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Om rapporten och hur den ska läsas
Strategirådet har fått i uppdrag av Stockholms stad att utvärdera fem så kallade
kombinationsutbildningar för utrikes födda.1 I utbildningarna integreras en yrkesutbildning och
sfi/svenska som andraspråk. Uppdraget har genomförts i samarbete med Ingrid Skeppstedt, konsult
med 40 års erfarenhet av utvecklingsinsatser och expertuppdrag inom svenska som andraspråk och
vuxenutbildning.2 Denna rapport utgör vår slutrapportering av uppdraget.
Slutrapporten har flera syften och tänkta mottagare. För det första önskar den bidra till strategiska
beslut rörande upphandling, styrning och stödstrukturer för kombinationsutbildningar, där politiker
samt Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad är centrala mottagare. För det andra vill
rapporten bidra till lärande rörande framgångsfaktorer och utvecklingsområden i utbildningarnas
upplägg, organisation och genomförande, med skolledare som viktiga mottagare. För det tredje
önskar rapporten sprida generiska lärdomar från Stockholms stads fleråriga arbete med
kombinationsutbildningar med syftet att bidra till en ökad kvalitet och effektivitet i liknande
kombinationsutbildningar på andra håll i landet. Här är andra kommuner samt myndigheter som på
olika sätt arbetar med denna fråga primära mottagare.
Också lärare kan sannolikt med behållning läsa rapporten. Vi vill dock klargöra att rapporten inte
primärt syftar till att stödja enskilda lärares agerande i klassrummet, även om rapporten innehåller
vissa resonemang om didaktiska metoder och arbetssätt. För en mer utförlig vägledning kring didaktik
och pedagogik i kombinationsutbildningar, rekommenderar vi den didaktiska modell som Nationellt
centrum för andraspråk tagit fram i samarbete med projektet Yrkesutbildning med integrerad
språkutbildning för invandrare (YFI), (Dahlström och Gannå, 2018).
Rapportens skilda syftena och mottagare har medfört att rapporten är förhållandevis lång. För att
underlätta läsning, har vi därför delat in rapporten i fyra delar.
• Del 1 – Bakgrund syftar till att ge en fördjupad bakgrundsbild av uppdragets genomförande
samt de fem kombinationsutbildningar som står i fokus för uppdraget.
• I Del 2 - Utvärdering presenteras resultat och slutsatser från den utvärderande delen av
uppdraget. I denna del beskrivs utbildningarnas måluppfyllelse och övriga effekter, samt vilka
faktorer som har påverkat dessa resultat.
• I Del 3 – Rekommendationer för kombinationsutbildningar beskrivs generiska
framgångsfaktorer för kombinationsutbildningar, utifrån erfarenheterna från de fem
kombinationsutbildningarna samt tillgänglig forskning.

1
2

Uppdraget omfattade initialt en sjätte utbildning. Denna lades dock ned 2018.
Rapporten har tagits fram av Strategirådet och Ingrid Skeppstedt gemensamt. För att underlätta läsning skriver vi dock hädanefter endast
Strategirådet.
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•

I Del 4 – Sammanfattande slutsatser presenteras våra övergripande, samlade slutsatser och
rekommendationer, baserat på vad som framkommit i del 2 och 3. En läsare som vill få en bild av
utvärderingens viktigaste slutsatser och rekommendationer kan med fördel börja med del 4.

De fem utvärderade kombinationsutbildningarna ingick i en pilotsatsning. Stockholms stad har sedan
dess löpande vidareutvecklat stödstrukturer, uppföljning och upplägg av kombinationsutbildningar i
samband med nya uppstarter, utifrån de lärdomar som gjorts över tid. Rapporten ger således främst
en bild av förutsättningar och utvecklingsområden för de fem första kombinationsutbildningarna,
snarare än av Stockholms stads arbete med kombinationsutbildningar idag.
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Del 1 - Bakgrund
Del 1 syftar till att ge en fördjupad bakgrundsförståelse. Inledningsvis redogörs för uppdragets
genomförande. Därefter ges en kort beskrivning av de fem kombinationsutbildningar som stått i fokus
för uppdraget.
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Om uppdraget och dess genomförande
Vårt uppdrag från Stockholms stad har bestått av två underuppdrag. Dels har Strategirådet genomfört
tre löpande utvärderingsnedslag samt en slututvärdering av de fem kombinationsutbildningarna med
syfte att stödja vidareutveckling av befintliga och nya kombinationsutbildningar i staden. Dels har vi
haft som uppdrag att fungera som metodstöd åt de berörda utbildningsanordnarna, som i sin tur
ansvarat för att utifrån gjorda erfarenheter ta fram en modell för hur de önskar bedriva framtida
kombinationsutbildningar inom sitt område. I det metodstödjande arbetet har vi samarbetet med
Ingrid Skeppstedt.
Som stöd för genomförandet av uppdraget, tog vi inledningsvis fram en så kallad förändringsteori för
kombinationsutbildningarna. Förändringsteorin beskriver vilka effekter utbildningarna vill bidra till på
individnivå samt vad utbildningarna behöver prestera på kortare sikt för att uppnå dessa, och därmed
vad som kan vara intressant att fokusera på i utvärdering och metodstöd. Förändringsteorin baseras
på intervjuer med berörda medarbetare inom Arbetsmarknadsförvaltningen, erfarenheter samt
tidigare forskning.
Figur 1. Inledande förändringsteori för kombinationsutbildningar
Förutsättningar

Lärarna har
nödvändig
kompetens och
förutsättningar

Det finns tillgång
till ändamålsenligt
utbildningsmaterial

Rätt målgrupp
rekryteras till
utbildningarna

Deltagarna har
praktiska
förutsättningar att
fullfölja
utbildningen

Aktiviteter

Prestationer

En integrerad språkoch yrkesutbildning
av hög kvalitet
erbjuds eleverna

Deltagarna får del av en integrerad språk- och
yrkesutbildning med ett innehåll och arbetssätt
som erbjuder:
• Autentiska lärandemål
• Kontextanknuten undervisning
• Förutsägbart, repetitivt upplägg
• Möjlighet till kumulativ kunskapsutveckling
• Tydliga, kortsiktiga och realistiska mål som
är kända av eleverna
• Ändamålsenligt kursupplägg
• Eleverna ser löpande resultat av sina
studier (löpande återkoppling)
• Utgångspunkt i praktisk tillämpning som
omsätts i teoretiska resonemang (från
konkret till abstrakt)
• Språkligt anpassad undervisning och
undervisningsmaterial för målgruppen (dels
för att klara utbildningen, dels för att klara
yrkesutövningen)
• Behovsanpassat stöd och stöttning
• Utbildningen möter kursplanens och
arbetsplatsens kunskapskrav, samt
kunskaper för att delta i vardags- och
samhällsliv

SYV
Coachning
Matchning
Hälsoaktiviteter
Matematik- och
datorkunskap
Läs- och
skrivförståelse

Deltagarna får del av en integrerad språk- och
yrkesutbildning i en miljö som erbjuder:
- Trygghet i gruppen
- En ändamålsenlig elevsammansättning
- Tillgång till ändamålsenliga lokaler, t.ex.
metodrum
- Ändamålsenliga praktikplatser med tillgång till
handledning
- Utveckling av yrkesidentitet
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Effekter på kort sikt

Deltagarna är
motiverade att
fullfölja
utbildningen

Deltagarna kan
tillgodgöra sig
innehållet i
utbildningen

Utbildningarna
ger kunskaper
som är relevanta
för att få ett
arbete eller delta
i vidare studier,
samt delta i
vardags- och
samhällsliv

Effekter på lång
sikt

Deltagarna har fullföljt
utbildningen med godkänt
resultat
Deltagarna har tillräckliga
språk- och yrkeskunskaper
för att kunna få och behålla
ett jobb eller gå vidare till
studier

Deltagarna har tillräckliga
språkkunskaper för att
delta i vardags- och
samhällsliv
Deltagarna känner tilltro
till sin egen förmåga att
tillämpa kunskaperna i
vardags-, samhälls- och
arbetsliv

