammen fördelade på antal skolenheter
med offentlig respektive enskild huvudman?

•
•
•

Hur fördelar sig eleverna i årskurs 1 på de olika introduktionsprogrammen?
Vilken elevsammansättning har de olika introduktionsprogrammen?
Hur ser elevrörligheten ut mellan två läsår och inom ett läsår?

Del 2
• Hur ser förutsättningarna ut för huvudmännen att bedriva undervisning på
introduktionsprogrammen enligt programmens syften och de individuella
studieplanerna?

•

Vad går att säga om de olika introduktionsprogrammens innehåll och organisation?

•

Vilka utmaningar och utvecklingsområden upplever skolorna med de olika
introduktionsprogrammen?
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Material som används för att besvara frågeställningarna
Rapportens uppföljningsdel (del 1) bygger på bearbetningar och analyser av
Skolverkets statistik över elever per program och årskurs, vilken i sin tur bygger på Statistiska centralbyråns (SCB) bearbetning av skolornas rapportering av
uppgifter till Centrala studiestödsnämnden (CSN). De uppgifter som presenteras i text, tabeller och diagram för olika år härrör från mätdatumet 15 oktober,
och beskriver alltså inte förändringar under läsåret. För att kunna följa elevernas
studie-vägar under läsåret har vi därför gjort en kompletterande datainsamling.
Studier på introduktionsprogram behöver inte vara utformade årskursvis.
Hur utbildningarna är upplagda beror på elevernas individuella studieplaner.
I denna rapport redovisas ändå huvudsakligen elever per de årskurser som
skolorna har rapporterat per den 15 oktober. Även redovisningen av programbyten från introduktionsprogrammen från ett år till ett annat bygger på denna
statistik.
Uppgifter om föräldrarnas utbildningsnivå kommer från SCB:s register över
totalbefolkningen. Uppgifter om meritvärde från årskurs nio kommer från
Skolverkets insamling av statistik över slutbetyg från grundskolan, en insamling
som sker i juni varje år.
Rapportens del 2 bygger på data insamlad i en enkätundersökning våren 2014.
Detta material används för att besvara frågeställningar kring vilka den nationella
statistiken ger otillräcklig information. Det gäller frågor om huruvida programmen uppfyller sina respektive syften, programmens innehåll och organisation
samt programmens utmaningar och utvecklingsområden.
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Förklaringar av begrepp som används i rapporten
Begreppet offentlig huvudman (omväxlande benämnt kommunal huvudman) innefattar både
kommunala och landstingskommunala huvudmän samt gymnasieförbund. Skolor i sådan
regi betecknas som offentliga skolor. Enskilda huvudmän är de som driver fristående skolor.
Skolverket använder i statistikredovisningar könsbeteckningarna kvinnor respektive män
för elever i gymnasieskolan. För konsekvensens skull används dessa begrepp även för elever
i årskurs 1, istället för flickor och pojkar.
I rapporten används begreppet nybörjare för elever som inte varit registrerade i gymnasieskolan tidigare. Begreppet elever i årkurs ett inkluderar både nybörjare och elever som
tidigare varit registrerade i gymnasieskolan.
Med begreppet högutbildad förälder avses i denna rapport att minst en av elevens föräldrar
har minst tre års eftergymnasial utbildning.
Begreppet skolenhet avser en administrativ organisatorisk enhet enligt den definition
som började tillämpas från och med hösten 2012. Varje skolenhet ska ha en rektor som
ansvarar för ledningen och samordningen av det pedagogiska arbetet. En skolenhet består
av en eller flera närliggande skolbyggnader, och en skolbyggnad kan innefatta en eller
flera skolenheter. Skolverkets statistik över antalet skolor har under den period som denna
rapport redovisar ett tidsseriebrott, eftersom statistiken före och efter hösten 2012 inte är
jämförbar fullt ut. Möjligheten att göra heltäckande jämförelser över tid är begränsade,
eftersom statistiken per skolenhet från och med hösten 2012 i viss mån mäter något annat
än den tidigare statistiken per skola.
För gymnasieskolan har införandet av begreppet skolenhet främst påverkat offentliga
huvudmän, som har organiserat sin gymnasieverksamhet i fler och mindre skolenheter än
tidigare. För fristående skolor är det Skolinspektionens godkännande som avgör vad som
utgör en skolenhet. Detta godkännande gäller för viss utbildning vid en viss skolenhet.
Alla statistiska uppgifter från 2012 och senare gäller skolenheter. I löpande text använder
Skolverket i den här rapporten begreppet skola i mer generella beskrivningar och resonemang, medan vi använder begreppet skolenhet vid redogörelser av statistikuppgifter.
Elever med tillfälliga personnummer påverkar i viss mån några av de resultat som redovisas
i rapporten. Uppgifterna om eleverna är kvar på samma program, gjort ett avbrott eller
studieuppehåll har tagits fram genom att elevernas studievägar följts flera mätår. Dessa
matchningar kan endast göras för elever som har ett personnummer, och inte för elever
som har tillfälliga personnummer eller skyddad identitet. Av dessa två fall är den vanligaste orsaken att eleverna har ett tillfälligt personnummer, dvs. att de är nyanlända i Sverige. Detta medför en viss överskattning av andelen avbrott från programmet språkintroduktion – där många av nybörjareleverna har tillfälliga personnummer. När dessa elever
folkbokförs efter ett eller två år registreras de som nybörjare i gymnasieskolan under sitt
svenska personnummer. (Emellertid ska en matchning göras med personens tidigare tillfälliga nummer. En sådan matchning kan inte ske om personen bytt hemkommun, men
också annars finns vissa frågetecken när det gäller tillförlitligheten i denna hantering.)
Gymnasiegemensamma ämnen är de ämnen som är gemensamma för hela gymnasieskolan.
Dessa ämnen är engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap och svenska/svenska som andraspråk.
Karaktärsämnen är de ämnen som ger ett gymnasieprogram sin egen profil. Dessa
ämnen kan vara yrkesämnen som måleri eller fordonsteknik, eller teoretiska ämnen som
företagsekonomi eller moderna språk.
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Introduktionsprogrammens olika syften
De fem introduktionsprogrammen är preparandutbildning, programinriktat
individuellt val, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.
Programmen har olika syften och de är riktade mot olika elevgrupper, enligt
beskrivningen nedan.3
Preparandutbildning (IMPRE)
• Programmets syfte är att elever som fullföljt årkurs 9 i grundskolan utan att
ha uppnått behörighet till ett visst nationellt program ska uppnå sådan behörighet.

•

Preparandutbildningen ska pågå i ett år. Studietiden får förlängas till två år
om huvudmannen för utbildningen finner att det finns synnerliga skäl.

•

Eleverna ska läsa grundskoleämnen och får läsa gymnasieskurser. Programmet ska utformas för den enskilde eleven.

Programinriktat individuellt val (IMPRO)
• Programmets syfte är att elever som inte är behöriga ska bli behöriga till ett
visst yrkesprogram. Avsikten är att eleverna så snart som möjligt ska kunna
antas till det programmet.

•

Eleverna ska läsa de grundskoleämnen som de saknar för behörighet till
yrkesprogram. Kurser från yrkesprogram och arbetsplatsförlagt lärande ska
också ingå i utbildningen.

•

Utbildningen ska utformas för grupper av elever. Detta introduktionsprogram har behörighetskrav.4

Yrkesintroduktion (IMYRK)
• Programmets syfte är att ge elever en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller som leder till studier
på ett yrkesprogram.

•

Programmet ska huvudsakligen innehålla yrkesinriktad utbildning. Det får
innehålla hela eller delar av kurser i karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen som ingår i gymnasieskolans yrkesprogram eller annan yrkesinriktad utbildning. Yrkesintroduktionen ska också innehålla arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Programmet får innehålla de grundskoleämnen
som eleven saknar betyg i, och andra insatser som är gynnsamma för elevens
kunskapsutveckling.

•

Yrkesintroduktion får utformas för grupper av elever och är då sökbar, men
kan även utformas för enskilda elever. Utbildningen är öppen för elever som
inte är behöriga till yrkesprogram och elever från grundsärskolan.

3

Bestämmelser om introduktionsprogrammen finns i 17 kap. skollagen (2010:800) och 6 kap
gymnasieförordningen (2010:2039).
Behörighetskraven är följande, enligt 17 kap. 10§ skollagen (2010:800). Godkända betyg
i svenska eller svenska som andraspråk. Godkända betyg i engelska eller matematik samt i
minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre
andra ämnen.

4
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Individuellt alternativ (IMIND)
• Syftet med programmet är att eleverna ska gå vidare till yrkesintroduktion,
annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

•

Eleverna kan läsa grundskoleämnen och hela eller delar av kurser i gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen. Programmet
ska utformas för den enskilde eleven.

•

Utbildningen är öppen för elever som inte är behöriga till yrkesprogram och
elever från grundsärskolan.

Språkintroduktion (IMSPR)
• Syftet med programmet är att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till
Sverige – och som inte har de godkända betyg som krävs för behörighet till
yrkesprogram – en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket som
möjliggör för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

•

Programmet får förutom språkundervisning innehålla grundskoleämnen som
eleven inte har betyg i men behöver för fortsatt utbildning, och gymnasieämnen. Programmet får även innehålla andra insatser som är gynnsamma för
elevens kunskapsutveckling.

Vilka introduktionsprogram ska huvudmännen erbjuda?
Kommunerna är skyldiga att erbjuda elever från grundskolan preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ samt språkintroduktion.
Kommunerna ansvarar också för att elever från grundsärskolan erbjuds yrkesintroduktion och individuellt alternativ, om de önskar sådan utbildning.5
Huvudmän som erbjuder yrkesprogram får även anordna programinriktat
individuellt val som är inriktat mot dessa yrkesprogram.
En fristående skola som anordnar ett nationellt program får anordna preparandutbildning, individuellt alternativ och språkintroduktion. En fristående
skola som anordnar ett yrkesprogram får även anordna programinriktat individuellt val som är inriktat mot yrkesprogrammet, samt yrkesintroduktion.
Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen
som beslutas av huvudmannen.

Utbildningen ska följa en individuell studieplan
För varje elev ska det finnas en individuell studieplan. Den ska innehålla uppgifter om det program som eleven går på och om vilka kurser som eleven ska läsa.
Vidare kan det av planen framgå eventuella överenskommelser och om det finns
behov av särskilt stöd för att eleven ska nå målet med utbildningen. Elevens synpunkter ska inhämtas och beaktas vid utformandet av den individuella studieplanen.
Eftersom de fem introduktionsprogrammen har olika syften är det huvudsakliga innehållet i studieplanerna olika. I varierande omfattning kan studieplanerna innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser, arbetsplatsförlagt

5

Kommunen behöver dock inte erbjuda sådan utbildning för elever från grundsärskolan om
det med hänsyn till elevens bästa finns synnerliga skäl att inte göra det.
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lärande, praktik samt annan yrkesinriktad utbildning. Utöver detta kan även
andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling ingå i elevens
studieplan om den går preparandutbildning, individuellt alternativ, yrkesintroduktion eller språkintroduktion. I styrdokumenten anges inte vad som avses
med andra insatser som är gynnsamma för kunskapsutvecklingen, men enligt
förarbetena till skollagen kan det till exempel vara olika former av motivationsinsatser. Dessa bör vidare utgå från den enskilde elevens behov.6
Elever som avslutat ett introduktionsprogram ska få ett gymnasieintyg som
betygsdokument. Detta intyg ska visa vilken utbildning och vilka betyg en elev
fått. Därutöver kan eleverna på introduktionsprogrammen också få nytt slutbetyg från grundskolan. En elev som avbryter sin utbildning på ett introduktionsprogram, inte fullföljer utbildningen eller övergår till ett nationellt program ska få en sammanställning av vilka delar av utbildning som eleven har
fullföljt enligt sin individuella studieplan.7

Läsanvisning
Den första delen av rapporten är baserad på Skolverkets statistik, och den
beskriver den nationella bilden höstterminen 2013 jämfört med tidigare år.
Rapportens andra del presenterar resultat från en enkätundersökning, genomförd våren 2014, riktad till de skolor som ger introduktionsprogram.
Den sammanfattande bilden ger vi i rapportens avslutande kapitel – Slutsatser
– vad kan sägas om introduktionsprogrammen? Där väger vi samman resultat som
framkommit i den statistiska uppföljningen med resultat från enkätundersökningen.
Diagrammen i rapporten är sorterade i ordning efter det som presenteras i
respektive diagram. Det innebär att introduktionsprogrammen inte presenteras
i samma ordningsföljd i de olika diagrammen.
Diagrammen anger värden med decimaler endast när så behövs för att tydliggöra resultaten. I övriga fall är värdena avrundade, vilket i vissa fall medför att
totalsummorna inte summerar till exakt 100 procent. Avrundningarna kan även
påverka förhållandet mellan värdet och staplarnas längd.
Utöver innehållet i denna rapport presenterar Skolverket överskådliga programblad med statistik om gymnasieskolans alla program, inklusive introduktionsprogrammen. Dessa programblad finns tillgängliga på Skolverkets webbplats.8

6
7
8
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Skolverket 2011.
8 kap gymnasieförordningen (2010:2039).
www.skolverket.se/programblad

DEL 1
Statistisk uppföljning

DEL 1. Statistisk uppföljning
I denna första del av rapporten redovisar vi de senast tillgängliga uppgifterna
om utvecklingen inom introduktionsprogrammen i en jämförelse med tidigare
år. Redovisningen är baserad på Skolverkets officiella statistik, samt vissa specialbearbetningar av denna statistik.

Utvecklingen inom introduktionsprogrammen
Ett ökat antal skolenheter ger introduktionsprogram
Introduktionsprogram anordnades hösten 2013 i 257 av landets 290 kommuner och på 785 skolenheter. Hur många skolenheter som hade elever på respektive program framgår av diagrammet nedan.
Diagram 1. Antal skolenheter med elever på introduktionsprogram, samtliga årskurser hösten

Diagram
1. Antalperskolenheter
med elever på introduktionsprogram, samtliga årskur2013. Fördelning
typ av huvudman.
ser hösten 2013. Fördelning per typ av huvudman.
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Programinriktat individuellt val är det introduktionsprogram som finns på flest
skolenheter, totalt över 490. Detta trots att detta program är frivilligt för
kommunerna, medan de är skyldiga att erbjuda de övriga fyra programmen.
Vidare har närmare 400 skolenheter yrkesintroduktion. En trolig orsak till att
flest skolor erbjuder dessa introduktionsprogram är att skolorna kan använda
dem som extra elevunderlag till sina yrkesprogram.9 Dessa två program är också
de som finns på flest skolenheter med enskild huvudman.
Nästan lika många skolenheter har språkintroduktion som preparandutbildning. Antalet fristående skolenheter som har språkintroduktion är få, bara
11 stycken.
Väsentligt fler offentliga skolenheter anordnar (minst ett) introduktionsprogram 2013 jämfört med 2012.10 Ökningen är från knappt 500 enheter till
9

En ytterligare tänkbar orsak är att skolorna kan anordna dessa program med befintlig bemanning och befintliga resurser i tider av elevminskning och med minskad andel som väljer
yrkesprogram.
10 Denna ökning beror i hög grad på omorganisationer i form av att skolorna fördelat sina introduktionsprogram på ett större antal skolenheter.
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närmare 630. Antalet skolenheter med enskild huvudman som har något introduktionsprogram har samtidigt minskat något mellan 2012 och 2013, från
170 till strax under 160.

Flest elever på språkintroduktion
Sammanlagt gick nära 34 400 elever på introduktionsprogram hösten 2013.
Av dessa var det knappt hälften som påbörjade sina studier i gymnasieskolan
2013. Majoriteten hade gått mer än ett år på sitt introduktionsprogram, alternativt bytt från annat program. Fördelningen av eleverna efter startår framgår
av diagrammet nedan.
Diagram 2.
påpå
gymnasieskolans
introduktionsprogram
hösten 2013.
Diagram
2.Antal
Antalelever
elever
gymnasieskolans
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Fördelning efter året eleven började sina studier i gymnasieskolan.*
Fördelning efter året eleven började sina studier i gymnasieskolan.*
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*Detta oavsett vilket program som eleven började på.

Det introduktionsprogram som har flest elever är språkintroduktion, med ett
elevantal 2013 motsvarande fyra procent av samtliga gymnasieelever. Därefter
kommer individuellt alternativ med tre procent av eleverna. Programinriktat
individuellt val och yrkesintroduktion hade vardera två procent av gymnasieskolans elever 2013. Preparandutbildning är det minsta av introduktionsprogrammen – knappt en procent av gymnasieskolans elever går på detta program.
Ett annat sätt att redovisa antalet elever är efter årskurs, oberoende av när
man påbörjade studierna. Denna bild blir annorlunda eftersom introduktionsprogrammen inte behöver vara organiserade i årskurser, som för gymnasieskolans nationella program.11

11 I den här rapporten används begreppet årskurs i brist på bättre benämning. Begreppet är inte
rättvisande när det gäller introduktionsprogrammen, eftersom dessa program inte behöver
organiseras årskursvis. Vad som i den fortsatta texten avses med årskurs är det studieår som
eleverna registrerats på av skolorna per den 15 oktober respektive år.
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Diagram 3. Antal elever på gymnasieskolans introduktionsprogram hösten 2013.
Diagram
3. Antal elever på gymnasieskolans introduktionsprogram hösten 2013.
Fördelning efter årskurs.
Fördelning efter årskurs.
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Det elevantal som redovisas i diagrammet gäller summan av eleverna i samtliga
årskurser. Andelsmässigt fördelar sig introduktionsprogramseleverna hösten
2013 enligt följande: språkintroduktion – 35 procent; individuellt alternativ
– 24 procent; programinriktat individuellt val – 17 procent; yrkesintroduktion
– 16 procent; och preparandutbildning – 7 procent.12
Av diagrammet ovan framgår att de flesta av eleverna är registrerade i motsvarande årskurs 1 (se not 11 nedan). Det är också eleverna i årskurs 1 som står
i fokus i den fortsatta redovisningen.

Ökning av elever i årskurs 1
Andelen av gymnasieskolans samtliga elever i årskurs 1 som går på introduktionsprogram har varierat något sedan programmen infördes. Den årliga andelen per program redovisas i diagram 4.
Diagram 4.
introduktionsprogram,
andelandel
(%) av(%)
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elever elever i gymnasieDiagram
4.Elever
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12 IMPRO ska vara inriktad mot ett visst yrkesprogram. IMYRK kan, men behöver inte, vara
inriktad mot ett visst yrkesprogram. Hur eleverna fördelar sig mot de olika respektive yrkesprogrammen visas i tabell B i rapportens bilaga.
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Av diagrammet framgår att andelen elever på introduktionsprogram i gymnasieskolans första årskurs 2013 totalt sett ökade med nära 1 procentenhet mellan
2012 och 2013. Nära 8 procent av dessa elever 2013 gick på språkintroduktion.
De övriga introduktionsprogrammen hade i stort sett oförändrade andelar sedan
föregående år, bortsett från en större minskning av andelen elever på preparandutbildning.
Förändringen av antalet elever på introduktionsprogrammen från 2011 till
2013 framgår av följande tabell.
Tabell 1. Antal elever i årskurs 1 (15 oktober 2011, 2012, 2013)
Förändring 2012–2013
2011

2012

2013

Antal

Andel (%)

Preparandutbildning

2 834

2 470

1 981

-489

-19,8

Programinriktat
individuellt val

3 141

3 353

3 071

-282

-8,4

Yrkesintroduktion

3 405

3 384

3 146

-238

-7

Individuellt alternativ

5 524

5 847

5 507

-340

-5,8

Språkintroduktion

7 586

7 676

9 117

1 441

18,8

Introduktionsprogram,
ej specificerat

1 064

Introduktionsprogram,
totalt

23 554

22 730

22 822

92

0,4

Volymen elever som i årskurs 1 går på ett introduktionsprogram har totalt
sett ökat med 0,4 procent mellan 2012 och 2013 trots den alltjämt pågående
minskningen av elevkullens storlek – för gymnasieskolan totalt har det skett
nästan fyra procents minskning av antalet årskurs 1-elever under samma tid.
Introduktionsprogrammens ökning förklaras till sin helhet av ett växande antal
elever på språkintroduktion.13 På de övriga fyra programmen har eleverna istället
minskat mellan 2012 och 2013. Mest omfattande är denna förändring på det
redan minsta programmet preparandutbildning, som minskat med nära
460 elever eller 20 procent.

13 En förklaring till att IMSPR vuxit är att antalet nyanlända i Sverige har ökat, mycket som en
följd av situationen i Syrien.
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Flest elever på offentliga skolor
De flesta av eleverna på introduktionsprogram går på en skola med offentlig
huvudman. Mindre än var tionde av eleverna i årskurs 1 hösten 2013 gick på en
fristående skola. Motsvarande gäller nära en tredjedel av eleverna på nationella
program. Diagrammet nedan visar andelen introduktionsprogramselever på
skolor med enskilda huvudmän höstterminerna 2011, 2012 och 2013.
Diagram 5. Andel elever (%) på fristående skolor, årskurs 1 hösten 2011, 2012 och
Diagram 5. Andel elever (%) på fristående skolor, årskurs 1 hösten 2011, 2012 och 2013.
2013.
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År 2011 gick 6,7 procent av introduktionsprogramseleverna i årskurs 1 på
fristående skolor. 2012 hade den andelen ökat till 8,3 procent, och den andelen
var i stort sett oförändrad 2013 trots att antalet fristående skolor som ger introduktionsprogram minskat medan antalet offentliga skolor med introduktionsprogram ökat. Förklaringen är att introduktionsprogrammen de senaste åren
delats upp på fler skolenheter med färre program per enhet, och att detta
i huvudsak skett på offentliga skolor.
Mycket låga andelar av eleverna på språkintroduktion respektive individuellt
alternativ går på skolor med enskilda huvudmän. Det är på programinriktat
individuellt val och på yrkesintroduktion som högst andelar av eleverna går på
en fristående skola. Hösten 2013 gällde detta nära var fjärde elev på det förra
programmet och nära var femte på det senare. Preparandutbildning är det introduktionsprogram som har ökat sin andel av eleverna på fristående skolor mest
sedan starten 2011.
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Vilka är eleverna på introduktionsprogram?
Något fler män än kvinnor
På introduktionsprogrammen går något fler män än kvinnor. I detta avseende
har det inte skett någon förändring i en jämförelse mellan årskurs 1-eleverna
hösten 2012 och 2013. Diagrammet nedan visar andelen kvinnor respektive
män på de olika programmen det senare året.
Diagram 6. Andel (%) kvinnor/män per introduktionsprogram, årskurs 1, hösten
Diagram 6. Andel (%) kvinnor/män per introduktionsprogram, årskurs 1, hösten 2013
2013
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Som framgår av diagrammet utgör kvinnorna och männen ungefär lika stora
andelar av eleverna på programinriktat individuellt val och preparandutbildning,
medan kvinnorna är i minoritet på övriga introduktionsprogram. På yrkesintroduktion är nära två av tre elever män.

Låg andel med högutbildade föräldrar
När det gäller föräldrars utbildningsnivå finns uppgifter tillgängliga endast för
69 procent av eleverna 2013.14 Motsvarande uppgift finns för 98 procent av
eleverna på nationella program. Av de elever på introduktionsprogram 2013 för
vilka det finns uppgift om föräldrarnas utbildning har 12 procent högutbildade
föräldrar. Detta att jämföra med genomsnittet 17 procent av eleverna på yrkesprogram, och 42 procent av eleverna på högskoleförberedande program. Det
är lägst andel av eleverna på yrkesintroduktion som har högutbildade föräldrar
– 9,4 procent.

Hög andel med utländsk bakgrund
På introduktionsprogrammen är det en väsentligt högre andel av eleverna
som har utländsk bakgrund jämfört med gymnasieskolans nationella program.
Hela 62 procent av eleverna som gick introduktionsprogram höstterminen 2013
är antingen födda utrikes eller har två utrikes födda föräldrar. Motsvarande
andel på de nationella programmen 2013 är 24 procent. Det höga genomsnittet
14 Den huvudsakligliga förklaringen till detta är att statistiken om föräldrarnas bakgrund är
bristfällig för många av eleverna på språkintroduktion.
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för introduktionsprogrammen beror på att samtliga av eleverna på språkintroduktion har utländsk bakgrund. Andelen elever med utländsk bakgrund på de
övriga programmen är följande: preparandutbildning – 58 procent; yrkesintroduktion – 48 procent; programinriktat individuellt val – 41 procent; individuellt
alternativ – 34 procent.

Låga meritvärden från grundskolan
Det genomsnittliga meritvärdet för samtliga introduktionsprogramselever
2013 var 89 poäng. Meritvärdet från grundskolan är rapporterat för enbart
drygt hälften av eleverna på introduktionsprogram. Det är dock främst elever
på språkintroduktion som i låg utsträckning har ett rapporterat meritvärde. På
övriga introduktionsprogram finns rapporterat meritvärde i bara något mindre
utsträckning än för elever på nationella program.15
I diagram 7 nedan redovisas de meritvärden som inrapporterats för årskurs 9
i grundskolan (utan hänsyn till betyg från t.ex. sommarskola).
Diagram 7. Genomsnittligt meritvärde från grundskolan för elever i årskurs 1, hösten 2012

Diagram
och 2013.7. Genomsnittligt meritvärde från grundskolan för elever i årskurs 1, hösten
2012 och 2013.
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Diagrammet visar ett förbättrat genomsnittligt meritvärde mellan åren 2012
och 2013 generellt, och i synnerhet för elever på preparandutbildning. Beträffande elever på språkintroduktion ska poängteras att dessa elever är nyanlända,
och de av dessa elever som alls har ett meritvärde från grundskolan torde ofta ha
det baserat på endast några få ämnen.

15 Andelen elever som har ett meritvärde rapporterat för respektive program är följande:
IMPRO: 91 procent, IMPRE: 78 procent; IMYRK: 77 procent, IMIND: 71 procent,
IMSPR: 18 procent. En vanlig orsak till att meritvärde inte är rapporterat är att eleven är
nyinvandrad och därför inte har slutbetyg från grundskolan. Andra orsaker kan vara att eleven
har fått slutbetyg men meritvärdet kan inte matchas om eleven till exempel har skyddad identitet, eller att eleven tidigare studerat i grundsärskolan och därför inte har något meritvärde.
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Låg andel elever med behörighet till nationella program
Hösten 2013 fanns 371 elever i årskurs 1 som gick på något introduktionsprogram trots att de var behöriga till både yrkes- och högskoleförberedande program. Detta är i huvudsak elever som måste bedömts ha synnerliga skäl för att
gå på introduktionsprogram.16
Av de elever som var behöriga till nationella program gick över 70 procent på
individuellt alternativ.
På introduktionsprogrammen gick också 295 elever som bara hade behörighet till yrkesprogram. Även bland dessa gick de allra flesta på individuellt
alternativ. En fjärdedel gick dock på preparandutbildningen, där de kan gå med
syftet att bli behöriga till högskoleförberedande program. På yrkesintroduktion,
där behöriga elever kan antas om det finns synnerliga skäl, fanns få elever som
hade behörighet till yrkesprogram. Ungefär 2 procent av yrkesintroduktionseleverna hade någon gymnasiebehörighet.
Kort sammanfattning

Detta avsnitt om utvecklingen inom introduktionsprogrammen har visat
att:
• Totalt sett har antalet skolenheter som erbjuder introduktionsprogram
ökat mellan 2012 och 2013. Ökningen gäller enbart skolor med offentlig huvudman. Antalet fristående skolor med introduktionsprogram har
istället minskat något.
• Också antalet elever i årskurs 1 har ökat höstterminen 2013 jämfört med
höstterminen 2012. Denna ökning gäller endast språkintroduktion, och
de andra introduktionsprogrammen har istället ett minskat elevantal.
• De två största introduktionsprogrammen sett till elevantalet är språkintroduktion och individuellt alternativ som tillsammans har 59 procent av
eleverna på introduktionsprogram. De introduktionsprogram som flest
skolor erbjuder är däremot programinriktat individuellt val respektive
yrkesintroduktion.
• Det minsta av introduktionsprogrammen är preparandutbildning, som
har sju procent av eleverna på dessa program.
• I en jämförelse mellan hösten 2012 och hösten 2013 har elevernas
genomsnittliga meritvärde från årskurs nio förbättrats något.
• Det är en viss överrepresentation av män bland eleverna på introduktionsprogram. Andelen elever med utländsk bakgrund och med lågutbildade föräldrar är väsentligt högre jämfört med nationella program.

16 Det krävs synnerliga skäl för att behöriga elever ska få studera på yrkesintroduktion respektive
individuellt alternativ. Preparandutbildning är däremot öppen för elever som är behöriga t.ex.
till yrkesprogram, men inte till ett visst högskoleförberedande program, vilket de kan sträva
mot. På de övriga introduktionsprogrammen ska behöriga elever inte gå programmet. Ett fåtal
elever fanns ändå registrerade på dessa program trots gymnasiebehörighet.

INTRODUKTIONSPROGRAM 25

Elevrörligheten – programbyten och programavslut
Statistiken om elevernas programbyten eller avslut finns nu för två år efter införandet av introduktionsprogrammen. Därmed kan denna elevrörlighet redovisas
dels med utgångspunkt i nybörjarelever i gymnasieskolan 2011, dels nybörjarna
2012.

Större elevrörlighet efter två år på programmen
I nedanstående diagram visas var nybörjareleverna hösten 2011 befann sig ett
år respektive två år efter att de påbörjat sina studier på något av introduktionsprogrammen.
Diagram 8. Andel (%) av nybörjarna hösten 2011 som efter ett år respektive två år
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kvar8.påAndel
samma
bytt program,
eller inte
vargick
kvar
i
Diagram
(%) avintroduktionsprogram,
nybörjarna hösten 2011hade
som efter
ett år respektive
två år
kvar
på samma introduktionsprogram, hade bytt program, eller inte var kvar i gymnasieskolan.
gymnasieskolan.
Språkintroduktion
Efter ett år (2012)

23

13
41

18

11

11

20

6

4

55

Efter två år (2013)

Programinriktat individuellt val
Efter ett år (2012)
Efter två år (2013)

11

2 5

53

29

3

7

2

36

52

Yrkesintroduktion
Efter ett år (2012)

10
24

17

2

29

29

22

2

21

45

Efter två år (2013)

Individuellt alternativ
Efter ett år (2012)
Efter två år (2013)

6

24

22

14

19

5

18

44

32

16

Preparandutbildning
Efter ett år (2012)

0

10

20

30

40

50

21

19

20

37

8

26

19

33

14

Efter två år (2013) 4

60

70

80

90

100
Procent

Samma program

Bytt till annat introduktionsprogram

Bytt till yrkesprogram

Ej i gymnasieskolan

Bytt till högskoleförberedande program

Av diagrammet framgår att övergången till nationella program har ökat efter att
eleverna gått två år på introduktionsprogrammen. Det är också ökande andelar
av eleverna som år två inte alls är registrerade i gymnasieskolan. Det sistnämnda
är elever som gjort avbrott eller studieuppehåll, men också elever som gått över
till annan utbildning än gymnasieskola (inklusive vuxenutbildning) eller till
arbetsmarknaden.17

17 Det ska poängteras att omfattningen av övergången till arbetsmarknaden är okänd för dem
som är utanför gymnasieskolan. Övergång till arbetsmarknaden tillhör syftena med IMYRK
och IMIND.
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Språkintroduktion är det program där nybörjareleverna 2011 efter ett år i högst
utsträckning gick kvar på samma program. Det gällde över hälften av dessa
elever. Efter två år var det dock bara var femte elev som gick kvar. Då hade
40 procent av eleverna gått vidare till antingen nationellt program eller annat
introduktionsprogram. En lika stor andel (41 procent) fanns efter två år inte
längre kvar i gymnasieskolan. Språkintroduktion är därmed det introduktionsprogram som har högst andel elever som lämnat gymnasieskolan.18
Programinriktat individuellt val är det program från vilket högst andel av
eleverna gått vidare till ett yrkesprogram. Av nybörjarna 2011 hade 36 procent
av eleverna gjort en sådan övergång efter ett år på programmet, och efter två år
på programmet var det över hälften av eleverna som gått över till yrkesprogram.
Elever på preparandutbildning har högst övergång till gymnasieskolans nationella program (yrkesprogram eller högskoleförberedande program). Efter ett år
på programmet hade 54 procent av eleverna gått över till nationellt program,
och efter två år rör det sig om 57 procent. Andelen elever på preparandutbildning som går kvar på samma program längre än ett år är väsentligt mindre
jämfört med övriga introduktionsprogram, vilket överensstämmer med bestämmelserna för detta program.
Minst skillnader finns mellan yrkesintroduktion och individuellt alternativ när
det gäller hur eleverna är fördelade i olika verksamheter efter ett respektive två
år.
Ovanstående gäller alltså elever som var nybörjare på introduktionsprogrammen 2011. Nedan gör vi samma redovisning för nybörjarna 2012. Diagrammet
visar i vilken verksamhet eleverna var registrerade efter ett år, hösten 2013.
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18 Ingen uppgift finns om i vilken utsträckning dessa elever är kvar i landet. Det ska också
poängteras att en stor grupp av dem som avregistrerats från gymnasieskolan tillhör dem som
haft tillfälligt personnummer som kan ha återregistrerats när de folkbokförts med svenskt
personnummer.
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I en jämförelse mellan nybörjarna 2012 och nybörjarna 2011 i det föregående
diagrammet framstår inga större skillnader efter det första året när det gäller
elevernas fördelningar på olika verksamheter. Det som kan uppmärksammas är
att bland nybörjarna 2012 har en högre andel av eleverna på språkintroduktion
lämnat gymnasieskolan efter ett år på programmet.
Däremot har det senaste årets elever på programinriktat individuellt val en
förbättrad måluppfyllelse genom att en större andel, 44 procent jämfört med
tidigare 38 procent, gått vidare till nationellt program efter ett år.
Totalt sett var det 43 procent av nybörjarna 2012 som gick kvar på samma
program efter ett läsår, och 57 procent hade bytt till ett annat program eller
avslutat.