Deltagarna har kontakt med
relevanta arbetsgivare

Deltagarna har arbete 3
mån efter utbildningen

Deltagarna kan aktivt
delta i vardags- och
samhällsliv
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I denna slutrapport presenteras resultat och slutsatser från både det utvärderande och det
metodstödjande arbetet. Arbetet med slutrapporten har genomförts under våren 2019. Rapporten
bygger på flera datakällor:
• Intervjuer med lärare, skolledare och medarbetare inom förvaltningen
• Enkät bland elever
• Statistik från utbildningsanordnarna respektive Stockholms stads centrala register
• Dokumentstudier
Respektive datakälla beskrivs närmare nedan.
Intervjuer har genomförts med lärare, skolledare och medarbetare inom förvaltningen. Intervjuerna
har syftat till att ge en bild av intervjupersonernas samlade lärdomar och erfarenheter från de fem
kombinationsutbildningarna, samt vilka effekter utbildningarna medfört på i första hand
organisationsnivå. Totalt har 18 personer intervjuats.
För att få en helhetsbild av kombinationsutbildningarnas effekter på elevnivå i termer av exempelvis
upplevd språklig kompetens i svenska och förmåga att klara ett arbete, har en elevenkät genomförts
under utbildningarnas två sista veckor. Enkäten har också innehållit frågor om hur eleverna upplevt
genomförandet av utbildningarna, bland annat med avseende på om de haft tillgång till stöd och hur
de upplevt sina APL-perioder. Enkäten var webbaserad och genomfördes i de flesta utbildningar
under lektionstid, med en eller flera lärare närvarande som stöd om någon elev exempelvis hade
svårt att förstå en fråga. Lärarna uppmanades dock att i så stor utsträckning som möjligt låta eleven
besvara enkäten självständigt.
För att få en bild av elevernas etablering och kunskapsmässiga utveckling i relation till projektmålen
har statistik från dels Stockholms stads centrala register, dels utbildningsanordnarna sammanställts.
Statistiken har även avsett elevernas bakgrund, exempelvis i termer av utbildning från ursprungslandet
och språklig ingångsnivå i svenska.
Slutligen har dokumentstudier genomförts av projektrelaterat material, såsom projektplan,
förfrågningsunderlag för upphandling av externa anordnare, utbildningsanordnarnas
modellbeskrivningar samt anteckningar från styrgruppsmöten. Dokumentstudierna har även innefattat
studier och forskning med relevans för utvärderingen.
Dessutom har resultat och slutsatser från tidigare tre utvärderingsnedslag använts. I tabell 1 ges en
kort beskrivning av inriktning och genomförande av dessa.
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Tabell 1. Datainsamling i de tre utvärderingsnedslagen
Nedslag

Tidpunkt för
genomförande

Syfte

Datakällor

Nedslag 1

Jan-feb 2017

Ge en övergripande bild av
styrkor och
utvecklingsområden i
genomförandet

•
•

Ge en bild av styrkor och
utvecklingsområden i
utbildningarnas innehåll,
arbetssätt samt miljö
utifrån förändringsteorin

•

Nio intervjuer med personal:
o Skolledare
o Stödfunktioner

•

Platsbesök hos samtliga utbildningar
o Deltagande i undervisning
o Efterföljande samtal med lärare och
skolledare

Ge en bild av elevernas
respektive arbetsgivares
erfarenheter och syn på
kombinationsutbildningarna

•
•

Nedslag 2

Nedslag 3

Maj-juni 2018

Okt-dec 2018

•
•

Dokumentstudier
Åtta inledande intervjuer med nyckelpersoner
inom staden samt forskare
Gruppintervjuer med skolledare, SYV och lärare
Uppföljande intervjuer med företrädare för
förvaltningen

Fokusgruppsintervjuer med totalt 41 elever
Telefonintervjuer med 9 arbetsgivare som tagit
emot elever på APL

Med undantag av de klassrumsobservationer som genomfördes i maj 2018, har vi inte själva deltagit i
undervisningen. Resultat och slutsatser bygger således i hög grad på utsagor från elever och berörda
medarbetare på olika nivåer.

Bedömning av måluppfyllelse
De fem kombinationsutbildningarna var alla del av en utvecklingssatsning som
Arbetsmarknadsförvaltningen gjorde inom vuxenutbildningen. Ett antal mål formulerades för
satsningen, som vi haft i uppdrag att följa upp. Målen presenteras i tabellen nedan.
Tabell 2. Kombinationsutbildningarnas målsättningar
Typ

Mål

Projektmål på
individnivå

•
•
•

Minst 90 % av eleverna ska uppnå minst betyget E på karaktärskurserna.
Minst 90 % av eleverna ska höja sig minst en nivå i svenska.3
Minst 60 % av eleverna ska ha påbörjat ett arbete (tillsvidare eller
tidsbegränsat) efter sin yrkesutbildning, mäts av anordnaren tre månader
efter avslutad utbildning.

Effektmål

•

Nyanlända med kort tidigare utbildning ska på en kortare tid än idag få
ett hållbart fäste på arbetsmarknaden och nå egen försörjning via arbete
och fortsatta studier.
Nyanlända ska stärka sin ställning även i vardags- och samhällsliv
Kompetenshöjning till stadens arbetsplatser

•
•

3

För de interna utbildningarna var målet ursprungligen att eleverna skulle få slutbetyg i sva på grundläggande nivå. Målet justerades dock
under utbildningarnas genomförande, så att det skulle ligga i linje med målet för de externa utbildningarna.
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Vid sidan av dessa mål, fanns initialt även ett antal så kallade metodutvecklingsmål formulerade för
utbildningarna i egenregi. Dessa var:
•
•
•
•

Under projekttiden ska en utbildningsmodell tas fram där sfi och yrkes-/teorikurser
integreras för att förkorta studietiden för nyanlända.
Under projekttiden ska metoder och arbetssätt för coachning och matchning, studie- och
yrkesvägledning samt hälsoaktiviteter utvecklas.
Under projekttiden ska metoder för språkstödjande insatser utvecklas.
Under projekttiden ska metoder för arbetsgivarsamverkan tas fram med syftet att utveckla
utbildningen för att deltagarna ska bli anställningsbara samt samverkansformer för matchning
till en arbetsplats.

De metodutvecklande målen har i samråd med Arbetsmarknadsförvaltningen inte bedömts i
utvärderingen. Arbetsgivarsamverkan, antagning och matchning samt språkstödjande insatser har över
tid centraliserats allt mer, där det således inte längre finns behov av utvecklade metoder och
arbetssätt för detta på anordnarnivå. Coachning och hälsoaktiviteter var initialt tänkt att ingå i
utbildningarna i egenregi, men dessa insatser realiserades inte fullt ut, vilket medfört att
utbildningsanordnarna inte heller har kunnat utveckla metoder för dessa. Av de fyra
metodutvecklingsmålen är det i praktiken endast det förstnämnda målet som fortfarande är aktuellt.
Eftersom vi stöttat utbildningsanordnarna i arbetet med att ta fram dessa modeller, samt också
ansvarat för den samlade analys av beskrivningarna som presenteras i rapportens del 3, är det dock
svårt att bedöma måluppfyllelsen av detta mål.
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Om de fem kombinationsutbildningarna
År 2015 inrättades Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm, som ansvarade för att analysera
skillnader i livsvillkor i Stockholm och föreslå åtgärder för en jämlik och socialt hållbar stad.
Kommissionen föreslog bland annat att staden skulle genomföra ett pilotprojekt med ett
sammanhållet program för kortutbildade där yrkesundervisning och undervisning i svenska som
andraspråk kombinerades.
I budgeten för 2017 fick Arbetsmarknadsförvaltningen ett särskilt uppdrag att driva ett sådant
pilotprojekt. Projektet byggde vidare på erfarenheter från bland annat YFI och Järvapiloten. Tre
kombinationsutbildningar inom två olika yrkesområden startades upp inom ramen för projektet: Barn
och fritid (två utbildningar) respektive Vård och omsorg (en utbildning). Utbildningarna placerades
geografiskt på olika skolenheter. Vård och omsorg samt en av barnskötarutbildningarna genomfördes
på Vuxenutbildning Järva. Den andra barnskötarutbildningen genomfördes på Åsö vuxenutbildning.
Samtliga tre utbildningar byggde dock på ett delat ansvar mellan två olika utbildningsanordnare i
egenregi. Yrkeslärarna kom från Åsö vuxengymnasium medan sfi/svalärarna kom från Vuxenutbildning
Järva respektive Söderort.
Som komplement till kombinationsutbildningarna i egenregi, startade tre externa
utbildningsanordnare upp kombinationsutbildningar under våren 2017. Utbildningarna inriktades mot
områdena bygg, restaurang och handel, och drevs av Hermods, Astar respektive ABF. ABF:s
kombinationsutbildning lades dock ned på våren 2018, och har därför inte omfattats av
utvärderingsuppdraget.
De fem kombinationsutbildningarna har alla vänt sig till kortutbildade elever på studieväg 2 och syftat
till arbete eller vidare studier. Utbildningarna har genomförts på heltid och omfattat cirka 18
månader.
Upplägg och genomförande har delvis varierat mellan olika anordnare, men kärnan i samtliga
utbildningar har utgjorts av gymnasiala yrkeskurser som integrerats med undervisning i sfi/sva. Varje
utbildning har omfattat praktik i form av APL på minst 15 procent samt en inledande
orienteringskurs. Till kombinationsutbildningarna i egenregi knöts även studie- och yrkesvägledning,
coachning, modersmålsstöd och hälsoaktiviteter.
Samtliga utbildningar har tagit sin utgångspunkt i ett ämnesintegrerat arbetssätt. I två av
utbildningarna (Barn och fritid på Järva/Åsö samt Vård och omsorg) lades dock undervisningen i
svenska som andraspråk respektive i yrket upp som parallella spår. På förmiddagen läste eleverna sfi
och sva, och på eftermiddagen yrkeskurser med stöd av en andraspråkslärare. Övriga utbildningar har
utgått från ett helt integrerat upplägg.
I tabell 3 ges en sammanfattande beskrivning av de fem kombinationsutbildningarna samt hur de
hädanefter benämns i rapporten.
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Tabell 3. Sammanfattande beskrivning av de fem kombinationsutbildningarna
Inriktning