Flest byter från preparandutbildning
Vi fortsätter nu med att redovisa byten mellan introduktionsprogrammen.
Nästföljande diagram, nummer 10, illustrerar mönstret för de elever som bytt
från ett introduktionsprogram till ett annat. Diagrammet gäller elever som
påbörjade sina studier i årskurs 1 hösten 2012, och det visar vilket program de
bytt till hösten 2013.
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Av diagram 10 framgår följande:
Preparandutbildning har högst andel elever som bytt till annat introduktionsprogram, följt av yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Sammantaget
är preparandutbildning ett program som många elever bytt från men i mindre
utsträckning till.
Yrkesintroduktion och individuellt alternativ är program som elever bytt
både från och till. Programinriktat individuellt val är ett program som elever
i mindre utsträckning bytt från men i högre utsträckning till.
Språkintroduktion är ett program som elever i liten utsträckning bytt till.
Dessa bytesmönster är i stort sett oförändrade jämfört med de elever som
påbörjade introduktionsprogram hösten 2011.
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Få lämnar introduktionsprogram under ett läsår
Hittills i avsnittet om elevernas rörlighet har vi redovisat förändrade studievägar
mellan två läsår: från höstterminen 2012 till höstterminen 2013. I det följande
redovisas rörligheten under ett läsår – 2012/13.
Den 15 september 2012 var cirka 13 400 nybörjarelever i gymnasieskolan
inskrivna på något av de fem introduktionsprogrammen.19 Av dessa var 85 procent kvar på samma introduktionsprogram i juni 2013. Med andra ord hade
15 procent (motsvarande ungefär 2 000 elever) lämnat sitt introduktionsprogram under läsåret, antingen i form av avbrott från studierna i gymnasieskolan
eller byten till annat nationellt- eller introduktionsprogram. Det kan jämföras
med att 57 procent av nybörjarna i oktober 2012 hade bytt till annat program
eller avslutat i oktober 2013. Det mesta av rörligheten från eller mellan introduktionsprogram sker alltså mellan läsåren, och inte under ett läsår.
Andelen elever som byter eller avslutar utbildningen under läsåret varierar
mellan de olika introduktionsprogrammen. Tabellen nedan visar denna variation.
Tabell 2. Antal elever per introduktionsprogram i september 2012 och antal/andel
elever som bytt eller avslutat introduktionsprogrammet i juni 2013.
Elever på introduktionsprogram
(september 2012)

Varav elever som
bytt eller avslutat
introduktionsprogrammet (juni 2013)

Andel (%) som bytt
eller avslutat introduktionsprogrammet
(juni 2013)

Individuellt alternativ

3 374

476

14

Preparandutbildning

1 701

362

21

Programinriktat
individuellt val

2 241

416

19

Yrkesintroduktion

1 916

344

18

Språkintroduktion
Introduktionsprogram,
totalt

4 153

392

9

13 385

1 990

15

Det är i minst utsträckning elever på språkintroduktion respektive individuellt
alternativ som under läsåret 2012/13 bytt program eller avslutat sitt program.
Det gäller runt var tionde elev på dessa två program. För övriga program rör det
sig om ungefär var femte elev.
Diagram 11 visar vart dessa elever tagit vägen när de lämnat sitt introduktionsprogram.

19 Elever som i september var registrerade på individuella program (IV) har inte räknats in i IM,
varför elevantalet är något lägre än i den officiella statistiken där IV-programmen har kodats
om till IM-program.
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Även om färre elever från språkintroduktion respektive individuellt alternativ
lämnat programmen under läsåret visar diagrammet att de flesta av dessa elever
har lämnat gymnasieskolan helt.20 För övriga program är det vanligare med
byten till yrkesprogram (från programinriktat individuellt val) respektive byten
till ett annat introduktionsprogram (från preparandutbildning respektive yrkesintroduktion).
Byten mellan introduktionsprogram under läsåret gäller oftast byten till
individuellt alternativ. Av eleverna från individuellt alternativ är det många som
byter till yrkesintroduktion. I övrigt är det relativt vanligt med byten till preparandutbildning.

Byten till nationellt program under läsåret
sker antingen tidigt eller sent
Som nämnts ovan sker den mesta av rörligheten från eller mellan introduktionsprogram mellan läsåren, och inte under ett läsår. För de få elever som gjort byten
till ett nationellt program under läsåret har vi ändå undersökt när dessa byten ägt
rum. Här har vi valt att titta på de introduktionsprogram som tydligast syftar till
att byte ska ske till ett nationellt program. Dessa är preparandutbildning, som i
normalfallet ska pågå i ett år, respektive programinriktat individuellt val som har
avsikten att elever så snart som möjligt ska antas till ett yrkesprogram.
Under läsåret 2012/13, mellan oktober 2012 och juni 2013 hade endast cirka
200 elever bytt från programinriktat individuellt val till yrkesprogram och endast
cirka 100 elever från preparandutbildning till nationellt program
För eleverna på programinriktat individuellt val har de flesta av dessa byten
skett sent under läsåret (maj-juni). För eleverna på preparandutbildning har de
flesta av bytena skett antingen i början eller i slutet av läsåret.

20 När det gäller IMSPR är detta en överskattning. Detta beror på, som tidigare nämnts, att
ett större antal av eleverna som avregistrerats från detta program är personer med tidigare
tillfälliga personnummer, som kan ha registrerats i annat eller samma program efter att de
folkbokförts med svenskt personnummer.
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Kort sammanfattning

Detta avsnitt om elevernas rörlighet har visat att:
• Elever på preparandutbildning har högst övergång till gymnasieskolans
nationella program (yrkesprogram eller högskoleförberedande program).
• Programinriktat individuellt val är det program från vilket högst andel
av eleverna gått vidare till ett yrkesprogram.
• Övergången till nationella program har ökat efter att eleverna gått två år
på introduktionsprogrammen. I synnerhet gäller detta elever från programinriktat individuellt val, där en väsentligt högre andel har gått vidare till
ett yrkesprogram efter två år jämfört med efter ett år.
• Efter två år på programmen är det också ökande andelar av eleverna som
inte alls är registrerade i gymnasieskolan.
• Språkintroduktion är det introduktionsprogram där eleverna efter ett år
i högst utsträckning går kvar på samma program. Språkintroduktion har
också högst andel elever som avregistreras från studier i gymnasieskolan.
• Preparandutbildning har högst andel elever som från ett år till ett annat
bytt till annat introduktionsprogram.
• Det mesta av rörligheten från introduktionsprogram sker mellan läsåren,
och inte under ett läsår.

Vad säger statistiken om introduktionsprogrammen?
Genomgången av de statistiska uppgifterna som gjorts i detta kapitel visar att
vissa förändringar och utvecklingar har skett sedan de första åren med introduktionsprogram i gymnasieskolan.
Statistiken visar i korthet att:
• Antalet elever på introduktionsprogrammen har ökat mellan 2012 och 2013.
Detta beror på att språkintroduktion har vuxit. På övriga introduktionsprogram har elevantalet istället minskat, och minskningen har varit något större
än den demografiska förändringen av ungdomar i gymnasieåldern.

•

Sett till elevantalet är de två största introduktionsprogrammen språkintroduktion respektive individuellt alternativ.

•

De introduktionsprogram som flest skolor erbjuder är de som skolorna kan
använda som elevunderlag till sina nationella program – i topp ligger programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion.

•

Preparandutbildning är det minsta av introduktionsprogrammen, och det har
minskat ytterligare det senaste läsåret.

•

Ungefär hälften av eleverna går kvar på samma program efter ett år. Efter
två år på introduktionsprogram går en femtedel kvar på samma program
och över en tredjedel har övergått till studier på nationellt program. Nära en
tredjedel finns inte alls kvar i gymnasieskolan två år efter att de påbörjat ett
introduktionsprogram. Detta är vanligast för elever på språkintroduktion
respektive individuellt alternativ.
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•

Få av eleverna övergår från ett introduktionsprogram till annan verksamhet
under ett läsår. Sådana övergångar sker främst mellan läsåren.

Det kvarstår många frågor om gymnasieskolans introduktionsprogram efter
genomgången av registerstatistiken. Dessa frågor gäller graden av måluppfyllelse
och orsaker till eventuell bristande måluppfyllelse, skolornas upplevelse av eventuella utmaningar, samt organiseringen och innehållet i de olika programmen.
Dessa är frågor som vi försöker besvara i den närmast följande fördjupningsdelen av rapporten – som presenterar resultaten från en enkätundersökning
genomförd våren 2014.
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DEL 2
Enkätundersökning riktad
till gymnasieskolor med
introduktionsprogram
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DEL 2. Enkätundersökning
riktad till gymnasieskolor
med introduktionsprogram
Introduktion till studien
I denna del redovisas resultaten från den enkätstudie som Skolverket genomfört
för att besvara vissa frågeställningar som den nationella statistiken är otillräcklig
för att besvara. Enkäten är riktad till rektorer på samtliga skolenheter som ger
introduktionsprogram. Svarsfrekvensen totalt sett är 64 procent, och den varierar mellan de olika programmen från 60 till 72 procent. 21 Svaren är viktade, det
vill säga uppräknade för att vara representativa för hela populationen.
En viktig bakgrund för att tolka resultaten är en förståelse för hur de olika
introduktionsprogrammen förhåller sig till varandra, och vad som är syftet med
respektive program. Här följer därför en kort repetition.
Utbildningen på ett introduktionsprogram ska följa en plan för utbildningen
som beslutas av huvudmannen. För varje elev ska det dessutom finnas en individuell studieplan. Introduktionsprogrammen saknar nationella programstrukturer och examensmål. Av den anledningen är planen för utbildningen och den
individuella studieplanen extra viktig.
Eftersom programmen har olika syften – och dessa syften varierar på individnivå – är innehållet i studieplanerna olika. I varierande omfattning kan
studieplanerna innehålla grundskoleämnen, gymnasiekurser, arbetsplatsförlagt
lärande, praktik samt annan yrkesinriktad utbildning. Utöver detta kan även
ingå andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling, exempelvis motivationsinsatser.22
De introduktionsprogram som riktar sig till elever som vill uppnå behörighet
till ett visst nationellt program är programinriktat individuellt val samt preparandutbildning. Dessa program kan upplevas snarlika, men en viktig skillnad
är att preparandutbildning syftar till behörighet till både högskoleförberedande
program och yrkesprogram, medan programinriktat individuellt val syftar till
behörighet till yrkesprogram. Andra skillnader är att programinriktat individuellt val har behörighetskrav och syftar till så snabb övergång till yrkesprogram
som möjligt. Preparandutbildning får pågå i högst ett år om inte huvudmannen
finner synnerliga skäl att förlänga utbildningen till två år.
Programmen yrkesintroduktion respektive individuellt alternativ har bredare
syften. Yrkesintroduktion är tydligt yrkesinriktat och syftar till att underlätta för
eleverna att antingen gå vidare till ett yrkesprogram eller nå ut på arbetsmarknaden. Individuellt alternativ syftar till att eleverna antingen ska gå vidare till
yrkesintroduktion, arbetsmarknaden eller annan fortsatt utbildning.
Språkintroduktion har det mer avgränsade syftet att ge nyanlända invandrarungdomar en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket som möjliggör
för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

21 Skolor med respektive program har beräknats som särskilda delpopulationer.
22 Detta gäller för samtliga av programmen förutom programinriktat individuellt val.
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De respektive programmens syften är alltså varierande och breda, och utbildningarnas innehåll kan därför vara olika dels mellan olika arrangerande skolor
men även mellan de individuella eleverna beroende på vad de har för avsikter.
Sammantaget väcker detta ett antal frågeställningar som denna enkätstudie avser
att bringa klarhet i:

•

Hur ser förutsättningarna ut för huvudmännen att bedriva undervisning på
introduktionsprogrammen enligt syftena och de individuella studieplanerna?

•

Vad går att säga om de olika introduktionsprogrammens innehåll och
organisation?

•

Vilka utmaningar och utvecklingsområden upplever skolorna med de olika
introduktionsprogrammen?

Den följande resultatredovisningen inleds med några av enkätfrågorna som är
gemensamma för alla introduktionsprogrammen. Det gäller frågor om huvudmännens plan för utbildningen, de individuella studieplanerna, i vilken mån
rektorerna upplever att de får tillräcklig information om elevernas bakgrund,
behov och förutsättningar, samt om organisationen av introduktionsprogrammen.
Efter detta redovisas svaren för de respektive programmen. De frågor som
ställts varierar något mellan programmen, i enlighet med de respektive introduktionsprogrammens syften och bestämmelser. Programmen redovisas i
följande ordning: preparandutbildning, individuellt alternativ, programinriktat
individuellt val, yrkesintroduktion, språkintroduktion.

Gemensamt för introduktionsprogrammen
Skolorna har ofta bristfällig
bakgrundsinformation om eleverna
Introduktionsprogrammen bygger på att utbildningsanordnarna kan utforma
utbildningarna enligt de behov och förutsättningar som varje enskild elev har.
Detta förutsätter att behoven och förutsättningarna kan tydliggöras redan initialt, så att en fungerande individuell studieplan kan utformas för respektive elev.
En inledande fråga i enkäten handlar därför om huruvida rektorerna upplever
att de får ett tillräckligt underlag inför varje elevs studiestart. Eftersom underlagsinformationen kan variera för de olika eleverna är svarsalternativen alltid/
oftast, i ungefär häften av fallen, respektive sällan/aldrig. I diagrammet nedan
visas hur rektorerna har besvarat frågan.
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Informationen om elevernas bakgrund, behov och förutsättningar upplevs som
tillräcklig (alltid/oftast) på mindre än hälften av de svarande skolorna. Det är i
synnerhet för elever på språkintroduktion som bakgrundsinformationen upplevs som bristfällig. Detta är naturligt eftersom eleverna på detta program är
nyanlända i Sverige. Beträffande de övriga programmen upplever rektorerna
bakgrundsinformationen som otillräcklig för i synnerhet eleverna på programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion.
Vilka skolor är det då som i högst grad upplever dessa brister? I diagram 13
nedan jämförs offentliga och fristående skolor som svarat att de sällan eller aldrig får ett tillräckligt underlag om elevens bakgrund, behov och förutsättningar
när eleven börjar på programmen.23

23 Detta inkluderar de program där mer än ett fåtal skolor förekommer på båda huvudmannatyperna – IMPRE, IMPRO och IMYRK.
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* Frågan löd: Hur ofta får ni ett tillräckligt underlag om elevens bakgrund, behov och studieförutsättningar?

Som framgår av diagrammet upplever i högre grad rektorerna på fristående
skolor att de sällan eller aldrig får ett tillräckligt underlag om eleverna. Den
troliga anledningen till detta är att fristående gymnasieskolor inte har samma
kopplingar till och kommunikation med elevens grundskola som kommunala
gymnasieskolor har.
Skillnaden mellan huvudmännen i det här avseendet är densamma oavsett
vilka kommuner som skolorna ligger i.24 I storstadsregioner är dock skillnaderna
mellan huvudmännen mindre. Det sistnämnda kan förklaras av att gymnasieelever i storstadsregioner kommer från en mängd olika grundskolor, medan
eleverna i övriga regioner är koncentrerade till färre skolor vilket underlättar
kontakt och information om enskilda elever för både fristående och kommunala
skolor.