Utbildningsanordnare

Yrkesutgång

Kallas hädanefter
i rapporten

Köksbiträde och
kock

Astar

Köksbiträde eller
kock

Kock

Barn och fritid

Åsö vuxengymnasium och
Barnskötare
Vuxenutbildning Söderort
(Sfi/sva-lärare från Söderort
och yrkeslärare från Åsö)

BF Åsö/Söderort

Barn och fritid

Vuxenutbildning Järva och
Barnskötare
Åsö vuxengymnasium
(Sfi/sva-lärare från Järva och
yrkeslärare från Åsö)

BF Järva/Åsö

Bygg och
anläggning

Hermods

Bygg

Vård och omsorg

Vuxenutbildning Järva och
Undersköterska
Åsö vuxengymnasium
(Sfi/sva-lärare från Järva och
yrkeslärare från Åsö)

Strategirådet, Svartmangatan 9, 111 29 Stockholm
info@strategirådet.se

Betongarbetare
Murare
Plattsättare
Träarbetare
Golvläggare
Väg- och
anläggningsarbetare

VO
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Del 2 - Utvärdering
Denna del utgör den utvärderande delen av rapporten.
I kapitel 3 beskriver vi effekterna av kombinationsutbildningen i relation till de mål som satts upp.
Kapitel 4 redogör för faktorer i utbildningarnas genomförande som påverkat resultat och
måluppfyllelse.
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Kombinationsutbildningarnas måluppfyllelse
och effekter
I det här kapitlet beskrivs kombinationsutbildningarnas måluppfyllelse och effekter. Inledningsvis
redogörs för utbildningarnas träffbild i relation till den tänkta målgruppen (avsnitt 3.1). Därefter
presenteras måluppfyllelse av projektmålen respektive effektmålen (avsnitt 3.2 samt 3.3). Bedömning
av dessa mål baseras på eleverna som fullföljde utbildningen. En relativt hög andel antagna elever
avbröt dock längs vägen, och dessa avbrott beskrivs i avsnitt 3.4. I avsnitt 3.5, diskuteras
kombinationsutbildningarnas effekter på organisationsnivå. Avslutningsvis, i avsnitt 3.6, beskrivs våra
sammanfattande slutsatser.

Utbildningarnas träffbild
Samtliga fem kombinationsutbildningar vände sig till elever på studieväg 2, dvs elever med 7 till 12 års
skolbakgrund som inte har fullgjort gymnasieutbildning och därför räknas in i målgruppen
kortutbildade. I projektplanen för de interna utbildningarna angavs att även enstaka elever på
studieväg 1 kunde antas i de fall eleverna bedömdes ha förutsättningar att klara av utbildningen.
Nyanlända elever var prioriterade i de interna utbildningarna.
För att få en bild av i vilken utsträckning kombinationsutbildningarnas faktiska elevgrupp legat i linje
med den tänkta målgruppen, har statistik från Stockholms stad analyserats. Statistiken visar att många
elever har motsvarat den faktiska målgruppen vad gäller studieväg och utbildningsnivå, men inte vad
gäller tid i Sverige. Det är samtidigt svårt att dra några säkra slutsatser kring utbildningarnas mer
precisa träffbild, då det saknas uppgifter för en relativt stor andel elever. Vi utvecklar våra slutsatser
närmare nedan.
Sju av tio elever hade 7-12 års utbildning, men det finns ett stort spann i elevernas
tidigare utbildningsbakgrund
Majoriteten av de inskrivna eleverna har haft en relativt kort utbildningsbakgrund från sina
ursprungsländer (figur 2). Intressant att notera är dock att cirka 10 procent av de inskrivna elever
som vi har statistik för hade 13 års utbildning eller mer. Några av dessa elever kan fortfarande tillhöra
målgruppen för kombinationsutbildningarna, då omständigheter i elevernas ursprungsländer såsom
krig kan ha medfört att utbildningstiden förlängts utan att för den skulle leda till högre utbildning.
Från elevintervjuer vet vi dock att åtminstone några elever var akademiker, och således faller utanför
kombinationsutbildningarnas tänkta målgrupp.
Särskilt stor är andelen elever med minst 13 års utbildningsbakgrund inom Kock. Antalet inskrivna
individer i absoluta tal är samtidigt relativt få på denna utbildning (12 stycken), vilket innebär att varje
elev får stort genomslag.
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Figur 2. Tidigare utbildningserfarenhet bland inskrivna elever som det finns uppgift för, antal år

Samtliga

19%

VO

14%

Bygg

14%

BF Järva/Åsö

70%
77%

10%

0%

63%

18%
0%

14%
74%

22%

Kock

9%

71%
26%

BF Åsö/Söderort

11%

15%

64%
20%
0-6 år

30%

40%

7-12 år

50%

18%
60%

70%

80%

90%

100%

13 år och uppåt

Källa: Stockholms stad
Not: Diagrammet bygger på antalet inskrivna elever som vi har uppgift om utbildningsbakgrund för (93 elever av totalt 121
inskrivna elever).

För nästan var fjärde elev saknas uppgift om tidigare utbildningserfarenhet i Stockholms stads
register. Särskilt för BF Järva/Åsö måste underlaget därför tolkas försiktigt. Där tillhör samtliga elever
målgruppen som det finns uppgifter för, samtidigt som det enligt statistiken saknas uppgift om
utbildningsnivå för nära 40 procent av eleverna.
Spannet sett till antal år i utbildning från ursprungslandet är stort mellan de elever som har kortast
respektive längst utbildningserfarenhet, också inom samma utbildning (tabell 4). Då vi saknar uppgifter
för alla elever inom fyra av fem utbildningar, är det möjligt att spannen är ännu större i praktiken.
Tabell 4. Antal år i utbildning från hemlandet, medelvärde samt kortast och längst
utbildningsbakgrund per kombinationsutbildning
Utbildning

Medelvärde

Kortast

Längst

Antal okända

Kock

10 år

0 år

15 år

-

BF Åsö/Söderort

9,5 år

2 år

16 år

2

BF Järva/Åsö

9 år

0 år

12 år

12

Bygg

11 år

6 år

16 år

7

VO

9,5 år

2 år

15 år

7

Källa: Stockholms stad
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Åtta av tio elever tillhörde studieväg 2 med kurs C som vanligast ingångskurs
Elevernas studieväg hänger samman med deras utbildningsbakgrund, men behöver inte helt överlappa.
I det gamla sfi-systemet kunde elever med 0 till 6 års utbildning befinna sig på kurs C på studieväg 2,
om de nått slutmålen för kurs A och B på studieväg 1.
Enligt statistiken, tillhörde drygt 80 procent av de 121 antagna eleverna studieväg 2 och ligger därmed
i linje med målgruppen (figur 3).
Figur 3. Andel elever som befann sig på respektive studieväg vid antagning
1%
16%

83%

Studieväg 1

Studieväg 2

Studieväg 3

Källa: Stockholms stad
Not: Totalt antal antagna elever är 121 stycken.