Otydliga och föränderliga förutsättningar
försvårar individanpassningen
Bakgrundsinformationen om eleverna kan vara viktig vid upprättandet av en
individuell studieplan. En sådan plan är grunden för att kunna individanpassa
utbildningen så att varje elev ska kunna nå sitt respektive mål med introduktionsprogrammet. I diagrammet nedan visas hur rektorerna har besvarat frågan
om vilka utmaningar som kännetecknar arbetet med de individuella studieplanerna.

24 Detta i en jämförelse mellan kommuner i storstadsregioner, i regioner kring större städer,
samt övriga kommuner. De tre grupperna bygger på SKL:s kommungrupperingar. Kategorin
storstäder innehåller kommungrupperna storstadskommuner och förortskommuner till storstäder. Större städer innehåller grupperna större städer och förortskommuner till större städer.
Övriga kommuner innehåller pendlingskommuner, varuproducerande kommuner, turism- och
besöksnäringskommuner, glesbygdskommuner, kommuner i tätbefolkad region och kommuner i glesbefolkad region. Ett undantag från mönstret fanns för IMPRO i storstäder där
förhållandet var det motsatta med knapp marginal.
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Diagram 14.
utmaningar
kännetecknar
arbetetarbetet
med demed
individuella
studieplanerna?
Diagram
14.Vilken/vilka
Vilken/vilka
utmaningar
kännetecknar
de individuella
stuAndel (%) rektorer
som angett
respektive
svarsalternativ.
dieplanerna?
Andelen
(%) rektorer
som
angett olika svarsalternativ.
Procent
100
80
60
40
20

Annat

Inga speciella utmaningar

Svårt att använda dem som
verktyg för uppföljning
av elevens utveckling

Svårt att tillgodose elevens
behov pga att skolans
möjligheter är begränsade

Administrativt krävande

Elevens förutsättningar
är oklara

Elevens förutsättningar
och/eller önskemål
förändras

0

Kommentar: flera svarsalternativ har kunnat anges.

Av svaren framgår att en stor utmaning gäller oklarhet om elevens förutsättningar och avsikter, vilket överensstämmer med att en hög andel av skolorna
upplever att de inte får tillräcklig information om detta enligt redovisat ovan.
Den största utmaningen är enligt rektorerna att önskemålen förändras. Detta
talar för att en stor andel av eleverna inte själva är klara över vad de har för
avsikter.
Viktigt i arbetet med att upprätta de individuella studieplanerna är också den
initiala kontakten med eleverna och/eller med personer som har information
om elevernas behov och förutsättningar. På frågan vilka som deltar i arbetet med
att upprätta de individuella studieplanerna svarar nära nio av tio av skolorna
lärare, mentor eller motsvarande. I ungefär sju av tio fall deltar studie- och yrkesvägledare, och lika ofta föräldrar/vårdnadshavare. I mindre än hälften av fallen
deltar elevhälsan i arbetet med de individuella studieplanerna. Det kan antas
att vilka som deltar i arbetet med studieplanerna beror på behov och förutsättningar för respektive elev, och att detta deltagande i hög grad är olika mellan
eleverna på de respektive programmen. Av relevans för en beskrivning av arbetet
med de individuella studieplanerna kan också vara skolornas samverkan med
organisationer utanför skolan. Detta redovisas i det följande avsnittet.

Hälften av skolorna samverkar med andra
Kommunerna och skolorna har möjligheter att möta elevernas individuella
behov även om vissa ämnen inte erbjuds på skolan. Ett samarbete med andra
grundskolor, gymnasieskolor eller den kommunala vuxenutbildningen i kommunen kan öppna möjligheter att inkludera fler ämnen i elevernas studieplaner.
Exempelvis kan en skola utbyta lärarresurser med en annan skola, eller köpa
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undervisning av andra skolor och låta eleverna få sin undervisning där. Någon
form av samverkan med grundskolan kan också antas underlätta för anordnandet av grundskolekurser på introduktionsprogrammen.25
Mot bakgrund av detta innehåller enkäten en fråga om vilka övriga skolor/
skolenheter eller skolformer som man samarbetar med. Svaren på frågan redovisas i diagrammet som följer.
Diagram 15. Samverkar ni med andra skolor/skolenheter eller skolformer i genom-

Diagram
ni med
andra skolor/skolenheter ellerAndel
skolformer
i genomförandet
av
förandet15.
av Samverkar
utbildningen
på introduktionsprogrammen?
(%) rektorer
som angett
utbildningen
på introduktionsprogrammen?
respektive svarsalternativ.
Procent
50
40
30
20
10

Ja, med
gymnasiesärskola

Ja, med SFI

Ja, med kommunal
vuxenutbildning

Ja, med grundskola

Ja, med andra
gymnasieskolor

Nej

0

Kommentar: flera svarsalternativ har kunnat anges.

Nära hälften av rektorerna svarar nej på frågan och har alltså ingen samverkan
alls.26 Drygt var tredje uppger att de samverkar med andra gymnasieskolor,
medan endast var femte svarar att de samverkar med grundskolor.
Av materialet framgår att det är en lägre andel av skolor i storstadsområden
som samverkar med andra utbildningsanordnare jämfört med skolor i mindre
kommuner (39 respektive 65 procent). Detta kan förklaras av att det förekommer mer kontakt mellan skolorna i mindre kommuner, och att det där finns en
större möjlighet att kommunicera om enskilda elever genom hela skolgången.
Skillnaden mellan kommuntyperna är mindre när det gäller samarbete med
andra gymnasieskolor, än samarbete med andra grundskolor och komvux.
I en jämförelse mellan offentliga och fristående skolor framkommer att samverkan med andra organisationer är ungefär dubbelt så vanligt förekommande

25 I Skolverkets intervjustudie från 2012 framgick exempelvis att utmaningar på preparandutbildningen kunde vara att erbjuda olika grundskolekurser för en tillräcklig individanpassning.
Enligt de kommuner som ingick i studien kunde sådana problem ofta lösas genom samarbete
med grundskolor. Se Skolverket 2012.
26 Det ska poängteras att frågan gäller samverkan med antingen andra skolor eller skolenheter.
Detta innebär att genomförandet av utbildningar på introduktionsprogrammen i majoriteten
av fallen sker isolerat inom de respektive skolenheterna.
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på skolor med offentlig huvudman. Denna skillnad mellan huvudmännen är
mindre i storstadsregioner. Det är alltså sannolikt regionala förutsättningar som
påverkar graden av samverkan – förutsättningar som ser olika ut beroende på
vilka samverkansformer som olika typer av skolor har haft möjlighet att etablera.

Huvudmannens plan för utbildningen
inte alltid en grund för organiseringen
Enligt Skollagen ska utbildningen på ett introduktionsprogram följa en plan för
utbildningen som beslutas av huvudmannen. En fråga i enkäten berör huruvida
denna plan fungerar som stöd för organiseringen av introduktionsprogrammen.
Svaren på frågan redovisas i tabellen nedan.
Tabell 3. Fungerar huvudmannens plan för utbildningen som stöd för hur ni
organiserar introduktionsprogrammen på er skola?			
Offentlig huvudman
Andel (%)

Enskild huvudman
Andel (%)

Totalt
Andel (%)

Ja

68

85

71

Nej

30

14

26

3

1

2

Svar saknas

Som framgår av tabellen fungerar huvudmannens plan för utbildningen som
stöd för hur man organiserar introduktionsprogrammen på drygt 70 procent
av skolorna. I detta avseende är det en stor skillnad mellan offentliga respektive
enskilda huvudmän, i riktningen att de senare i högre grad svarat att planen
fungerar som ett stöd. Detta kan sannolikt delvis bero på att skolor med enskild
huvudman i genomsnitt är mindre, och att man därför arbetar närmare huvudmannen.

Preparandutbildning
Preparandutbildning är det introduktionsprogram som har en bestämd tidsgräns. Eleverna ska ha uppnått behörighet till ett nationellt program inom ett
år, om inte huvudmannen finner synnerliga skäl att förlänga utbildningstiden.
Programmet ska utformas för den enskilde eleven, som ska läsa de grundskoleämnen som eleven saknar för behörighet. Programmet får även innehålla andra
grundskolekurser som eleven inte har betyg i, kurser från nationella program
och, i mindre omfattning, andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling.

Elevernas stödbehov upplevs som stor utmaning
Vilka är de specifika utmaningarna med att anordna preparandutbildning enligt
syftesformuleringarna och det innehåll som programmet ska ha? Nedanstående
diagram visar hur rektorerna har svarat angående olika utmaningar med utbildningen. Staplarna visar andelen av rektorerna som angett de olika svarsalternativen för de respektive utmaningarna.
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Diagram 16. I vilken omfattning upplever ni utmaningar med preparandutbildning vad
Diagram 16. I vilken omfattning upplever ni utmaningar med preparandutbildning vad gäller…
gäller…
... att många av eleverna
har stora stödbehov?
... att många av eleverna
är osäkra på vad de vill?
... att elevgruppen
är heterogen?

33

... möjligheterna att
individanpassa?

32

... möjligheten att
erbjuda grundskolekurser?
0

11

50

20

30

40

50

60

70

7

7

40

45

10

20

9

38

8

11

8

45

37

7

5

28

59

80

90 100
Procent

Stor utmaning

Ingen utmaning

Viss utmaning

Ej relevant/svar saknas

Att eleverna på preparandutbildning har stora stödbehov är det som rektorerna
i högst utsträckning upplever som en stor utmaning. Elevernas osäkerhet över
vad de vill uppnå med sina studier samt möjligheterna att individanpassa upplevs av 82 procent av rektorerna som en viss utmaning eller en stor utmaning.
Liknande svar ges beträffande elevgruppens heterogenitet. En skillnad är att
20 procent anser att elevgruppens heterogenitet inte är relevant att betrakta som
en utmaning, vilket inte är oväntat eftersom vissa skolor har ett mycket begränsat antal elever på preparandutbildning.
Möjligheten att erbjuda grundskolekurser är det som anses vara minst
problematiskt. Ändå är det nära hälften som beskriver detta som en viss utmaning. Detta förtjänar att uppmärksammas eftersom preparandutbildningen ska
innehålla grundskolekurser för att göra det möjligt för eleverna att bli behöriga
genom att läsa de kurser som de saknar.27
Detta leder oss vidare till nästa frågeområde i enkäten, som avser förekomsten
av gymnasiekurser på preparandutbildningen.

Stora skillnader i preparandutbildningens innehåll
Innehållet i elevernas individuella studieplaner kan variera. Diagrammen 17
och 18 visar svaren på frågan om hur många av eleverna på preparandutbildning som läser gymnasiekurser, respektive hur många av eleverna som läser sina
gymnasiekurser integrerat med skolans nationella program.
I diagrammen redovisas den procentuella fördelningen av rektorernas svar.

27 Skolverket har också i en tidigare intervjustudie fått signaler om att en del skolor med introduktionsprogram har problem med att erbjuda grundskolekurser (Skolverket 2012).
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Diagram
hurhur
stor
del del
av eleverna
på preparandutbildningen
ingår
Diagram17.
17.För
För
stor
av eleverna
på preparandutbildningen
ingår g ymnasiegymnasiekurser i den individuella studieplanen? Andel (%) av rektorernas svar.

kurser i den individuella studieplanen? Andel (%) av rektorernas svar.
4
24
44

Ingår för alla/nästan alla
Ingår för omkring hälften
Ingår för inga/nästan inga
Svar saknas

28

Diagram 18.
deldel
av de
på preparandutbildningen
som läser
gymnasieDiagram
18.Hur
Hurstor
stor
av elever
de elever
på preparandutbildningen
som
läser gymnakurser gör detta integrerat med nationella program? Andel (%) av rektorernas svar.
sie
kurser gör detta integrerat med nationella program? Andel (%) av rektorernas svar.
4

Alla elever
33
39

Minst tre fjärdedelar av eleverna
Mellan en och tre fjärdedelar av eleverna
Högst en fjärdedel av eleverna
Svar saknas

9

14

På nästan varannan av skolorna med preparandutbildning har alla eller nästan
alla elever gymnasiekurser i sina studieplaner. På en fjärdedel av skolorna läser
dock inga eller nästan inga av eleverna gymnasiekurser.
Samma mönster återkommer i svaren på frågan om eleverna läser gymnasiekurserna integrerat med elever på nationella program. På de flesta skolor läser
antingen en övervägande del av eleverna integrerat, eller så läser den övervägande delen inte integrerat.
I tabell 4 nedan jämför vi skolorna efter elevantal och meritvärde28, för att
undersöka skillnader i svaren om gymnasiekurser och integrerade studier.
Tabell 4. Jämförelse mellan skolor om förekomst och upplägg av gymnasiekurser.
Genomsnittligt antal elever
på preparandutbildningen

Genomsnittligt meritvärde
från grundskolan

Gymnasiekurser i studieplan
Ingår för fler än hälften
Ingår för färre än hälften

5

115

10

87

5

111

10

89

För de som läser gymnasiekurser,
hur många gör det integrerat
med nationellt program?
Fler än hälften
Färre än hälften

28 Uppgift om meritvärde gäller elever i oktober 2013.
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Skolor som svarat att gymnasiekurser ingår för alla/nästan alla har i genomsnitt
färre elever – och elever med högre meritpoäng från grundskolan – än de andra
skolorna.
Av dessa resultat framgår sammanfattningsvis att förekomsten av gymnasiekurser på preparandutbildningen indelar skolorna i två huvudtyper. Å ena sidan
skolor med ett fåtal elever på programmet som i hög utsträckning läser gymnasiekurser integrerat med nationella program på skolan, och å den andra sidan
skolor där elevernas genomsnittliga meritvärde är lägre, där preparandeleverna
är fler och det är ovanligt att de läser gymnasiekurser.
Skolor med enskilda huvudmän anger i högre utsträckning att alla eller nästan alla av eleverna har gymnasiekurser i sina studieplaner, och att eleverna läser
dessa kurser integrerat med nationella program.

Något fler än hälften anordnar aktiviteter utöver undervisningen
En av enkätfrågorna gäller huruvida skolorna utöver själva undervisningen även
erbjuder preparandeleverna andra insatser som är gynnsamma för elevernas kunskapsutveckling. Av de beskrivningar som lämnats framgår att många av dessa
är insatser som trots frågans formulering ändå är kopplade till undervisingen.29
Av de rektorer som beskrivit andra typer av insatser nämner ungefär en av fem
praktik eller arbetsplatsförlagt lärande (apl). I övrigt är dessa beskrivningar av
varierande karaktär. Vissa skolor anger idrott eller utomhusaktiviteter av olika
slag. Andra anger att det finns ett speciellt hälsostöd kopplat till programmet,
exempelvis extra kuratorsstöd. Ytterligare några skolor anger exempel på olika
former av samtalsaktiviteter som syftar till att gagna elevernas sociala färdigheter. Många av dessa insatser benämns som ”motivationshöjande insatser” av de
svarande rektorerna.

Olika förutsättningar på olika skolor
Skillnader mellan skolor i utbildningens innehåll kan bero på olika saker.
Troligast är att skillnaderna uppstår på grund av att eleverna kommer till
preparandutbildningen av olika orsaker. Av rektorernas kommentarer i anslutning till de svar som presenterats ovan framkommer att vissa skolor reserverar
preparandutbildningen för elever med tydliga förutsättningar att uppnå behörighet inom ett läsår. Andra skolor förefaller ha en mindre restriktiv antagning,30
och flera av rektorerna kommenterar att man inte ser någon skarp gräns mellan
preparandutbildning och individuellt alternativ. Sammantaget innebär detta att
preparandutbildningen kan ha mycket olika karaktär och att elevgrupperna är
olika mellan olika skolor. Detta innebär också att elevernas förutsättningar att
uppnå behörighet inom ett år i hög grad varierar mellan de olika skolor som ger
preparandutbildning.

29 Exempelvis olika former av studiestöd, såsom extra undervisningstid eller olika former av
studiehandledning.
30 Kommuner kan inte neka elever att börja på preparandutbildningen, men dialogen och vägledningen av eleverna kan spela roll för vilka elever som påbörjar programmet.
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Elevernas förkunskaper det största
hindret för behörighet inom ett år
Av avsnittet ovan har framgått att de olika skolorna har preparandelever med
olika förutsättningar. Är det i första hand elevernas förkunskaper som påverkar
deras möjligheter att uppnå behörighet inom ett läsår enligt programmets syfte?
Som vi sett i statistiken över elevernas studievägar var det endast drygt hälften
av nybörjarna på preparandutbildning 2012 som hade gått över till ett nationellt program ett år senare.31 Diagrammet nedan visar rektorernas svar på frågan
om vilka orsakerna är när elever inte uppnår behörighet inom ett läsår.
Diagram
19.För
Fördede
elever
uppnår
behörighet
för nationellt
inom
Diagram 19.
elever
somsom
inteinte
uppnår
behörighet
för nationellt
program program
inom ett läsår,
vilkaläsår,
är devilka
vanligaste
ett
är deorsakerna?
vanligaste orsakerna?
Procent
100
80
60
40
20
0

Eleverna har inte
tillräckliga kunskaper
med sig för att bli
klara på ett läsår

Hög frånvaro
bland eleverna

Skolans resurser
begränsar möjligheterna
att uppnå målet

Annat

Kommentar: flera svarsalternativ har kunnat anges.

Den vanligaste orsaken ser rektorerna i att eleverna inte haft tillräckliga kunskaper för att bli klara, vilket stämmer överens med det som redovisats ovan.
Hög frånvaro anges också som en vanlig orsak. Det är i svaren ”Annat” som
vi kan finna orsaker som inte direkt har att göra med elevernas förkunskaper.
I enkäten fanns ett kommentarsfält i anslutning till frågan, där rektorerna kunnat utveckla vad dessa andra orsaker kan vara. I kommentarerna nämns orsaker
inom ett brett spektrum. Det rör sig om hemförhållanden, funktionsnedsättning, bristande språkkunskaper, låg motivation eller låg målsättning, samt i
begränsad omfattning psykisk eller fysisk ohälsa. Några av dessa är orsaker som
kan karakteriseras som sådana synnerliga skäl som krävs för att studietiden ska
kunna förlängas från ett till två år.

31 Se diagram 9 i avsnittet Elevrörligheten – programbyten och programavslut.
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Elever som inte blir klara på ett år skrivs över till individuellt alternativ
Förlängning av preparandutbildningen till två år med hänvisning till synnerliga skäl används ibland.32 Det vanligast förekommande om eleven inte uppnår
behörighet inom ett läsår förefaller dock vara – enligt rektorernas kommentarer
i enkäten – att eleven fortsätter sin utbildning som förut, men formellt registrerade på individuellt alternativ.33
Som nämnts ovan anser många av rektorerna att gränsdragningen mellan
preparandutbildning och individuellt alternativ är svår att göra. Vissa uttrycker
att de också har flytande gränser mellan dessa program. Detta har framgått även
i Skolverkets tidigare uppföljning av introduktionsprogrammen.34

Individuellt alternativ
Syftet med individuellt alternativ är att elever som inte är behöriga till ett
nationellt program ska gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Detta syfte är alltså mycket brett formulerat. Även
innehållet i programmet är mindre bestämt än för övriga introduktionsprogram.
Eleverna kan läsa grundskoleämnen och hela eller delar av kurser i gymnasiegemensamma ämnen och karaktärsämnen. Även andra insatser som är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen. Programmet ska
utformas för den enskilde eleven.
Individuellt alternativ är öppet även för elever från grundsärskolan. Enligt de
tillfrågade rektorerna finns elever från grundsärskolan på 119 skolenheter. Det
motsvarar 36 procent av samtliga skolenheter där individuellt alternativ erbjuds.
Totalt gällde det strax över 300 elever.

32 Ungefär 15 procent av rektorerna anger att synnerliga skäl har använts.
33 I diagram 10 i avsnittet Elevrörligheten – programbyten och programavslut har redovisats att det
vanligast förekommande bytet mellan introduktionsprogram är just från IMPRE till IMIND.
34 Skolverket 2012.
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Rektorerna upplever stora utmaningar med programmet
Givet ovanstående förutsättningar och skrivningar om syften och innehåll för
individuellt alternativ, vilka är de utmaningar som rektorerna upplever med
att anordna programmet? Diagrammet nedan redovisar i vilken grad skolorna
upplever olika aspekter som utmaningar.
Diagram 20. I vilken omfattning upplever ni utmaningar med individuellt alternativ
Diagram 20. I vilken omfattning upplever ni utmaningar med individuellt alternativ vad gäller …
vad gäller …
…att eleverna har
stora stödbehov

80

…att många av eleverna
är osäkra på vad de vill

16

69

…att elevgruppen
är heterogen

26

61

…möjligheterna att utbilda
mot arbetsmarknaden

26

56

…möjligheterna
att individanpassa

25

39

…möjligheten att
erbjuda yrkesämnen
9

0
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9
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8
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49
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40
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Stor utmaning
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80

90 100
Procent

Diagrammet visar att höga andelar av de skolor som ger individuellt alternativ
beskriver att det finns olika former av utmaningar med programmet. Denna
beskrivning uttrycker mer tydligt stora utmaningar jämfört med de övriga introduktionsprogrammen. Den utmaning som framför allt lyfts fram är att eleverna
har stora stödbehov. Många av skolorna beskriver också som utmanande att
många av eleverna är osäkra på vad de vill med utbildningen, att elevgruppen är
heterogen samt att utbilda mot arbetsmarknaden.
Det som rektorerna upplever som minst problematiskt är möjligheten att
erbjuda grundskolekurser. Knappt hälften (47 procent) av rektorerna anser att
detta innebär en viss eller stor utmaning, varav de flesta svarat viss utmaning.
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Eleverna läser oftast grundskoleämnen
Det huvudsakliga innehållet i de individuella studieplanerna kan variera. Detsamma gäller vad studieplanerna i övrigt kan innehålla. Tabellen nedan visar en
fördelning av hur rektorerna har svarat på frågan om vilket innehåll studieplanerna har för en genomsnittlig elev. Tabellen anger antalet och andelen skolenheter som har ett visst innehåll i den genomsnittliga studieplanen. I kolumnen längst till höger anges den procentuella fördelningen av skolenheter efter
vad de angivit som huvudsakligt innehåll i studieplanerna.35
Tabell 5. Antal och andel skolenheter fördelade efter studieplanernas innehåll på
individuellt alternativ. 		

Innehåll

Skolenheter där innehållet
finns i elevernas studieplaner

Skolenheter där innehållet är det huvudsakliga
i elevernas studieplaner

antal skolenheter

andel (%) skolenheter

andel (%) skolenheter

Grundskoleämnen

300

91

70

Praktik

212

65

5

Andra insatser

140

43

6

Kurser i gymnasiegemensamma
ämnen

123

38

3

Gymnasiekurser
i yrkesämnen

99

30

5

Gymnasiekurser
i andra karaktärsämnen

83

25

2

Kommentar: 29 skolenheter (nio procent) har inte lämnat någon uppgift om studieplanernas
innehåll.

På nästan samtliga av skolorna (nio av tio) innehåller en genomsnittlig studieplan grundskoleämnen. På sju av tio skolor är grundskoleämnen dessutom
det huvudsakliga innehållet. Studieplanerna innehåller även ofta praktik, men
endast en mindre andel av skolorna anger att praktik är det huvudsakliga innehållet. Detta gäller även för gymnasiekurser (i yrkesämnen eller i andra karaktärsämnen), gymnasiegemensamma ämnen och andra insatser. Studieplaner
som innehåller gymnasiekurser och gymnasiegemensamma ämnen samt andra
insatser finns i varierande omfattning på mellan 25 och 43 procent av skolorna.
För sammalagt 16 procent av skolorna utgör sådant innehåll dessutom det
huvudsakliga innehållet i studieplanerna.
Delar av gymnasiekurser läser eleverna på två av tre skolor. På en stor majoritet av dessa skolor gäller det dock högst 25 procent av eleverna.

35 Det ska poängteras att en individuell studieplan innehåller flera områden, varför antalet
skolenheter i tabellen överstiger antalet skolenheter som totalt har besvarat enkätens fråga.
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På hälften av skolorna läser elever gymnasieämnen integrerat
Avsnittet ovan visade att det på individuellt alternativ främst, och för den
genomsnittlige eleven, handlar om att läsa in grundskoleämnen. Vad gäller
gymnasiekurser kan dessa antingen läsas fristående från eller integrerat med
nationella program. Det nedanstående diagrammet visar en fördelning av skolenheterna efter andelen elever som läser kurser i gymnasiegemensamma ämnen
integrerat med nationella program.
Diagram 21. Hur stor del av de elever på individuellt alternativ som läser kurser i
gymnasiegemensamma
ämnen
gör på
detta
integrerat
med nationella
program?
Andel
Diagram 21. Hur stor del av
de elever
individuellt
alternativ
som läser kurser
i gymnasiegemensamma
ämnen
gör detta integrerat med nationella program? Andel (%) av rektorernas svar
(%)
av rektorernas
svar
2

7

4
9

Alla elever
Minst tre fjärdedelar av eleverna
Mellan en och tre fjärdedelar av eleverna

48

Högst en fjärdedel av eleverna
30

Ingen av eleverna
Svar saknas

På lite drygt hälften av de skolenheter där elever läser kurser i gymnasiegemensamma ämnen finns det elever som läser kurserna integrerat med nationella program. Det är vanligast att upp till en fjärdedel av eleverna på skolenheterna läser
integrerat (30 procent av alla skolenheter). Antalet skolenheter där mer än en
fjärdedel av alla elever läser integrerat motsvarar 20 procent av alla skolenheter.
Gymnasiekurser i karaktärsämnen
Det är ungefär en lika stor andel av eleverna som läser gymnasiekurser i karaktärsämnen integrerat med nationella program, som läser kurser i gymnasiegemensamma ämnen. Nästa diagram – nummer 22 – visar en fördelning av hur rektorerna svarat på frågan om andelen elever som läser karaktärsämnen integrerat.
Diagram 22. Hur stor del av de elever på individuellt alternativ som läser gymnasieDiagrami 22.
Hur stor del av gör
de elever
individuellt
alternativ
som läser
gymnasiekurser
kurser
karaktärsämnen
dettapå
integrerat
med
nationella
program?
Andel (%) av
i karaktärsämnen
rektorernas
svar.gör detta integrerat med nationella program? Andel (%) av rektorernas svar.
2

11
5

Alla elever
2

Minst tre fjärdedelar av eleverna
Mellan en och tre fjärdedelar av eleverna
Högst en fjärdedel av eleverna

46
35
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Ingen av eleverna
Svar saknas

På mer än hälften av de skolor där elever läser gymnasiekurser i karaktärsämnen
finns det elever som läser kurserna integrerat med nationella program. På
knappt hälften av skolorna läser inga av eleverna integrerat.
På de skolor där elever läser integrerat är det vanligast att upp till en fjärdedel
av dem gör det (det gäller 35 procent av alla skolenheter). Men det är också
relativt vanligt att minst tre fjärdedelar av eleverna läser integrerat med nationella program (16 procent av skolenheterna).

På var tredje skola pågår individuellt alternativ längre än tre år
Det är inte reglerat hur lång en utbildning på individuellt alternativ ska vara
(endast preparandutbildning har en given tidsgräns). Skolorna har i ungefär
samma utsträckning angett att utbildningen pågår i ett, två respektive tre år.
På de flesta av skolorna sträcker sig utbildningen över mer än ett år. Det är
mindre vanligt att den pågår längre än tre år, men denna utsträckning förekommer ändå på var tredje skola enligt rektorernas svar.36
Detta ska ses i relation till det som redovisats i den statistiska uppföljningen
i rapportens första del. Eleverna på individuellt alternativ har ett lågt genomsnittligt meritvärde från grundskolan, men variationerna tycks vara stora. På
detta program samlas alltså ett brett spektrum av elever som har kommit olika
långt i sin utbildning. På individuellt alternativ finns elever som antingen går
igenom programmet relativt snabbt för att ta sig vidare till annan gymnasieutbildning, eller som behöver mer tid på programmet för att kunna gå vidare.

36 Eftersom introduktionsprogrammen vid tiden för enkäten funnits under kortare tid än tre år
gäller detta sannolikt elever som gått IV tidigare, alternativt att rektorerna ser en programlängd på minst tre år som nödvändig för vissa av eleverna.
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Programinriktat individuellt val
Syftet med detta introduktionsprogram är att elever som inte är behöriga ska
uppnå behörighet till ett visst yrkesprogram. Eleverna ska läsa de grundskolekurser som de saknar för behörighet till yrkesprogrammet, och avsikten är att
eleverna så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet. Förutom
grundskolekurser ska också gymnasiekurser och apl ingå i utbildningen. Programinriktat individuellt val, nedan omväxlande förkortat IMPRO, ska utformas för grupper av elever. Detta program har behörighetskrav.37

Elevernas stödbehov största utmaningen
Diagrammet nedan visar hur rektorerna har svarat på frågan om i vilken
utsträckning de upplever utmaningar med programinriktat individuellt val.
Svaren redovisar andelarna av rektorerna som angett de respektive svarsalternativen (”stor utmaning”, ”viss utmaning” etc.) för varje separat område.
Diagram 23. I vilken omfattning upplever ni utmaningar med programinriktat individuellt val

Diagram
23. I vilken omfattning upplever ni utmaningar med programinriktat individuvad gäller…
ellt val vad gäller…
...att många av eleverna
har stora stödbehov?

26

70

...att elevgruppen
är heterogen?
...att många av eleverna är
osäkra på vad de vill?

...möjligheten att
erbjuda APL?

0

10

20

30

40

50

60

4

2

66

24

6

4

4
37

50

10

...möjligheten att
erbjuda yrkesämnen?

48

35

13

...möjligheten att erbjuda
grundskolekurser?

11

53

32

11

13

46

36

...möjligheterna att
individanpassa?

7

42

40

22

4

70

Stor utmaning

Ingen utmaning

Viss utmaning

Ej relevant/svar saknas

80

90 100
Procent

Det framgår av diagrammet att den största utmaningen är elevernas stödbehov.
Detta anser 70 procent av rektorerna vara en stor utmaning och ytterligare
26 procent en viss utmaning. I övrigt svarar rektorerna på ett likartat sätt gällande elevgruppens heterogenitet, elevers osäkerhet över vad de vill med utbildningen och möjligheten att individanpassa. Fler rektorer beskriver möjligheten
att erbjuda grundskolekurser som en utmaning än möjligheten att erbjuda apl
eller yrkesämnen.

37 Behörighetskraven beskrivs i avsnittet Introduktionsprogrammens olika syften i rapportens
inledningskapitel.
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På majoriteten av skolorna läser alla elever integrerat
Diagrammen 24 och 25 nedan visar hur rektorerna har svarat angående hur stor
del av skolans elever som läser gymnasiegemensamma ämnen respektive yrkesämnen integrerat med nationella program.
Diagram 24. Hur stor del av eleverna på programinriktat individuellt val läser
gymnasie
gemensamma
integrerat
med nationella
program.
(%) av
Diagram 24.
Hur stor del avämnen
eleverna
på programinriktat
individuellt
val läserAndel
gymnasierektorernas
gemensammasvar.
ämnen integrerat med nationella program. Andel (%) av rektorernas svar.
1
8
10

Alla elever
Minst tre fjärdedelar av eleverna
Mellan en och tre fjärdedelar av eleverna

20

61

Högst en fjärdedel av eleverna
Svar saknas

Diagram 25. Hur stor del av eleverna på programinriktat individuellt val läser gymnasiekurser i yrkesämnen integrerat med nationella program? Andel (%) av rektorernas
Diagram 25. Hur stor del av eleverna på programinriktat individuellt val läser gymnasiekurser
svar.
i yrkesämnen integrerat med nationella program? Andel (%) av rektorernas svar.
1
4

6

7

Alla elever
Minst tre fjärdedelar av eleverna
Mellan en och tre fjärdedelar av eleverna
Högst en fjärdedel av eleverna
82

Svar saknas

Detta visar att eleverna på programinriktat individuellt val i högre utsträckning
än andra introduktionsprogram samläser med nationella program. Mest integrerad är undervisningen i yrkesämnen. På 61 procent av skolorna (på dessa skolor
finns ungefär 60 procent av IMPRO-eleverna38) svarar rektorerna att samtliga
elever läser gymnasiegemensamma ämnen integrerat med nationella program. På
82 procent av skolorna (där ungefär 80 procent av eleverna finns) läser samtliga
elever yrkesämnen integrerat.