Av eleverna på studieväg 2 studerade drygt hälften (53 elever) på sfi-kurs 2C vid antagningen.
Samtidigt finns relativt stora skillnader mellan de olika kombinationsutbildningarna vad gäller
elevernas språkliga ingångsnivå i svenska. Eleverna som skrevs in på Bygg hade lägst språklig
ingångsnivå. Vid antagningen studerade hälften av dessa på kurs 2B. Eleverna på VO samt BF
Järva/Åsö hade jämförelsevis högst språklig kompetens vid antagningen, då 34 respektive 26 procent
av dessa elever studerade svenska som andraspråk inom den grundläggande vuxenutbildningen.
Uppgifterna om studieväg ska samtidigt tolkas med viss försiktighet. Enligt statistiken tillhörde
samtliga elever studieväg 2 som påbörjade BF Åsö/Söderort respektive Bygg. Som tidigare redogjorts
för, hade dock flera av eleverna inom dessa utbildningar en högre tidigare utbildningsbakgrund än 12
år och några borde eventuellt ha varit placerade på studieväg 3. Det går dock inte att dra några säkra
slutsatser i fråga om elevernas tidigare utbildningsbakgrund och placering på studieväg. Det antal år
som angivits som elevernas utbildningsbakgrund ger ingen information om vilka faktiska kunskaper
eleverna har.
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Många elever var inte nyanlända
Det saknas statistik över elevernas tid i Sverige, vilket innebär att det inte är möjligt att få en
heltäckande bild av huruvida eleverna var nyanlända. Intervjuer med elever tyder dock på att många
elever varit i Sverige betydligt längre än så. Hösten 2018 intervjuade Strategirådet 41 elever, varav
cirka 80 procent hade varit i Sverige fyra år eller längre (som längst 19 år).
Att kombinationsutbildningarna i praktiken således tycks ha haft en bredare målgrupp kan bero på
flera saker. Som tidigare nämnts var nyanlända endast en prioriterad målgrupp för de interna
utbildningarna, vilket innebär att tid i Sverige sannolikt inte var en faktor vid antagning till Bygg
respektive Kock. De interna utbildningarna utmärktes i sin tur av inledande svårigheter att få till ett
samarbete med Arbetsförmedlingen. Det ledde till att utrikes födda personer som varit längre tid i
Sverige även antogs. Samarbetet har utvecklats över tid och numera finns en bättre kunskap om
kombinationsutbildningarna hos Arbetsförmedlingen, med betydligt fler nyanlända sökande som följd.
Utvärderingen visar samtidigt att kombinationsutbildningarna i hög grad kan vara relevanta och
värdeskapande också för elever som varit lång tid i Sverige utan att etablera sig. Detta under
förutsättning att utbildningarna anpassas till elevernas förutsättningar och behov. Genomförda
intervjuer med elever och lärare tyder exempelvis på att många elever som varit lång tid i Sverige
hade studerat sfi och även deltagit i andra arbetsmarknadsåtgärder, behövde mer stöd för att tro på
sig själva än nyanlända elever. Av samma skäl är det viktigt att en och samma elevgrupp inte är för
heterogen, vilket kan påverka gruppen och undervisningens upplägg vilket kan leda till minskad
effektivitet.

Bedömning av måluppfyllelse av projektmål på individnivå
Ett centralt syfte med kombinationsutbildningarna är att främja elevernas etablering i arbets- och
samhällsliv. Enligt projektmålen, ska utbildningarna leda till att:
• minst 90 procent av eleverna har uppnått minst godkänt på karaktärskurserna (dvs klarat
yrkesutbildningen).
• minst 90 procent av eleverna har höjt sig minst en nivå i sfi eller sva utifrån sin språkliga
ingångsnivå.
• minst 60 procent av eleverna arbetar tre månader efter utbildningsslut.
Utvärderingen visar att samtliga dessa tre projektmål uppnåtts i praktiken på aggregerad nivå, men
inte alltid i relation till de enskilda utbildningarna. Nedan beskrivs måluppfyllelsen för respektive
projektmål närmare.
De allra flesta elever klarade slutmålen för yrkesutbildningen
Vid utbildningarnas slut hade 96 procent av det totala antalet elever fått ett godkänt resultat på
samtliga yrkeskurser (tabell 5). Varje utbildning når också enskilt upp till målsättningen om minst 90
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procent godkända. Många elever har enligt lärarna dock fått göra en eller flera omprövningar på en
eller flera yrkeskurser för att i slutänden få ett godkänt resultat. Det gäller i synnerhet vissa
teoretiskt mycket krävande yrkeskurser inom utbildningarna VO samt BF. På kursen pedagogiskt
ledarskap, som låg i början av utbildningen för BF, fick exempelvis nästan hälften av eleverna inom BF
Åsö/Söderort först ett underkänt resultat.
Tabell 5. Antal och andel elever som fullföljt utbildningen och som fått ett minst godkänt
resultat i samtliga yrkeskurser
Antal elever som
inte har fått ett
minst godkänt
resultat i samtliga
kurser

Antal elever som
har fått ett minst
godkänt resultat i
samtliga kurser

Andel elever som
fått ett minst
godkänt resultat på
samtliga kurser

Kock

0

8

100 procent

BF Åsö/Söderort

1

20

95 procent

BF Järva/Åsö

0

19

100 procent

Bygg

1

11

92 procent

VO

1

22

96 procent

3

80

96 procent

Totalt för samtliga
utbildningar
Källa: Utbildningsanordnarna

De allra flesta elever nådde slutmålen för minst en kurs inom sfi/sva och den språkliga
progressionen var i många fall stor
Totalt 95 procent av eleverna hade nått slutmålen för minst en kurs inom sfi eller svenska som
andraspråk på grundläggande nivå vid utbildningens slut. Som framgår av tabell 6, är andelen elever
som fått godkända resultat hög inom samtliga utbildningar. Inom Kock, BF Järva/Åsö respektive Bygg
har dock samtliga elever slutfört minst en kurs, medan motsvarande andel inom VO samt BF
Åsö/Söderort ligger runt 90 procent. Eftersom det rör sig om så få individer i absoluta tal (fyra
stycken totalt), är de svårt att dra några slutsatser om vad skillnaderna beror på. Det går inte heller
att se några samband mellan språklig kompetens vid antagningen och progression, då elevgruppen
som inte klarat någon kurs i sfi eller sva består av elever som gick in i kombinationsutbildningen från
sfi kurs 2C och 2D. Det finns med andra ord både elever som startade från en lägre kurs (sfi B) samt
elever som startade från svenska som andraspråk på grundläggande nivå som nådde slutmålen för
flera kurser.
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Tabell 6. Antal och andel elever som fått ett godkänt resultat på kurser inom sfi eller svenska
som andraspråk på grundläggande nivå
Antal
elever som
inte fått
ett
godkänt
resultat på
någon kurs

Antal
elever som
fått ett
godkänt
resultat på
en kurs

Antal
elever som
fått ett
godkänt
resultat på
två kurser

Antal
elever som
fått ett
godkänt
resultat på
tre kurser

Kock

0

5

3

0

BF
Åsö/Söderort

2

8

3

BF Järva/Åsö

0

0

Bygg

0

VO
Totalt för
samtliga
utbildningar
Källa: Stockholms stad

Antal
elever som
fått ett
godkänt
resultat på
fyra kurser

Antal
elever som
fått ett
godkänt
resultat på
fem kurser
eller mer

Andel
elever som
fått ett
godkänt
resultat
minst en
kurs

0

0

100 procent

4

4

0

90 procent

7

3

2

7

100 procent

5

5

2

0

0

100 procent

2

7

6

2

3

3

91 procent

4

25

24

11

9

10

95 procent

Som framgår av tabellen är elevernas språkliga progression i form av avklarade kurser i många fall
stor. En dryg tredjedel (36 procent) av eleverna har fått godkänt resultat i tre kurser eller mer i
sfi/svenska som andraspråk under utbildningen. Samtliga dessa elever har gått VO samt BF, vilket
sannolikt hänger ihop med att vissa yrkeskurser i dessa utbildningar är mer teoretiska och därmed
mer språkintensiva än Kock och Bygg. Ytterligare en tänkbar förklaring är att skolenheterna Astar
och Hermods vid start av kombinationsutbildningarna endast bedrev yrkesutbildningar och således
inte haft samma erfarenhet av andraspråksundervisning som skolenheterna som varit involverade i
genomförandet av utbildningarna inom VO respektive BF. Vidare visar utvärderingen att en femtedel
av eleverna i kombinationsutbildningarna hade tagit slutbetyg i sva på grundläggande nivå vid
utbildningens slut. Hälften av dessa elever läste sfi-kurs D eller lägre när de började utbildningen,
vilket ytterligare understödjer bilden av att elevernas svenskkunskaper i flera fall utvecklats mycket.
Sju av tio har en relevant anställning efter 3 månader – men sysselsättningsfrekvens
skiljer sig mellan utbildningarna
Skolornas egen uppföljning visar att 70 procent av det totala antalet eleverna har en relevant
anställning tre månader efter projektslut (tabell 7). I vissa fall har skolorna även samlat in uppgifter
om typ av anställning. Dessa uppgifter indikerar att majoriteten av eleverna som arbetar har fått en
timanställning eller jobbar som vikarier. Också de intervjuer med arbetsgivare som Strategirådet
genomförde hösten 2018 pekar mot att tillfälliga anställningsformer dominerar. Samtidigt anger de
flesta arbetsgivarna att tim- eller vikarieanställning är en vanlig första anställning vid rekrytering av
medarbetare generellt.

Strategirådet, Svartmangatan 9, 111 29 Stockholm
info@strategirådet.se

17

Tabell 7. Antal och andel elever som har arbete inom sin yrkesinriktning 3 månader efter
utbildningsslut
Ja
Kock

Nej

Uppgift
saknas

Andel som
fått arbete

6

1

1

86 procent

11

10

-

52 procent

BF Järva/Åsö

9

3

8

75 procent

Bygg

4

7

1

36 procent

VO

21

1

1

95 procent

BF Åsö/Söderort

Totalt för samtliga
51
22
10
70 procent
utbildningar
Källa: Stockholms stad
Not: Andelen elever som fått arbete är beräknad på antalet elever som det finns uppgift om. Elever där uppgift saknas har
således inte inkluderats.

Sysselsättningsfrekvensen skiljer sig mellan olika utbildningar, där inte alla utbildningsanordnare enskilt
når upp till målet om att 60 procent av eleverna ska ha anställning. Inom VO har i stort sett alla
elever arbete. Motsvarande andel inom Bygg är 36 procent. Det är svårt att dra några säkra slutsatser
om vad skillnaderna beror på. Genomförda intervjuer med både lärare, arbetsgivare och skolledare
tyder på att en påverkansfaktor handlar om konjunkturen och efterfrågan på arbetskraft inom de
olika yrkesinriktningarna. Också möjlighet att erbjuda tillfälliga anställningar påverkar. Efter avslutad
byggutbildning, följer en lärlingsanställning som inom vissa områden är tillsvidareanställningar.
Genomförda intervjuer med arbetsgivare tyder på att detta minskar arbetsgivarnas vilja att ”chansa”,
vilket kan vara till nackdel för eleverna i kombinationsutbildningarna där kanske elevernas
språkförmåga i svenska ännu ej är tillräckligt utvecklad för att kunna fungera i alla de situationer som
kan förekomma på arbetsplatsen.
Vid sidan av externa faktorer, kan också elevernas skilda sysselsättningsfrekvens bero på
utbildningarnas genomförande. Samtliga fem kombinationsutbildningar var piloter, och har därför
kännetecknats av utmaningar och problem i varierande utsträckning. Som vi närmare kommer
beskriva i efterkommande kapitel, har kontinuitet och samverkan mellan sfi-/svalärare och
yrkeslärare, APL-platsernas kvalitet samt elevgruppens förutsättningar och sammansättning haft stor
betydelse för resultaten och fungerat olika bra i utbildningarna.
Intressant att notera är att sju elever från BF Åsö/Söderort studerar svenska som andraspråk, av
totalt tio elever som inte arbetar. Det saknas uppgift om i vilken utsträckning detta beror på att
eleverna själva bedömer att de inte har tillräckligt hög kompetens i svenska, och i vilken utsträckning
arbetsgivarna bedömer detta.
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Samtliga skolenheter uppger att de har vidareutvecklat utbildningarna i samband med uppstarter av
nya elevgrupper. Det är därför möjligt att elevernas övergångar i arbete kommer se annorlunda ut i
framtida utbildningsstarter.

Bedömning av måluppfyllelse av effektmål
Kombinationsutbildningarna har tre effektmål:
• Nyanlända med kort tidigare utbildning ska på en kortare tid än idag få ett hållbart fäste på
arbetsmarknaden och nå egen försörjning via arbete och fortsatta studier.
• Nyanlända ska stärka sin ställning även i vardags- och samhällsliv
• Kompetenshöjning till stadens arbetsplatser
Strategirådets övergripande bedömning är att kombinationsutbildningarna bidragit till samtliga tre
effektmål, men att det finns utvecklingspotential bl.a. för att säkra hållbarhet över tid. Nedan
utvecklar vi vårt resonemang närmare.

3.3.1

Elevernas fäste på arbetsmarknaden har stärkts, men stabilitet
över tid är osäker

Strategirådets samlade bedömning utifrån genomförd datainsamling är att utbildningarna har stärkt
elevernas ställning på arbetsmarknaden. Slutsatsen baseras på flera datakällor. I stort sett samtliga
elever har, som tidigare nämnts, slutfört en yrkesutbildning, och sju av tio elever har arbete inom sitt
yrkesområde tre månader efter avslut. Alla elever som besvarat enkäten bedömer även själva att de
kan tillräckligt mycket för att få ett arbete efter utbildningen, och de allra flesta (86 procent) uppger
att de vet hur de ska söka lediga jobb inom det yrke de utbildat sig till. Också de
arbetsgivarintervjuer som Strategirådet genomförde hösten 2018 pekar mot eleverna i flera
avseenden ses som anställningsbara. Intervjuade arbetsgivare är överlag positiva till kombinationsutbildningarna, och i stort sett samtliga anger att de skulle kunna anställa minst en av de elever som
de tagit emot på APL.
Cirka tre av fyra elever på kombinationsutbildningarna har utgjorts av kvinnor. Utrikes födda kvinnor
har generellt sett en lägre sysselsättningsfrekvens jämfört med båda utrikes födda män samt inrikes
födda. Samtidigt tenderar män att dominera bland yrkesinriktade insatser i stort (SOU 2012:69). Mot
denna bakgrund kan utbildningarna ses som en särskilt framgångsrik insats för att stärka utrikes födda
kvinnors fäste på arbetsmarknaden. En intervjuad kvinna säger:
Jag kom till Sverige 1998. Jag har aldrig jobbat här. Men nu tror jag att jag kommer
få jobb.

Utvärderingen pekar samtidigt på att elevernas stärkta arbetsmarknadsställning inte per automatik
innebär att de står stadigt över tid. Många elever fick ett godkänt resultat på yrkeskurserna efter
intensivt studerande och flera omprövningar, vilket i sig inte är liktydigt med internaliserade och
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hållbara kunskaper. Vidare är efterfrågan på arbetskraft inom flera branscher stor för tillfället, där det
i dagsläget är svårt att avgöra hur stark ställning eleverna har på arbetsmarknaden vid en sviktande
konjunktur.
Ytterligare en fråga som påverkar fästet på arbetsmarknaden på lång sikt handlar om i vilken
utsträckning eleverna når upp till kravnivån för en tillsvidareanställning. De flesta elever gick in på en
tim- eller vikarieanställning efter utbildningens slut, som i många fall kan innebära lägre krav än vid en
tillsvidareanställning. En intervjuad arbetsgivare säger:
Jag ser absolut några av eleverna som medarbetare. Bra närvaro, förhållningssätt, tar
initiativ, har kommit in bra. Men inte som tillsvidareanställd barnskötare i detta läge, det
ställer stora krav på att kunna kommunicera nyanserat med vårdnadshavare, ha
utvecklingssamtal. Och där är de inte än.

Ett arbete som timanställd kan potentiellt leda till utveckling av både yrkes- och svenskkunskaper,
som i sin tur innebär att eleven efter en tid kan ta en tillsvidareanställning. Samtidigt visar
erfarenheter från bland annat projekten Arbetsam och Språksam att denna utveckling i hög grad är
beroende av vilka möjligheter det finns på arbetsplatsen att få tillämpa och utveckla både sitt
andraspråk och sina yrkeskunskaper. I Arbetsam och Språksam fanns exempel på elever som först
hade arbetat som vikarier inom vård- och omsorgsområdet och fungerade mycket bra som detta.
När de sedan fick en tillsvidareanställning ställdes dock andra krav på, till exempel på dokumentation,
som eleverna inte kunde leva upp till.
Sammanfattningsvis är det mot denna bakgrund centralt att staden fortsätter följa upp elevernas
etablering över tid. Om möjligt bör även en stödstruktur inrättas kring elever som har fått jobb för
att stärka förutsättningarna för en långsiktig och hållbar etablering på arbetsmarknaden. Vi kommer
återkomma till detta i rapportens avslutande kapitel om rekommendationer.
Kombinationsutbildningarna har sannolikt påskyndat elevernas andraspråksutveckling
och etablering på arbetsmarknaden
En central del av effektmålet handlar inte bara om att elevernas ställning på arbetsmarknaden ska
stärkas, utan också om att detta ska ske på kortare tid. En påskyndad etablering kan i sin tur förstås
från två perspektiv: att eleverna utvecklar sin språkliga kompetens snabbare än inom reguljär sfi samt
att eleverna slutfört en gymnasial yrkesutbildning snabbare.
Utvärderingen indikerar att kombinationsutbildningarna påskyndat elevernas i båda dessa avseenden.
Nio av tio elever som besvarat enkäten upplever att de lärt sig svenska fortare genom att gå
kombinationsutbildningen istället för att enbart gå på sfi. Nära nio av tio elever uppger även att de
skulle rekommendera utbildningen till en vän. Bland de som motiverat sina svar handlar vanliga
resonemang om att de slipper ”slösa tid” och kan komma ut i arbete. Också i stort sett samtliga
lärare och skolledare upplever att eleverna lär sig svenska fortare i kombinationsutbildningen.
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Elevernas och lärarnas upplevelser bekräftas av tidigare studier inom området. Strategirådets
utvärdering av de så kallade sfx-utbildningarna i Stockholms län, såväl som en studie från Stockholms
universitet, pekar båda på att yrkesinriktad undervisning i svenska som andraspråk leder till snabbare
språklig progression än reguljär sfi (Länsstyrelsen, 2016; Stockholms universitet, 2008).
Den snabbare progressionen i kombinationsutbildningarna tycks utifrån genomförd enkät och
intervjuer med lärare och elever bero på ett flertal faktorer:
• att eleverna är mer motiverade då undervisningen i svenska som andraspråk har ett tydligt
syfte och slutmål i kombinationsutbildningen
• att det ställs höga krav på eleverna i kombinationsutbildningen
• att kombinationsutbildningen är begränsad i tid
• att eleverna enligt egen utsago har haft större möjligheter att kommunicera på svenska
jämfört med sfi (framförallt elever inom VO samt BF)
• att undervisningen i sfi och svenska som andraspråk i kombinationsutbildningarna är i högre
grad kontextanknuten
• att eleverna enligt egen utsago läser fler (yrkes-)böcker i jämförelse med reguljär sfi
(framförallt elever inom VO samt BF)
I genomförda elevintervjuer samt enkätens öppna svar vidareutvecklar eleverna varför de enligt egen
utsago lär sig svenska snabbare i kombinationsutbildningarna. En elev skriver:
Jag tror att jag har lärt mig svenska fortare på denna utbildning för att jag pratar hela tiden
svenska och det finns mycket nya ord och det måste jag använda de i klassrummet och på
arbetsplats för att jag kan socialisera med barnen, föräldrar och arbetskamrat.