38 För att uppskatta elevmängden används elevuppgifter per skolenhet från oktober 2013.
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Vid en jämförelse mellan fristående skolor och offentliga framgår det att ungefär
lika stora andelar svarat att samtliga elever läser integrerat med nationella program. På de fristående skolorna är det högre andelar av eleverna som samläser
med nationella program. Detta gäller både gymnasiegemensamma ämnen och
yrkesämnen.39
I tabell 6 nedan jämför vi skolorna efter elevantal och meritvärde, för att
undersöka skillnader i svaren om integrerade studier i yrkesämnen och gymnasiegemensamma ämnen.
Tabell 6. Jämförelse mellan skolor som svarat att över hälften respektive under
hälften av eleverna läser integrerat med nationella program.		
Genomsnittligt antal elever på
programinriktat individuellt val

Elevernas genomsnittliga
meritvärde från grundskolan

Gymnasiegemensamma
ämnen integrerat
Över hälften läser integrerat

12

119

Under hälften läser integrerat

11

111

Över hälften läser integrerat

11

119

Under hälften läser integrerat

9

108

Yrkesämnen integrerat

En viss skillnad finns när det gäller genomsnittligt meritvärde från grundskolan,
på så vis att på skolor där mindre än hälften läser integrerat har eleverna lägre
meritvärde.
Av detta framgår att de flesta elever på IMPRO läser integrerat med nationella program, men att det är något ovanligare på skolor där meritvärdessnittet
är lägre. Det framgår också att de flesta skolor anordnar programmet på så vis
så att samtliga elever läser integrerat. I högst grad gäller detta samläsning med
yrkesämnen.

Otillräckliga bakgrundskunskaper
och frånvaro är hinder för behörighet
Syftet med programinriktat individuellt val är som nämnts ovan att eleverna
ska bli behöriga till ett yrkesprogram och så fort som möjligt övergå till det
programmet. Utifrån uppföljningsstatistiken i rapportens första del framgår att
endast drygt hälften av eleverna gått över till ett yrkesprogram efter två år på
IMPRO.
Nedan presenteras svaren på frågan om orsaker till att elever inte uppnår
behörighet. Diagrammet visar andelen av rektorerna som markerat olika alternativa orsaker.

39 21 procent av rektorerna på offentliga skolor anger att färre än tre av fyra elever läser gymnasiegemensamma ämnen integrerat (5 procent på fristående). För yrkesämnen är motsvarande
andelar 12 procent för offentliga skolor och 3 procent för fristående.
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Diagram 26.
elever
som
inteinte
uppnår
behörighet
för nationellt
program,program,
vilka är devilka
Diagram
26.För
Fördede
elever
som
uppnår
behörighet
för nationellt
vanligaste
orsakerna?
är
de vanligaste
orsakerna?
Procent
100
80
60
40
20
0

Eleverna har inte
tillräckliga kunskaper
med sig

Hög frånvaro
bland eleverna

Skolans resurser begränsar
möjligheterna att uppnå målet

Annat

Kommentar: flera svarsalternativ har kunnat anges.

Som en orsak till att elever inte når behörighet beskriver rektorerna i hög grad elevernas otillräckliga kunskaper. Även elevernas frånvaro beskrivs som en vanlig orsak.
Rektorerna som svarat ”annat” har exemplifierat med orsaker som rör hemförhållanden, funktionshinder, bristande sociala färdigheter som behöver tränas
upp, bristande motivation eller att eleven enbart är motiverad i yrkesämnena,
att elever ändrar sitt val av introduktionsprogram eller att studietakten som
gymnasiegången innebär verkar övermäktig för eleverna. Ett par rektorer beskriver också som en problematik att vissa elever är mycket svaga i engelska.

Vanligast att behörighet uppnås under den andra terminen
Rektorerna har fått uppskatta hur stor andel av eleverna som i regel når behörighet under sin andra termin på IMPRO. Resultatet av denna uppskatting
redovisas nedan.
Diagram 27.
uppskattning
om många
eleverna
i regelsom
uppnår
behörighet
Diagram
27.Rektorernas
Rektorernas
uppskattning
av huravmånga
avsom
eleverna
i regel
under sinbehörighet
andra termin.
Andel
av rektorernas
svar. (%) av rektorernas svar.
uppnår
under
sin(%)andra
termin. Andel
Procent
30
25
20
15
10
5
0

0–19 %

20–39 %

40–59 %

60–79 %

80–100 %

Andel av eleverna som uppnår behörighet under sin andra termin
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Den vanligaste uppfattningen bland rektorerna är att omkring hälften av
eleverna i regel når behörighet under andra terminen. Detta överensstämmer
med det senaste årets statistik om elevernas studievägar, som visar att det av
nybörjarna på IMPRO hösten 2012 var 45 procent som övergått till nationellt
program hösten 2013.
Med detta övergår vi till att redovisa frågor som direkt handlar om när och
hur eleverna på IMPRO går över till nationella program.

I första kullen har nära hälften av eleverna gjort direkt övergång
Det är önskvärt med övergångar till yrkesprogram som inte innebär extra studietid. Detta kan inte garanteras eftersom skolorna inte alltid har möjlighet att
planera platstillgången på programmen för detta ändamål. Vid antagningen har
de elever företräde som direkt är behöriga till nationella program. Skolorna bör
dock så långt som möjligt anpassa organisationen så att elever på programinriktat individuellt val (liksom för preparandutbildning) ska ha möjligheten att gå
över till nationellt program direkt när man uppnått behörighet. Sett till eleverna
som var nybörjare på IMPRO hösten 2011 gick strax över hälften på ett yrkesprogram två år senare, och för 42 procent av eleverna har övergången skett på så
vis att de har gått in i programmet i normal studietakt (utan att tappa något år).
Det ska poängteras att den exakta tidpunkt när eleverna övergår till yrkesprogram kan vara missvisande. Eftersom eleverna i hög grad läser gymnasiegemensamma ämnen samt yrkesämnen integrerat med yrkesprogram är det
snarast frågan om successiva övergångar till yrkesprogrammen, där eleverna i
princip påbörjar yrkesprogrammet redan medan de formellt ännu befinner sig
på IMPRO.
Bara en av tre skolor upplever svårigheter
med elevernas övergång till yrkesprogram under läsåret
Enligt syftet med programinriktat individuellt val ska alltså eleverna så snart
som möjligt antas till det yrkesprogram till vilket de uppnått behörighet. Det
innebär att det bör vara möjligt att övergå från IMPRO till ett yrkesprogram
under läsåret. I enkäten har vi ställt frågan om det finns några svårigheter för
skolan att organisera sådana direkta övergångar under ett läsår. Tre av fyra av de
svarande rektorerna har på denna fråga svarat att de inte upplever några sådana
svårigheter. Endast var fjärde skola uppger alltså att det finns svårigheter med
att anordna elevers övergång till yrkesprogram under läsåret. Sådana svårigheter
handlar i högst grad om att eleverna uppnår behörighet för sent på läsåret, eller
att eleverna saknar för mycket i en eller flera gymnasiekurser för att kunna göra
en övergång. Ovanligare är att eleverna inte kunnat läsa integrerat, eller att den
mottagande skolan inte har lediga studieplatser för ytterligare elever. En trolig
orsak till att få skolor upplever det sistnämnda som ett problem är att elevmängden i gymnasieskolan har minskat. Det återstår att se hur den kommande
ökningen av elevvolymerna påverkar möjligheterna för elever på IMPRO att gå
över till nationella program.
Det finns inga tydliga skillnader vad gäller elevernas meritvärde från grundskolan, som skiljer de skolor som svarat ”ja” från dem som svarat ”nej” på frågan
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om det finns svårigheter att anordna övergångar under ett pågående läsår.40
Detta ger en indikation om att det inte är elevernas förutsättningar som gör att
skolors svar skiljer sig åt på denna punkt.
Budskapet om goda möjligheter till direkta övergångar från programinriktat individuellt val till yrkesprogram under läsåret ska relateras till statistiken
i rapportens första del, som visat att sådana övergångar ändå är ovanligt förekommande. Även om majoriteten av rektorerna framhåller att möjligheten till
direkta övergångar finns, är det alltså få av eleverna som verkligen gör sådana
övergångar.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion avser att ge elever en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller leder till studier på yrkesprogram. Yrkesintroduktion ska därmed huvudsakligen innehålla yrkesinriktad
utbildning. Programmet får utformas för grupper av elever och är då sökbart,
men kan även utformas för enskilda elever.
I tabell 7 anges den procentuella fördelningen av skolenheter efter om de
angivit om den yrkesintroduktion de erbjuder är sökbar eller inte.
Tabell 7. Andelen skolor som har sökbar respektive ej sökbar yrkesintroduktion.
Offentlig huvudman
Andel (%)

Enskild huvudman
Andel (%)

Totalt
Andel (%)

Sökbar (grupper av elever)

51

69

55

Ej sökbar (enskilda elever)

48

31

44

1

0

1

Uppgift saknas

Tabellen visar att fler fristående skolenheter svarar att yrkesintroduktion är
utformad för en grupp elever och därmed är sökbar. Av underlaget framgår även
att fler skolenheter i storstäder (79 procent) och i större städer (61 procent)
erbjuder sökbar yrksintroduktion än skolenheter på mindre orter (37 procent).
De vanligaste yrkesområden som skolorna erbjuder som sökbara alternativ är
bygg samt fordon/transport. Mindre vanliga är områdena hotell/turism samt
teknik.
Vanligen är yrkesintroduktion en treårig utbildning. Detta anger 75 procent
av skolenheterna. En mindre andel (16 procent) anger att utbildningen är längre
än tre år. En fjärdedel av skolorna svarar att de har elever på programmet som
kommer från grundsärskolan. Totalt rör det sig om cirka 250 elever.

40 Elever på skolor som svarade ”ja” på frågan hade 1,6 meritpoäng högre genomsnitt från
grundskolan än skolor som svarade ”nej”. Om elevernas studieförutsättningar hade gett upphov till de problem som åsyftas skulle elever på skolor som svarat ”ja” rimligtvis ha ett lägre
genomsnittligt meritvärde.
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Utmanande att erbjuda yrkesinriktad utbildning
Diagrammet nedan visar hur rektorerna har svarat på frågan om i vilken
utsträckning de upplever utmaningar med yrkesintroduktion. Svaren redovisas
som andelen av rektorerna som angett vart och ett av svarsalternativen.
Diagram 28. I vilken omfattning upplever ni utmaningar med yrkesintroduktion vad
Diagram 28. I vilken omfattning upplever ni utmaningar med yrkesintroduktion vad gäller…
gäller…
… att många elever
har stora stödbehov

73

… att många av eleverna
är osäkra på vad de vill

25

52

… att elevgruppen
är heterogen

39

50

… möjligheterna att utbilda
mot arbetsmarknaden

… möjligheten att
erbjuda yrkesämnen

10

31

34

20

30

46

40

2

16

44

17

0

16

54

24

10

11

48

29

… möjligheten att
erbjuda APL/praktik

8

29

34

… möjligheterna
att individanpassa

2

50

60

70

Stor utmaning

Ingen utmaning

Viss utmaning

Ej relevant/svar saknas

3

80

90 100
Procent

Av resultaten framgår att en majoritet (73 procent) av rektorerna upplever stora
utmaningar med att många elever har stora stödbehov. Ungefär hälften av rektorerna upplever stora utmaningar med att eleverna är osäkra på vad de vill samt
att elevgruppen är heterogen. Uppmärksammas bör att det också upplevs som
utmanande för en stor andel av de svarande skolorna att erbjuda den yrkesinriktade utbildning som detta program ska innehålla. Nära 70 procent har svarat att
det innebär en viss eller en stor utmaning att erbjuda apl/praktik, och hälften
upplever i någon mån utmaningar med att erbjuda yrkesämnen på programmet.
Det sistnämnda gäller i väsentligt högre grad skolor med kommunala huvudmän än fristående.
Nära sju procent av skolorna har svarat att de upplever utmaningar både att
erbjuda apl/praktik och yrkesämnen, vilket är anmärkningsvärt när det gäller
en utbildning som huvudsakligen ska vara yrkesinriktad. Vi undersöker detta
närmare i det följande, genom att redovisa de enkätfrågor som berör programmets innehåll.

Gymnasiekurser i yrkesämnen
vanligaste innehållet i studieplanerna
Yrkesintroduktion ska alltså i huvudsak innehålla utbildning som är yrkesinriktad, inklusive apl eller praktik. Programmet får innehålla hela eller delar
av kurser i karaktärsämnen och i gymnasiegemensamma ämnen som ingår i
gymnasieskolans nationella yrkesprogram, annan yrkesinriktad utbildning, samt
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grundskolämnen som eleven saknar godkända betyg i. Även andra insatser som
är gynnsamma för elevens kunskapsutveckling får ingå i utbildningen.
Tabellen nedan visar en fördelning av skolenheterna efter vilket innehåll
studieplanerna har för en genomsnittlig elev. Tabellen anger antalet och andelen
skolenheter som angett ett visst innehåll i den genomsnittliga studieplanen.
I kolumnen längst till höger anges den procentuella fördelningen av skolenheter
efter vad de angivit som huvudsakligt innehåll i studieplanerna.41
Tabell 8. Antal och andel skolenheter fördelade efter studieplanernas innehåll på yrkesintroduktion.

Innehåll

Skolenheter där innehållet
finns i elevernas studieplaner

Skolenheter där innehållet är det huvudsakliga i elevernas
studieplaner

antal skolenheter

andel (%) skolenheter

andel (%) skolenheter

81

47

Gymnasiekurser
i yrkesämnen

338

Grundskoleämnen

322

78

24

Praktik

299

72

18

Kurser i gymnasiegemensamma
ämnen

199

48

2

Andra insatser

115

28

1

Annan
yrkesutbildning

50

12

1

Av tabellen framgår att elevernas studieplaner oftast innehåller gymnasiekurser
i yrkesämnen, och på nära häften av skolorna är detta det huvudsakliga innehållet. En hög andel av skolorna (24 procent) anger att grundskoleämnen är det
huvudsakliga innehållet, vilket är anmärkningsvärt då yrkesintroduktion
i huvudsak ska innehålla yrkesutbildning.
”Annan yrkesutbildning” förekommer på endast 12 procent av skolorna.
Som exempel på sådan annan yrkesutbildning nämner rektorerna branschspecifika kurser som truckförarutbildning och grävmaskinsutbildning och
liknande. Några rektorer nämner också kurser i livskunskap.
Beträffande studieplanernas innehåll finns skillnader mellan huvudmannatyperna. 43 procent av de fristående skolenheterna anger att de har gymnasiekurser i yrkesämnena som huvudsakligt innehåll, och motsvarande andel för
de offentliga skolenheterna är 62 procent. Resultaten visar också att offentliga
skolor oftare har praktik som huvudsakligt innehåll (22 procent av dessa skolor)
jämfört med de fristående (7 procent).

Vanligt med yrkesämnen integrerat med nationellt program
Diagrammen 29 och 30 nedan visar en procentuell fördelning av skolenheterna
efter andelen elever som läser integrerat gymnasiegemensamma ämnen respektive yrkesämnen. Redovisningen skiljer mellan skolor med enskild och offentlig
huvudman.
41 Det ska poängteras att en individuell studieplan innehåller flera områden, varför antalet
skolenheter i tabellen överstiger antalet skolenheter som totalt har besvarat enkätens fråga.
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Diagram 29. Hur stor andel av de elever på yrkesintroduktion som läser kurser i gymnasie-

Diagram
29. Hur
storgörandel
de elever
pånationella
yrkesintroduktion
som (%)
läser
kurser i svar
gemensamma
ämnen
dettaav
integrerat
med
program? Andel
av rektorernas
gymnasie
gemensamma
ämnen gör detta integrerat med nationella program? Andel
i jämförelse
mellan huvudmannatyperna.
(%) av rektorernas svar i jämförelse mellan huvudmannatyperna.

0–25 %
av eleverna

26–74 %
av eleverna

75–100 %
av eleverna
0

10

20

Enskild huvudman

30

40

50

Offentlig huvudman

60

70

80
Procent

Totalt

Diagram 30. Hur stor andel av de elever på yrkesintroduktion som läser gymnasiekurserkurser

Diagram
30. gör
Hurdetta
storintegrerat
andel av med
de elever
på yrkesintroduktion
läser gymnasiei yrkesämnen
nationella
program? Andel (%) som
av rektorernas
svar
kurserkurser
i yrkesämnen
gör detta integrerat med nationella program? Andel (%) av
i jämförelse mellan
huvudmannatyperna.
rektorernas svar i jämförelse mellan huvudmannatyperna.