En annan elev säger under en intervju:
Här är det tydligt: du ska klara det här då. I sfi är det mer, gör det i din takt.
Det spelar ingen roll, och då går det långsammare.

Ytterligare en elev berättar:
Det har varit väldigt tufft och lärarna har ställt stora krav på oss och
därför har vi också lärt oss mycket.

Kombinationsutbildningarna har vidare medfört att eleverna snabbare kan genomgå en gymnasial
yrkesutbildning. Kombinationsutbildningen är dyrare än traditionell språk- och yrkesutbildning, då
respektive del ersätts med 1,5 gånger jämfört med det ordinarie ersättningen för sfi och kurser på
gymnasial nivå. Sammantaget pekar dock utvärderingen på att kombinationsutbildningar ändå lönar sig
från ett kommun-, individ- och samhällsperspektiv. Majoriteten av eleverna befann sig på sfi-kurs 2C
eller kurs 2D när de började kombinationsutbildningen. För att läsa motsvarande yrkesprogram inom
det ordinarie utbildningssystemet hade de troligen först behövt slutföra sfi-utbildningen och sedan
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svenska som andraspråk på grundläggande nivå.4 För många elever som befinner sig på kurs 2C tar
det mycket lång tid att nå slutmålen för svenska som andraspråk. Intervjuer med både elever och
lärare indikerar också att det finns elever inte vill eller kan lägga så lång tid på att studera svenska.
Det pekar i sin tur på att kombinationsutbildningarna fångar elever som aldrig skulle ha nått kraven
för ett yrkesprogram inom det reguljära utbildningssystemet.

3.3.2

Elevernas ställning i vardags- och samhällslivet har stärkts, men
utvecklingspotential finns

Utvärderingen pekar sammantaget på att kombinationsutbildningarna också stärkt elevernas ställning i
vardags- och samhällsliv. Som tidigare nämnts är den språkliga progressionen i svenska utifrån antalet
avklarade kurser i många fall stor. Vidare uppger drygt sex av tio elever i enkäten att deras svenska
fungerar mycket bra i vardagslivet. Ingen elev upplever att deras svenska fungerar dåligt. Enkäten
innehöll också frågor om det upplevda behovet av tolk, där åtta av tio elever uppger att de inte
behöver tolk i någon situation i vardagen. Under en intervju berättar en elev:
Absolut [kan jag prata svenska i vardagslivet]. Förut nej, men nu ja, i restaurangen och på
apoteket, hos läkaren. Om jag ska till läkaren frågar de alltid om jag behöver tolk och nu
säger jag att jag inte behöver. Och jag har några kompisar och jag säger till dem att ni kan
fråga mig om ni behöver tolk.

Genomförda elevintervjuer pekar också på att eleverna i flera fall också fått ökade kunskaper rörande
det svenska samhället. Det gäller i synnerhet elever från BF, vilket kan hänga samman med att
yrkeskurserna till sitt innehåll i vissa kurser ligger närmare samhällskunskap än vad exempelvis
yrkeskurserna i Kock gör.
Samtidigt pekar utvärderingen på att kombinationsutbildningarna har utvecklingspotential vad gäller
att stärka elevernas ställning i vardags- och samhällsliv. Även om majoriteten av eleverna har goda
svenskkunskaper, upplever samtidigt 20 procent av eleverna att de behöver tolk för att klara
situationer i vardagen, såsom vårdkontakter. Flera elever uttrycker också i intervjuer samt enkätens
öppna svar att de behöver bli bättre på svenska.
Utvecklingen av elevernas språkliga kompetens för deltagande i vardags- och samhällsliv kan hänga
samman med hur stort utrymme detta fått i undervisningen. Genomförda intervjuer på skolledar- och
lärarnivå pekar på att undervisningen i svenska som andraspråk delvis betraktats på olika sätt. I vissa
kombinationsutbildningar har svenskan setts som ett eget ämne med bredare kunskapsmål, medan
det i andra utbildningar främst hanterats som ett stödämne för yrkesutbildningen.

3.3.3

Utbildningarna har bidragit till stadens kompetensförsörjning

Strategirådets samlade bedömning är att kombinationsutbildningarna också bidragit till
kompetensförsörjning av stadens arbetsplatser. Detta av två skäl.

4

Det finns inga krav i styrdokumenten på att elever ska ha slutfört sfi eller svenska som andraspråk för att påbörja en gymnasial yrkeskurs.
Dessa krav är dock praxis hos många utbildningsanordnare.
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För det första sammanfaller utbildningarnas inriktningar med bristyrken. Arbetsförmedlingens
prognos från hösten 2018 visar att andelen barn, unga och äldre har ökat snabbt i Stockholms län
samtidigt som stora pensionsavgångar sker inom vårdpersonal och pedagogisk personal, vilket i sin
tur innebär fortsatt stor personalbrist inom dessa yrken. Rapporten pekar vidare på att byggindustrin
och restaurangbranschen förväntas mattas av, men att bristen på arbetskraft sannolikt kommer bestå
inom yrken som betongarbetare, snickare och kockar (Arbetsförmedlingen, 2018).
För det andra upplevs kombinationsutbildningarnas elever i många fall som anställningsbara,
åtminstone på kort sikt (se avsnitt 3.3.1). Som tidigare nämnts finns dock en utvecklingspotential vad
gäller antalet elever som avbryter samt elevernas anställningsbarhet på lång sikt.
Både intervjuade arbetsgivare samt företrädare för förvaltningen lyfter samtidigt att efterfrågan på
arbetskraft kan förändras snabbt. Det är därför viktigt nya uppstarter sker utifrån en aktuell
bedömning av arbetsmarknadsläget, och inte utifrån hur det sett ut historiskt.

Avbrott och avbrottsorsaker
För att kombinationsutbildningarna i linje med effektmålen ska leda till en påskyndad etablering och
en stärkt kompetensförsörjning krävs att eleverna fullföljer utbildningen. En knapp tredjedel av
eleverna som antogs till de fem kombinationsutbildningarna avbröt dock längs vägen (tabell 8).
Tabell 8. Antal och andel antagna elever som avbröt utbildningen
Antal elever
som antogs

Andel elever som
avbröt av antal
antagna elever

Varav antal elever
som avbröt

Kock

11

3

27%

BF Åsö/Söderort

29

8

28%

BF Järva/Åsö

31

12

39%

Bygg

21

9

43%

VO

29

6

21%

121

38

31%

Totalt för samtliga
utbildningar
Källa: Stockholms stad

Enligt utbildningsanordnarna var de vanligaste skälen till avbrott att eleven inte gjorde tillfredställande
framsteg respektive personliga omständigheter (såsom flytt, ohälsa, föräldraledighet etc). Ej
tillfredställande framsteg tycks i sin tur vara kopplad till elevernas tidigare utbildningsbakgrund.
Nästan hälften (44 procent) av eleverna med 0 till 6 års tidigare utbildning avbröt
kombinationsutbildningen längs vägen. Också elever med relativt hög utbildningsbakgrund har dock i
flera fall fått kämpa för att klara utbildningen. En intervjuad elev säger:
Hälsopedagogik var svårast eftersom det var första kursen och vi kunde inte svenska. Det
var nästan som en chock. Sen Vård och omsorg 1, den var också svår men blev bättre när
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vi hade praktik. Sen var det medicinsk grundkurs, det kom liksom nya ord och ny teori för
varje kurs så det har varit jättesvårt.