0–25 %
av eleverna

26–74 %
av eleverna

75–100 %
av eleverna
0

10

20

Enskild huvudman

30

40

Offentlig huvudman

50

60

70

80
Procent

Totalt

Dessa diagram visar att en större andel av eleverna som går på fristående
skolenheter läser kurser i gymnasiegemensamma ämnen samt gymnasiekurser i
yrkesämnen integrerat med nationella program jämfört med eleverna som går
på offentliga skolenheter. Dessa skillnader mellan huvudmännen talar för att
fristående skolor i högre utsträckning anordnar yrkesintroduktion med målsättningen att få eleverna vidare till yrkesprogrammen.
I det följande tittar vi närmare på just syftet med yrkesintroduktion.
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Etablering på arbetsmarknaden är det huvudsakliga syftet
I enkäten fick rektorerna svara på frågan vilket de ser som det huvudsakliga
syftet med den yrkesintroduktion som de erbjuder, enligt de alternativ som
presenteras i diagrammet nedan.
Diagram 31. Vilket ser ni som det huvudsakliga syftet med den yrkesintroduktion
som
ni erbjuder?
Diagram
31. Vilket ser ni som det huvudsakliga syftet med den yrkesintroduktion som ni erbjuder?
Procent
100
80
60
40
20
0
Att underlätta för
eleverna att etablera
sig på arbetsmarknaden

Att eleverna
ska bli behöriga
för yrkesprogram

Annat

Vi har inte
preciserat det
huvudsakliga syftet

Kommentar: Fem av IMYRK-skolorna (en procent) har inte lämnat någon uppgift om det huvudsakliga syftet med programmet. Under rubriken ”Annat” är en återkommande kommentar att det
huvudsakliga syftet är en kombination av orientering mot elevernas behörighet och etablering på
arbetsmarknaden.

Diagrammet visar att en majoritet av skolorna anger att det huvudsakliga syftet är
att underlätta för eleverna att etablera sig på arbetsmarknaden. Detta syfte är högre
prioriterat av skolorna än att eleverna ska uppnå behörighet till yrkesprogram.
I det sistnämnda finns skillnader mellan skolor med offentlig respektive
fristående huvudman. 34 procent av rektorerna på fristående skolor betraktar
behörighet för yrkesprogram som det huvudsakliga syftet, att jämföra med
20 procent av rektorerna på offentliga skolor.42 Detta är ytterligare belägg för att
fristående huvudmän i högre utsträckning än kommunala huvudmän använder
yrkesintroduktion som extra elevunderlag till sina yrkesprogram. 43
En mer ingående granskning av yrkesintroduktion kommer att presenteras
av Skolverket inom ramen för ett särskilt regeringsuppdrag om detta introduktionsprogram.43
Redovisningen av det uppdraget kommer bland annat att inkludera vissa
resultat från denna enkätundersökning som inte presenteras här.

42 Detta stämmer överens med att en högre andel av eleverna på fristående skolor läser gymnasiegemensamma kurser integrerat med nationella program, enligt redovisat i det tidigare
avsnittet.
43 Uppdrag om utveckling av introduktionsprogrammet yrkesintroduktion (Dnr U2013/3681/
GV, U2013/5566/S U2013/3413/GV)
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Språkintroduktion
När det gäller språkintroduktion är syftet väsentligt tydligare och snävare än
de andra introduktionsprogrammen. Detta program avser att ge invandrarungdomar som nyligen anlänt till Sverige och som inte är behöriga till ett
yrkesprogram en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket. Detta för att
möjliggöra för dem att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Heterogen elevgrupp med stora stödbehov
Mot bakgrund av syftet med språkintroduktion, vilka eventuella utmaningar
upplever skolorna med anordnandet av programmet? Diagrammet nedan redovisar rektorernas svar på denna fråga. Det visar i vilken utsträckning de betraktar
olika områden som utmaningar.
Diagram 32. I vilken omfattning upplever ni utmaningar med språkintroduktion vad
Diagram 32. I vilken omfattning upplever ni utmaningar med språkintroduktion vad gäller…
gäller…
…elevgruppen är heterogen

21

72

…elevernas bristande läsoch skrivkunskaper

51

37

…möjligheten att
erbjuda grundskolekurser
0

10

20

30

9

40

50

60

70

Stor utmaning

Ingen utmaning

Viss utmaning

Ej relevant/svar saknas

3
4

43

40

13

2

30

6

22

42

…många av eleverna
är osäkra på vad de vill

7

44

46

…möjligheten att
erbjuda yrkesämnen

12

31

66

…möjligheterna
att individanpassa

32

26

69

…många av eleverna
har stora stödbehov

2 5

80

90 100
Procent

I högre grad än för övriga introduktionsprogram upplever rektorerna det som en
stor utmaning för språkintroduktion att elevgruppen är heterogen. Detta är inte
oväntat eftersom dessa elever har mycket olika bakgrund beroende på från vilka
länder de kommer och av vilka orsaker som de kommit till Sverige.
Elevernas bristande läs- och skrivkunskaper är också något som många av
rektorerna upplever som utmanande med programmet, samt att eleverna har
stora stödbehov.
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Eleverna läser i första hand svenska
I diagram 33 visas hur skolorna svarat om innehållet i utbildningen. Detta redovisat i form av hur stor del av eleverna som har ett visst innehåll i sina studieplaner.
Diagram 33. För ungefär hur stor del av eleverna ingår följande i den individuella
Diagram 33. För ungefär hur stor del av eleverna ingår följande i den individuella studieplanen?
studieplanen?
svenska eller
svenska som andraspråk
andra grundskoleämnen

andra insatser
kurser i gymnasiegemensamma ämnen

11

12

10

16

6

gymnasiekurser
i yrkesämnen

5

0

6

47

9

59

26

20

23
29

52
36

10

21
22

29

11

gymnasiekurser i
andra karaktärsämnen

42

14

30

40

3

7

34

57

SFI

23

9

86

50

60

Övervägande delen

En mindre del

Omkring hälften

Inga av eleverna

9

70

80

90 100
Procent

Svar saknas

I linje med programmets syfte läser eleverna på en övervägande del av de anordnande skolorna svenska eller svenska som andraspråk. Därutöver läser eleverna
på nära sex av tio skolenheter även andra grundskoleämnen. Vad gäller gymnasiekurser ser det annorlunda ut. På mer än åtta av tio skolenheter är det inga
elever alls eller endast en mindre del som läser kurser i gymnasiegemensamma
ämnen, gymnasiekurser i andra karaktärsämnen eller gymnasiekurser i yrkesämnen.

Tre fjärdedelar av eleverna går minst två år på programmet
Hur länge läser då de elever som följer sin studieplan på programmet? Diagram
34 visar en procentuell fördelning efter vad skolorna angett om hur länge eleverna i regel går på språkintroduktion.
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Diagram
34.AvAvdede
elever
sin studieplan,
hurgår
länge
depåi regel
på
Diagram 34.
elever
somsom
följerföljer
sin studieplan,
hur länge
de i går
regel
språkintroduktion?
språkintroduktion?
Andel
Andel (%) av rektorernas
svar.(%) av rektorernas svar.
Procent
60
50
40
30
20
10
0
En termin

Ett år

Två år

Tre år

Svar saknas

Det vanligaste är två-åriga utbildningar på programmet. Hälften av skolenheterna anger detta. Den övriga hälften fördelas tämligen jämnt mellan utbildningar som varar ett respektive tre år. Det är ytterst ovanligt med en studielängd
på bara en termin. Däremot förekommer att elever går längre än planerat på
programmet. På frågan om orsakerna till detta ser svarsfördelningen ut enligt
redovisat i diagram 35 nedan.
Diagram
35.Om
Omeleverna
eleverna
språkintroduktion
än planerat,
vilka
är de
Diagram 35.
gårgår
språkintroduktion
längrelängre
än planerat,
vilka är de
vanligaste
orsakerna? Andel
(%) av rektorernas
svar.
vanligaste
orsakerna?
Andel (%) av
rektorernas svar.
Procent
100
80
60
40
20
0
Eleverna har
Skolans ekonomiska
begränsad läs- resurser begränsar
och skrivkunnighet
möjligheterna

Hög frånvaro
bland eleverna

Annat

Svar saknas

Kommentar: flera svarsalternativ har kunnat anges.

Nästan nio av tio skolenheter anger att begränsad läs- och skrivkunnighet hos
eleverna tillhör de vanligaste orsakerna till att eleverna går språkintroduktion
längre än planerat. En fjärdedel av skolenheterna anger hög frånvaro som en
vanlig orsak. Många rektorer har kommenterat att det finns andra anledningar
än de på förhand angivna i enkäten. Flera av dessa kommentarer handlar om att
det tar extra lång tid för nyanlända elever att ta till sig kunskaper via ett andra
språk, och att övriga orsaker som är kopplade till elevernas bakgrund påverkar
hur snabbt inlärningen kan ske. Ibland har eleverna exempelvis en begränsad
skolgång bakom sig i sitt hemland.
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SLUTSATSER
Vad kan sägas om
introduktionsprogrammen?
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Slutsatser – vad kan sägas om
introduktionsprogrammen?
I den första delen av denna rapport har vi redovisat uppgifter från den nationella statistiken avseende utvecklingen inom gymnasieskolans introduktionsprogram. I rapportens andra del har vi redovisat resultat från en enkätstudie riktad
till de skolor som anordnar dessa program. Syftet har varit att ge en aktuell och
sammanhållen beskrivning av utvecklingen i de olika introduktionsprogrammen, och även att jämföra programmen med varandra.
De frågeställningar som rapporten har berört i rapportens första del är programmens förekomst på skolenheter med offentlig respektive enskild huvudman, elevernas fördelning på de olika introduktionsprogrammen, elevsammansättningen samt elevrörligheten mellan olika läsår. Rapportens andra del har
berört frågeställningar om verksamheten i förhållande till respektive programs
syften, programmens innehåll och organisation, samt vilka utmaningar och
utvecklingsområden som skolorna upplever med de olika introduktionsprogrammen.
Följande är Skolverkets slutsatser av resultaten i denna rapport.

Fler elever, med olika förutsättningar och behov
Det är en stor andel av gymnasieeleverna som går på något av de fem introduktionsprogrammen – nära en femtedel. Antalet elever ökade de första åren
sedan programmens införande 2011. Mellan åren 2012 och 2013 har ökningen
avstannat. Denna utveckling fram till 2013 ska ses i ljuset av de förändringar
som det innebar att introduktionsprogrammen infördes istället för det tidigare
individuella programmet, och förändringarna i och med gymnasiereformen
Gy 2011. Det sistnämnda betydde skärpta behörighetsregler och att det ställdes krav på fler godkända grundskolämnen för att bli antagen till ett nationellt
program. Detta innebar följaktligen ett större antal elever på introduktionsprogram, och att dessa elever går på introduktionsprogrammen därför att de inte
uppnått behörighet till gymnasieskolans nationella program. Vidare har detta
inneburit att studier på introduktionsprogram för de flesta elever inte är ett
förstahandsval. Många av eleverna som börjar på dessa program kanske inte ens
vill gå där. Majoriteten av dem hamnar där därför att de inte har kommit in på
något nationellt program, ofta som en konsekvens av otillräckliga grundskoleresultat. Det innebär i sin tur specifika utmaningar för de skolor som anordnar
introduktionsprogram. Utmaningarna består främst i att eleverna ofta är osäkra
angående vad de vill uppnå, samt de stora stödbehov som eleverna har eftersom
de ofta saknar mycket för att uppnå behörighet till gymnasieskolans nationella
program, eller för att kunna ta sig vidare till annan utbildning eller arbetsmarknaden.
Det ska understrykas att denna studie är genomförd i en tid med vikande
elevunderlag i gymnasieskolan. I denna situation är skolorna angelägna om att
rekrytera så många elever som möjligt till de nationella programmen, och en
källa för extra elevunderlag är möjligheten att slussa elever från introduktionsprogram vidare till nationella program. En fråga som bör ställas är vad som
kommer att hända med eleverna på introduktionsprogrammen när elevkullarna
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blir större igen. Sannolikt kommer det att få till följd att andelen elever som
får tillträde till nationella program efter genomgånget introduktionsprogram
minskar.

Svåra gränsdragningar mellan programmen
Syftet med att i gymnasiereformen GY 2011 ersätta de tidigare individuella
programmen med fem olika introduktionsprogram var bland annat att erbjuda
mer tydligt åtskilda program, som i högre grad skulle göra det möjligt att individanpassa utbildningarna enligt elevernas behov. En viss flexibilitet i de olika
programmen är ändamålsenlig för att det ska vara lättare att individanpassa
utbildningarna. Emellertid visar enkätstudien som redovisats i denna rapport
att rektorerna upplever en otydlighet mellan programmen som tycks innebära
svåra gränsdragningar. Det kvarstår oklarheter för skolorna, och i synnerhet
även för eleverna. Detta gäller i hög grad preparandutbildningen och till viss del
också yrkesintroduktion.
Dessutom beskriver många av skolorna det som en stor utmaning att många
av eleverna själva är osäkra på vad de vill. Detta förtjänar att särskilt uppmärksammas – introduktionsprogrammens avsikt är att individanpassa utbildning efter
olika behov och mål, samtidigt som en stor andel av eleverna alltså inte vet vad de
vill uppnå med sin gymnasieutbildning. Skolverket kan konstatera en viss bristande överensstämmelse mellan den teoretiska idén och den praktiska realiteten.
Detta aktualiserar också frågor om syftet med uppdelningen mellan programmen. Att skapa tydliga spår som korrelerar med elevernas mål förutsätter att
också eleverna är medvetna om de alternativ som finns och vad dessa alternativ
innebär. Den här studien visar att informationen och kommunikationen om
elevernas bakgrund, behov och förutsättningar upplevs som otillräcklig på över
hälften av skolorna. Det framgår att en stor utmaning med upprättandet av de
individuella studieplanerna gäller just oklarhet om elevens förutsättningar och
avsikter. Den största svårigheten är enligt rektorerna att önskemålen förändras,
vilket understryker det faktum att en stor andel av eleverna inte själva är klara
över vad de har för avsikter.
Ämnen att fortsätta bevaka är vilket stöd som eleverna får, och på vilka grunder de fördelas på de olika programmen eller slussas mellan dem. Detta är frågor
som kvarstår efter genomgången av resultaten i denna rapport.

Programmen fungerar på olika sätt för olika elever
Utifrån resultaten i rapporten går det att se vissa huvudsakliga skillnader och
särdrag mellan introduktionsprogrammen när det gäller innehåll och hur de respektive programmen fungerar. Delvis kan detta vara tecken på att programmen
nu börjat ”sätta sig” i kommunerna och i skolorna, och att elever fördelas på de
olika programmen med en allt bättre träffsäkerhet.
Som nämnts ovan är introduktionsprogrammen främst avsedda för elever
som saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram. Programmen ska ge
eleverna stöd att ta sig vidare mot antingen arbete eller studier. Det är tydligt att
de respektive introduktionsprogrammen fungerar på olika sätt för olika elever.
Även om detta också är avsikten kan vi konstatera – de huvudsakliga särdragen
till trots – att skillnaderna mellan några av programmen är relativt oklara när
det gäller detaljinnehåll och elevernas vidaregång.
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Preparandutbildning och individuellt alternativ
Det kan vara särskilt svårt att se en tydlig gränsdragning mellan preparandutbildning och individuellt alternativ. En skillnad är att preparandutbildningen
har en tidsbegränsning som innebär att eleverna ska ha uppnått behörighet till
nationellt program inom ett år, om inte huvudmannen finner synnerliga skäl att
förlänga studietiden. Den korta tiden gör preparandutbildningen till ett utmanande program. Eftersom utbildningen ska klaras av inom ett år är det i hög
grad elevernas förutsättningar som styr.
Ytterligare en skillnad mellan dessa program är att individuellt alternativ
har bredare syften och mindre definierat utbildningsinnehåll. Detta program
erbjuder alltså större möjligheter för huvudmännen att individanpassa utbildningen. Preparandutbildning å andra sidan verkar arrangeras för i huvudsak två
olika grupper av elever, vilket innebär två olika sätt att arrangera programmet.
Det ena är att huvudmännen väljer att hänvisa de elever till preparandutbildning som har goda förutsättningar att bli klara inom ett år, varvid utbildningen
ofta innehåller gymnasiekurser integrerade med skolans nationella program.
Det andra sättet att arrangera preparandutbildning är att man till detta program
hänvisar elever som har längre väg att gå för att uppnå behörighet, och därför
lägger upp utbildningen med ett större innehåll av grundskolekurser.
Det förekommer att huvudmännen åberopar synnerliga skäl för att förlänga
preparandutbildningen till två år, men det vanligaste är att man registrerar om
de preparandelever som inte klarar behörighetsmålet till individuellt alternativ.
I praktiken kan eleverna fortsätta på detta program med samma utbildningsinnehåll som på preparandutbildning.
I detta sammanhang ska poängteras att preparandutbildningen är det minsta
introduktionsprogrammet – och det program som har minskat mest i elevantal
mellan 2012 och 2013. Nära hälften av de preparandelever som byter till annat
introduktionsprogram byter till just individuellt alternativ.
På individuellt alternativ samlas ett brett spektrum av elever som har kommit
olika långt i sin utbildning. Sju procent av eleverna kommer från grundsärskolan. Elevernas stora stödbehov beskrivs också på 80 procent av skolorna som en
stor utmaning. Det framhålls dessutom som en stor utmaning – liksom på de
flesta av introduktionsprogrammen – att eleverna är osäkra på vad de vill.
Efter två år på individuellt alternativ har en knapp tredjedel bytt till något
nationellt program. Lika många har lämnat gymnasieskolan helt, och ungefär en
femtedel går kvar på programmet.

Programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion
De två program som skolorna huvudsakligen kan använda för att ”fylla på” sina
yrkesprogram med elever är programinriktat individuellt val och yrkesintroduktion. Dessa två program är också de som förekommer på flest skolor – och på
flest av de fristående skolor som erbjuder introduktionsprogram. Kommunerna
är skyldiga att erbjuda yrkesintroduktion medan programinriktat individuellt
val är frivilligt. Fristående skolor får ge dessa program om de dessutom har
något yrkesprogam på skolan.
En skillnad mellan dessa två introduktionsprogram är att programinriktat
individuellt val primärt handlar om att slussa eleverna vidare till yrkesprogram,
medan yrkesintroduktion har ett syfte som också omfattar vidaregång till arbets-
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marknaden. Eleverna på dessa båda program innebär också olika förutsättningar
för skolorna – genom att programinriktat individuellt val har behörighetskrav
är det genomsnittliga meritvärdet från grundskolan väsentligt högre på detta
program.
Studien visar att över hälften av skolorna som ger yrkesintroduktion upplever
vissa svårigheter med att erbjuda yrkesämnen, och en klar majoritet av skolorna beskriver det dessutom som problematiskt att erbjuda apl/praktik. Detta
är anmärkningsvärt eftersom yrkesintroduktion i huvudsak ska innehålla just
sådan yrkesinriktad utbildning. I synnerhet är det kommunala skolor som upplever denna svårighet. Delvis kan denna skillnad mellan huvudmannatyperna
bero på att kommunerna är skyldiga att erbjuda yrkesintroduktion, medan
fristående huvudmän kan välja att ge programmet om de upplever att de har
rätt förutsättningar. Det är troligt att många av de kommunala huvudmännen
har en annan etablerad organisation för sin yrkesutbildning där det kan vara
svårt att ge utrymme för yrkesintroduktion. De till Skolverket inkomna ansökningarna om statsbidrag visar också att yrkesintroduktion utvecklas från olika
utgångspunkter. I vissa fall rör det sig om en vidareutveckling av det individuella programmet vilket innebär att yrkesutbildningsdelarna måste utvecklas.
I andra fall, vilket gäller för många av de fristående skolorna, har det utvecklats
utifrån yrkesprogrammen. På en fjärdedel av skolorna anger rektorerna att det
huvudsakliga innehållet på yrkesintroduktion är grundskolekurser. Ungefär lika
många anger att det huvudsakliga syftet är att uppnå behörighet till yrkesprogram. Detta visar på en viss otydlighet i innehåll och syfte mellan yrkesintroduktion och andra introduktionsprogram.
Av studien framkommer att programinriktat individuellt val är det introduktionsprogram som i högst grad lyckas uppfylla sitt syfte. Detta är det program
från vilket högst andel av eleverna går vidare till yrkesprogram. Efter ett år på
programmet har 36 procent av eleverna gjort en sådan övergång, och efter två år
är det över hälften. På detta program samläser också eleverna integrerat med nationella program i högre utsträckning än på de andra introduktionsprogrammen.
På yrkesintroduktion däremot följer elevrörligheten ungefär samma mönster
som på individuellt alternativ. Skolorna anger i väsentligt högre utsträckning
utmaningar med yrkesintroduktion än med programinriktat individuellt val.
Samtidigt ska poängteras att även på programinriktat individuellt val, som
har behörighetskrav, är det nära hälften av eleverna som inte gjort övergång till
yrkesprogram efter två år på programmet. Resultaten i studien visar att rektorerna upplever elevernas otillräckliga kunskapsnivå som huvudsaklig orsak till
varför många inte når behörighet till nationella program.

Språkintroduktion
Språkintroduktion är det av introduktionsprogrammen som har ett mest entydigt syfte – att ge nyanlända invandraungdomar en utbildning med tyngdpunkt
i svenska språket. Målet med utbildningen är däremot brett. Det är inriktat mot
att möjliggöra för eleverna att gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.
Hälften av de skolor som ger språkintroduktion uppger att denna utbildning
i regel pågår i två år. En mindre del av eleverna går kvar på programmet under
det som skulle motsvara deras tredje läsår. Efter två år är 41 procent av elev-
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erna inte längre registrerade i någon gymnasieutbildning. Till detta kan vi inte
ge någon entydig förklaring. En viss andel av eleverna kan ha återvänt till sina
ursprungsländer, eller omregistrerats i gymnasieskolan sedan de folkbokförts
med svenskt personnummer. Andra av eleverna har sannolikt fortsatt vidare till
annan utbildning, eller om de fyllt 20 år till kommunal vuxenutbildning.44
Som utmaningar med språkintroduktion uppger de arrangerande skolorna i
högst utsträckning elevgruppernas heterogenitet, stora stödbehov, samt bristande läs- och skrivkunnighet.
Att den största utmaningen är elevgruppernas heterogenitet understryker de
särskilda svårigheterna med att följa upp eleverna på språkintroduktion. Detta
är ett program som samlar elever från olika delar av världen, och vars deltagare
i dominerande utsträckning kommer från länder med stora flyktingströmmar respektive mätår. För att på ett rättvisande sätt följa dessa elever krävs en
mer gedigen granskning än vad som har varit möjligt inom ramen för denna
uppföljning. Det skulle innebära en studie som inkluderar uppgifter om elevernas ursprungsländer, deras flyttningar inom landet respektive vidare till andra
länder, samt hanteringen av personer med tillfälliga personnummer och processen tills de blir folkbokförda med svenska personnummer.

Skillnader mellan olika delar
av landet och mellan huvudmän
Som nämnts ovan organiseras undervisningen för eleverna på introduktionsprogrammen på olika sätt på olika skolor, både vad gäller organiseringen och
anpassningen efter variationer i elevernas förutsättningar av olika slag. I ett
utbildningssystem som har en så långtgående decentraliserad organisation som
det svenska, med stor frihet för kommuner och huvudmän att organisera verksamheten, har detta till stor del att göra med hur huvudmannen väljer att lägga
upp undervisningen. Andra faktorer som påverkar detta är kommunens storlek;
om skolan även erbjuder nationella program; närheten till och samverkansformer med grundskolor, andra gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning eller svenska för invandrare.
Resultat i denna rapport som visar skillnader mellan skolor med offentlig respektive enskild huvudman talar för att upplägget av introduktionsprogrammen
i en del avseenden skiljer sig mellan de två huvudmannatyperna. En iakttagelse
är att fristående skolor i högre utsträckning anordnar sådana introduktionsprogram som de har användning för som extra elevunderlag till sina nationella
program. En annan iakttagelse är att en högre andel av rektorerna på fristående
skolor ger uttryck för att de sällan eller aldrig får ett tillräckligt underlag om
elevernas bakgrund, behov och studieförutsättningar.
Dessa skillnader beror sannolikt på att de fristående skolorna etablerats mer
nyligen, samt att möjligheterna till samarbetsformer kan vara mer begränsade
mellan fristående skolor. Skillnaderna beror också på, som antytts ovan, att

44 I denna studie har vi inte följt elever som lämnar gymnasieskolan för att ta reda på i vilken
verksamhet de befinner sig. Statistiska centralbyrån (SCB) har tidigare visat att av de ungdomar som invandrar till Sverige vid 13–17 års ålder har hälften någon gång varit inskrivna vid
komvux när de är 25 år (SCB 2011).
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enskilda huvudmän har en annan möjlighet än kommunala huvudmän att välja
vilka introduktionsprogram som de ska anordna.
De skillnader mellan skolor i storstadsregioner och övriga delar av landet som
framkommit i den här studien kan sammanfattas i att skolor utanför storstadsregionerna har bättre förutsättningar att följa elevens skolgång från grundskolan
till gymnasieskolan, och att det i dessa mindre kommuner förekommer mer
samverkan med andra utbildningsanordnare i en kommunikation om de respektive elevernas bakgrund och behov.

Framgångsfaktorer: identifiering av individuella
behov och kompensatoriska insatser
Den individanpassade undervisningen innebär ett stort arbete för skolorna för
att möta elevernas behov. Eleverna på introduktionsprogrammen kan ha mycket
olika förutsättningar vad gäller kunskaper och betyg från grundskolan. Att göra
individuella studieplaner är därmed en svår men viktig uppgift. Svårigheterna
gäller både att erbjuda grundskoleämnen och gymnasiekurser, i varierande grad
mellan de olika programmen. Det tycks också vara svårt att kategorisera eleverna i olika spår. Enligt rektorerna vill dessa elever ofta ändra sin studieplan allt
eftersom och det kan ta ett tag innan de vet vad de vill ha ut av sina studier.
Mycket talar för att framförhållningen i arbetet med att identifiera elevernas
behov är grundläggande för att kunna upprätta och följa individuella studieplaner.
För de elever som går introduktionsprogram är skolornas kompensatoriska
insatser mycket viktiga. Eleverna behöver hjälp i sin process att välja utbildningsväg, för att få bättre kunskap om sig själva och kännedom om alternativen
för att kunna fatta rätt beslut. För dessa elever har studie- och yrkesvägledningen en viktig funktion att fylla.
Lösningar i form av samläsning med nationella program, och elevgrupper som sätts samman från olika introduktionsprogram, innebär sannolikt att
gränsdragningarna mellan introduktionsprogrammen tenderar att bli mindre
viktiga. För skolorna innebär detta följaktligen att det viktigaste inte blir att
hålla isär programmen, enligt diskussionen ovan, utan snarare att integrera dem
för att finna lösningar som fungerar tillfredställande för en heterogen elevgrupp.
Därmed är frågan om det i första hand är elevernas individuella behov eller
skolornas organisation som egentligen påverkar hur introduktionsprogrammen
fungerar.
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Tabeller – antal elever på introduktionsprogrammen
Tabell A. Antal elever i år 1 på individuella program (2008–2010) och introduktionsprogram (2011–2013), 15 oktober respektive år.
Elever i år 1

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Antal i gymnasieskolan totalt

151 943

147 753

142 276

132 861

125 217

120 453

23 325

22 696

22 305

23 554

22 730

22 822

15,4

15,4

15,7

17,7

18,2

18,9

Preparandutbildning (IMPRE)

2 834

2 470

1 981

Programinriktat individuellt val (IMPRO)

3 141

3 353

3 071

Yrkesintroduktion (IMYRK)

3 405

3 384

3 146

Individuellt
alternativ (IMIND)

5 524

5 847

5 507

Språkintroduktion (IMSPR)

7 586

7 676

9 117

Introduktionsprogram, ej specificerat

1 064

Antal på Individuella program och introduktionsprogram
Andel (%) på Individuella program och
introduktionsprogram
Antal på individuella program
Individuella program (IV)

15 296

13 563

12 446

Individuella program med invandrarintroduktion (IVIK)

4 286

5 357

5 922

Programinriktat individuellat val (PRIV)

3 743

3 776

3 937

3 032

3 061

3 098

därav, mot yrkesförberedande program
Antal på introduktionsprogram

Tabell B. Antal elever per introduktionprogram, läsåret 2013/14.				
Antal elever årskurs 1
Totalt

Förändring för
åk 1 mellan
2012 och 2013

därav
Kvinnor

Totalt

Antal elever årskurs 3

därav

Totalt

Kvinnor

Män

Samtliga elever

därav

Totalt

Kvinnor

Män

därav

Antal

%

120 453

56 618

63 835

-4 764

-3,8

104 584

50 562

54 022

105 159

51 142

54 017

330 196 158 322 171 874

Nationella program

97 631

47 354

50 277

-4 865

-4,7

97 076

47 480

49 596

101 101

49 544

51 558

295 809 144 378 151 431

Introduktionsprogram

22 822

9 264

13 558

92

0,4

7 508

3 082

4 426

4 057

1 598

2 459

34 387

13 944

20 443

Individuellt alternativ

5 507

2 254

3 253

-340

-5,8

1 707

685

1 022

1 213

480

733

8 427

3 419

5 008

Preparandutbildning

1 981

930

1 051

-489

-19,8

322

151

171

130

67

63

2 433

1 148

1 285

Språkintroduktion

9 117

3 441

5 676

1 441

18,8

2 279

848

1 431

697

205

492

12 093

4 494

7 599

Programinriktat individuellt val

3 071

1 511

1 560

-282

-8,4

1 744

866

878

1 022

524

498

5 837

2 901

2 936

barn och fritid

377

268

109

-100

-21,0

220

157

63

140

115

25

737

540

197

bygg och anläggning

356

42

314

8

2,3

191

19

172

110

12

98

657

73

584

el och energi

122

5

117

1

0,8

43

0

43

29

0

29

194

5

189

fordon och transport

451

67

384

-9

-2,0

215

31

184

109

6

103

775

104

671

handel och administration

309

189

120

8

2,7

180

105

75

114

70

44

603

364

239

hantverk

212

183

29

-75

-26,1

133

115

18

91

77

14

436

375

61

hotell och turism

113

93

20

-9

-7,4

64

56

8

43

35

8

220

184

36

industri-tekniska

152

17

135

-62

-29,0

104

6

98

59

2

57

315

25

290

naturbruk

202

103

99

-13

-6,0

112

56

56

83

36

47

397

195

202

restaurang och livsmedel

244

147

97

-52

-17,6

180

100

80

106

70

36

530

317

213

65

2

63

2

3,2

39

0

39

19

2

17

123

4

119

468

395

73

19

4,2

263

221

42

119

99

20

850

715

135

3 146

1 128

2 018

-238

-7,0

1 456

532

924

995

322

673

5 597

1 982

3 615

barn och fritid

245

149

96

15

6,5

116

82

34

60

45

15

421

276

145

bygg och anläggning

295

19

276

-15

-4,8

144

13

131

89

7

82

528

39

489

51

0

51

14

37,8

27

1

26

14

1

13

92

2

90

fordon och transport

450

40

410

29

6,9

223

13

210

176

7

169

849

60

789

handel och administration

176

90

86

-45

-20,4

122

68

54

54

30

24

352

188

164

hantverk

164

127

37

-10

-5,7

121

74

47

79

30

49

364

231

133

35

22

13

1

2,9

12

7

5

13

10

3

60

39

21

industritekniska

126

3

123

-15

-10,6

63

1

62

57

1

56

246

5

241

naturbruk

178

89

89

35

24,5

102

48

54

85

30

55

365

167

198

restaurang och livsmedel

172

92

80

-44

-20,4

105

58

47

74

40

34

351

190

161

32

0

32

-22

-40,7

26

1

25

12

0

12

70

1

69

247

193

54

1

0,4

133

108

25

74

65

9

454

366

88

Gymnasieskolan totalt

Män

Antal elever årskurs 2

Kvinnor

Män

därav programinriktat ind. val mot

VVS och fastighet
vård och omsorg
Yrkesintroduktion
därav yrkesintroduktion mot
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el och energi

hotell och turism

VVS och fastighet
vård och omsorg
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Den här rapporten ingår i redovisningen av Skolverkets löpande
uppdrag att följa upp och analysera den reformerade gymnasieskolan, Gy 2011. Rapporten beskriver gymnasieskolans introduktionsprogram utifrån Skolverkets statistik, samt utifrån en
enkätstudie riktad till rektorer på gymnasieskolor.
Hur fördelade sig eleverna på de olika programmen hösten 2013?
Hur många skolor fanns det med de olika programtyperna?
I vilken utsträckning har eleverna bytt program eller avbrutit sina
studier? Vilka är enligt rektorerna de huvudsakliga utmaningarna
med introduktionsprogrammen? Detta är några av frågorna som
rapporten besvarar.
Rapporten vänder sig till politiker och tjänstemän på nationell
och lokal nivå, samt till andra som är intresserade av utvecklingen
i den reformerade gymnasieskolan.