En annan elev berättar:
Först var jag tvungen att översätta hela boken till mitt språk, jag måste det för att förstå,
det tog mycket tid, trots att jag är van vid att studera. Sedan när jag förstått var jag
tvungen att läsa boken på svenska och träna mig på att kunna uttrycka de kunskaper jag
hade – på svenska så att läraren förstod.

Vid sidan av utbildningsbakgrund, har elevernas språkliga ingångsnivå i svenska har haft stor betydelse
för i vilken utsträckning de fullföljt utbildningen. En majoritet av eleverna som avbröt utbildningen
inom Bygg befann sig på sfi-kurs 2B vid antagningen. Inom BF respektive Vård och omsorg avbröt
framförallt elever som befann sig på kurs 2C vid antagningen. Kön tycks däremot inte ha varit en
faktor, då andelen kvinnor som skrevs in på kombinationsutbildningarna ligger i linje med andelen
kvinnor bland eleverna som fullföljde utbildningarna.
Slutligen pekar utvärderingen på att elevernas hemsituation påverkat deras progression och
möjligheter att fullfölja utbildningen. Både lärare och elever vittnar om att flera elever var
oförberedda på vad de gav sig in på och vad som skulle krävas av dem i termer av bl.a. självstudier
när de började i kombinationsutbildningen. En lärare säger:
Det här är en jättekrävande utbildning. Du måste ha tid att sitta mycket själv på kvällar och
helger, och du måste vara villig att lägga in det som krävs för att klara den, att kanske
prioritera ned andra saker. Och det är viktigt att eleverna får information om det i
samband med antagning, och kan välja bort utbildningen om den inte passar deras liv just
nu.

En samlad slutsats från utvärderingen är således att det är viktigt att elever som har förutsättningar
att klara kombinationsutbildningarna antas. Sedan starten av de fem första
kombinationsutbildningarna, har Stockholm stad vidareutvecklat antagningsprocessen för att minska
andelen avbrott. Flera intervjuade medarbetare vid förvaltningen uppger exempelvis att kunskapen
om vilka förkunskaper och förutsättningar eleverna bör ha för att klara utbildningen är betydligt
högre idag, vilket återspeglas i antagningsprocessen. Vidare sker slutgiltig antagning inte förrän efter
den inledande orienteringskursen. Intervjuade lärare som fortsatt arbeta med
kombinationsutbildningar upplever också att andelen avbrott minskat i de nya uppstarterna.

Effekter på organisationsnivå
Kombinationsutbildningarnas målsättningar har i första hand fokuserat på effekter på elevnivå.
Utvärderingen pekar dock på att utbildningarna även bidragit till att stärka kunskap och kapacitet hos
berörda utbildningsanordnare. Intervjuade yrkeslärare anger att de blivit bättre på att stötta personer
med svenska som andraspråk, och därmed elever i yrkesutbildningar generellt. Flera yrkeslärare
anger också att de tagit fram anpassat undervisningsmaterial i kombinationsutbildningarna, som de
kommer kunna återanvända i andra sammanhang. En yrkeslärare berättar i en intervju:
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Jag har lärt mig som lärare, hur jag går in och möter eleverna. Ge mig tid till att möta och
aktivt lyssna och läsa av eleverna, vilket är särskilt viktigt här. Och sen har jag ju blivit
bättre på detta att använda en kontextrik undervisning hela tiden så att det finns ett
sammanhang att hänga upp allt på. Kontexten behöver inte alltid vara yrket, utan kan också
vara elevens kontext. Man tränade på att höra vad eleven sa, och koppla det till ett
begrepp eller en teori. Det har jag nytta av nu också. Förstärkning och stöttning av
lärandet, förklara och repetera, synliggöra ord och teorier, använda bilder. Det gör man
annars också men ännu tydligare här. Det tar jag med mig.

Sfi-/sva-lärare anger i sin tur att de fått ökad kunskap om yrkesinriktade utbildningar och hur de kan
understödja elevernas lärande inom andra ämnen. Både lärarkategorierna uppger överlag även att de
blivit bättre på att samverka med andra lärare över ämnesgränser.
Också intervjuade skolledare upplever att de utvecklats till följd av kombinationsutbildningarna. Flera
intervjuade skolledare säger att de insett vikten av pedagogiskt stöd och uppföljning, då integreringen
av två ämnen kräver betydligt mer av lärarna än en reguljär sfi- eller yrkesutbildning. Mot bakgrund av
dessa lärdomar har en av utbildningsanordnarna avsatt en skolledarresurs på heltid till de nya
kombinationsutbildningar som startar upp under året. Några skolledarna lyfter även att de insett
vikten av att hitta rätt lärare, som inte bara behöver vara kompetenta lärare i sitt ämne utan också
har en vilja och ser fördelarna med att samarbete över ämnesgränser samt är engagerade och öppna.
Genomförda intervjuer tyder samtidigt på att kapacitetsuppbyggnaden i de flesta fall är
personbunden. Viss muntlig återföring har skett till andra lärare, men inte på ett strukturerat sätt
eller genom skriftlig dokumentation. Kompetens hos lärare som inte längre jobbar med
kombinationsutbildningar har överlag inte tillvaratagits, och kunskapsutbytet med nya skolor som
startar upp kombinationsutbildningar har i regel varit begränsat. Här utgör en av de externa
utbildningsanordnarna ett undantag i sammanhanget, som tagit fram ett underlag för
kombinationsutbildningar som spridits till skolenheter inom samma företag i andra kommuner. För
att säkra hållbarhet samt tillvarata potentialen i den kompetens som byggts upp, skulle således en mer
systematisk spridning och dokumentation behöva ske.
De fem kombinationsutbildningarna har också medfört kapacitetsuppbyggnad på förvaltningsnivå.
Flertalet enskilda medarbetare vittnar i intervjuer om att deras kunskap om
kombinationsutbildningar, förvaltningens roll samt centrala framgångsfaktorer, förutsättningar och
riskfaktorer ökat väsentligt. Flera av lärdomarna har också omsatts i löpande utveckling av ramverk,
stödstruktur och styrning i samband med nya uppstarter. Bland att har förvaltningen sedan starten av
de första fem kombinationsutbildningarna:
• centraliserat antagning och matchning till utbildning
• vidareutvecklat språkstödet
• vidareutvecklat och centraliserat arbetsgivarsamverkan i samband med APL
• infört stödjande insatser i form av ex lärarnätverk
Genomförda intervjuer tyder slutligen på att kombinationsutbildningarna fördjupat förvaltningens
kunskap och insikter inom frågor med bredare bäring för vuxenutbildningen. En sådan fråga handlar
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om vikten av att utgå från individens behov snarare än upparbetade strukturer. Som ett exempel på
detta lyfter en intervjuad företrädare fram antagningsprocessen för kombinationsutbildningarna, där
utgångspunkten i individens behov medfört att förvaltningen brutit upp tidigare strukturer kring bland
annat öppettider, vägledning och stärkt orienteringskursernas roll.

Sammanfattande slutsatser
Utvärderingen visar att kombinationsutbildningarna samlat har nått sina målsättningar och stärkt
elevernas möjligheter till etablering. Mer än 9 av 10 elever nådde slutmålen för samtliga yrkeskurser
samt fick ett godkänt resultat på minst en kurs inom sfi/svenska som andraspråk. Cirka 7 av 10
deltagare arbetade inom sitt yrkesområde tre månader efter utbildningens avslut. En tydlig majoritet
av eleverna på kombinationsutbildningarna har utgjorts av kvinnor. Utbildningarna kan därmed ses
som en särskilt framgångsrik insats för att stärka utrikes födda kvinnors fäste på arbetsmarknaden.
Det är samtidigt osäkert hur stadigt eleverna står på lång sikt. Staden bör därför fortsätta följa upp
elevernas etablering över tid. Om möjligt bör även en stödstruktur inrättas kring elever som har fått
jobb för att stärka förutsättningarna för en långsiktig och hållbar etablering på arbetsmarknaden.
För att kombinationsutbildningarna ska leda till en påskyndad etablering krävs att eleverna fullföljer
utbildningen. En knapp tredjedel av eleverna som antogs till de fem kombinationsutbildningarna
avbröt dock längs vägen, i första hand på grund av att eleverna inte gjort tillfredställande framsteg
samt personliga omständigheter. För att maximera kombinationsutbildnigarnas värde, är det således
centralt att elever som har förutsättningar att klara utbildningen antas. Det är också viktigt att
reflektera över hur framtida kombinationsutbildningar potentiellt kan vidareutvecklas för att stötta
och hålla kvar dessa elever, exempelvis genom att erbjuda en ökad flexibilitet i studietakt. Stockholms
stad har sedan starten genomfört flera förändringar i både antagningsprocess och utbildningarnas
upplägg för att minska antalet avbrott. Bland annat har nya uppstarter av kombinationsutbildningar
utökats med fler orienteringskurser, och antagningsprocessen har centraliserats och vidareutvecklats
vad gäller exempelvis samverkan med Arbetsförmedlingen, kartläggning och former för slutlig
antagning. Detta utvecklingsarbete bör fortsätta.
Många elever har motsvarat den faktiska målgruppen vad gäller studieväg och utbildningsnivå, men
inte vad gäller tid i Sverige. Utvärderingen visar samtidigt att kombinationsutbildningarna i hög grad
kan vara relevanta och värdeskapande också för elever som varit lång tid i Sverige utan att etablera
sig. Detta under förutsättning att utbildningarna anpassas till elevernas förutsättningar och behov.
Kombinationsutbildningarna har även lett till kapacitetsuppbyggnad på organisationsnivå. Både lärare
och skolledare har utvecklats till följd av satsningen. Utvecklingen är dock i regel personbunden. För
att säkra hållbarhet samt tillvarata potentialen i den kompetens som byggts upp, behöver en mer
systematisk spridning och dokumentation ske. Också Arbetsmarknadsförvaltningen har stärkt sin
kapacitet till följd av de fem kombinationsutbildningarna. Flera av lärdomarna har också omsatts i
löpande utveckling av ramverk, stödstruktur och styrning i samband med nya uppstarter.
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Påverkansfaktorer
I detta kapitel redogörs för vilka faktorer som påverkat kombinationsutbildningarnas resultat och
effekter. Kapitlet ger även en bakgrundsförståelse till utbildningsanordnarnas förslag till modeller för
framtida kombinationsutbildningar som Del 3 bygger på, då dessa modeller i hög grad utgår från
erfarenheter i genomförandet. Kapitlet är indelat i fem underavsnitt:
• Integrering av sfi/svenska som andraspråk respektive yrkesundervisning
• Individanpassning av stöd
• Kvalitet och upplägg av APL-perioderna samt samspelet med undervisningen
• Tillgång till en stödjande miljö
• Utbildningarnas organisation och styrning

Integrering av sfi/svenska som andraspråk respektive
yrkesundervisning
En av de mest grundläggande förutsättningarna för kombinationsutbildningarna har varit en
integrering av sfi/sva respektive yrkesundervisningen. Genomförd datainsamling tyder på att denna
integrering övergripande fungerat i stort sett bra i de fem kombinationsutbildningarna. Sfi-/svaundervisningens roll i relation till yrkesundervisningen har dock delvis varierat över tid och mellan
olika utbildningsanordnare. I vissa fall tycks sfi-/sva- ämnet främst ha fungerat som ett stödämne till
yrkesundervisningen, medan det i andra utbildningar i högre grad hanterats som ett ämne med delvis
överensstämmande och delvis separata kunskapsmål.
Utbildningarna inom VO samt BF Järva/Åsö har båda haft ett parallellt upplägg, där sfi-/svaundervisningen och yrkesundervisningen varit separerade från varandra. Utbildningarna har inte ett
sämre resultat än utbildningar med ett helt integrerat upplägg. Det går dock inte att dra några
slutsatser om mervärdet av ett integrerat upplägg utifrån dessa resultat. Det parallella upplägget
innebar nämligen inte i praktiken fullständig ämnesuppdelning, då yrkeslärarna samarbetade med
andra sfi/svalärare som ”språkstödjare” i yrkesundervisningen på eftermiddagarna. Denna
undervisning hade, utifrån genomförda intervjuer med lärare och elever, ett integrerat upplägg. I en
av utbildningarna med integrerat upplägg, fungerade den faktiska integrationen vad gäller lärarnas
samspel och samplanering sämre i praktiken. I en annan utbildning fungerade inte elevgruppen
eftersom den var så heterogen (utbildningsbakgrund samt tid i Sverige), och hade under senare delen
av utbildningen därför ett mer parallellt än integrerat upplägg. Det innebär att varken utbildningarna
med ett integrerat respektive parallellt upplägg kännetecknades av detta fullt ut i själva
undervisningen.
Oavsett upplägget i de fem kombinationsutbildningarna, förespråkar samtliga lärare och skolledare ett
integrerat upplägg i framtida utbildningar. Utvärderingen tyder samtidigt på att integrering inte
behöver kräva att lärarna alltid är två i klassrummet på heltid. Det finns ett stort värde i att de på ett
flexibelt sätt kan använda och utnyttja sina olika yrkesprofessioner genom att växla mellan att vara två
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i klassrummet och ibland arbeta var för sig. Efter till exempel en introduktion av ett ämnesområde
där båda lärarna är med och stöttar med modellbyggande samtal och stöd för att komma åt
ämnesinnehållet, går andraspråkläraren igenom ämnesspecifika ord och begrepp och eleverna får stöd
för att kunna processa och uttrycka tankar både muntligt och skriftligt. Därefter kan ämnesområdet
bearbetas och fördjupas i mindre grupper. Ämnesläraren kan sedan också med stöttning låta
eleverna, exempelvis läsa texter om området samt berätta och redogöra sina kunskaper.
Av central betydelse är att lärarna har tid för samplanering samt att lärarna är samspelta i frågor som
rör bemötande, förhållningssätt och agerande i klassrummet. Erfarenheter från de fem
kombinationsutbildningarna visar att samarbetet i planering och i klassrummet speciellt i början av
utbildningen har bidragit till att lärarna lärt känna varandra och främjat samordning av perspektiv och
förhållningssätt. Att vara två lärare har också inneburit att lärarna har kunnat ge ett mer
individanpassat stöd.
En annan faktor med betydelse för integreringen av sfi/sva respektive yrkesundervisningen handlar
elevgruppernas sammansättning. Som tidigare nämnts, har elevgrupperna i flera utbildningar varit
relativt homogena vad gäller både språklig ingångsnivå, utbildningsbakgrund och tid i Sverige. BF
Åsö/Söderort hade inledningsvis gemensamma lektioner. Enligt flera intervjuade elever och lärare
fungerade dock detta upplägg inte alls till följd av elevernas varierande förkunskaper och
förutsättningar. Lärarna bröt därför upp utbildningen, där eleverna under resten av tiden mer har fått
arbeta nivågrupperat.
Av stor betydelse för integreringen, men också för undervisningen och elevernas progression i stort,
är slutligen lärarnas kompetens att undervisa och arbeta integrerat. Utvärderingen pekar på att
lärarna också i praktiken överlag fungerat bra i de flesta fall, med några undantag. Drygt 8 av 10
elever anger i enkäten att de är väldigt nöjda eller nöjda med sin/sina yrkeslärare, medan knappt 8 av
10 elever svarar detsamma vad gäller sina lärare i svenska. Både elever och skolledare lyfter i
intervjuer fram de enskilda lärarna som avgörande för att eleverna utvecklats så mycket. En elev
säger under en intervju:
Jag önskar att alla fick ha lärarna vi har haft. De är fantastiska! Jag hade aldrig klarat det
utan dom.

I några få fall har eleverna framfört att lektioner och prov upplevts som oplanerade. Det finns också
elever som berättar att de ibland har haft problem med att förstå och inte vågat fråga.

Individanpassning av stöd
Utvärderingen pekar på att graden av individanpassat stöd och bemötande har haft stor betydelse för
elevernas utveckling och resultat. Detta dels då elevernas förutsättningar och behov skiljt sig, även i
de fall matchningen av eleverna har fungerat, och dels då elevers situation och omständigheter har
förändrats under genomförande. Klassrumsobservationer samt intervjuer med lärare och elever
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pekar på att det individanpassade stödet också i stort har fungerat bra och således varit en styrka i
genomförandet, med vissa undantag.
En viktig aspekt av individanpassningen handlar om att stärka elevernas kunskap om sin egen språkoch kunskapsutveckling samt utifrån detta stötta elevernas individuella utveckling. Genomförda
intervjuer tyder på att lärarna i regel kontinuerligt har följt upp varje elevs utveckling och haft
uppföljningssamtal med eleven om hens styrkor och utvecklingsområden. I dessa samtal har lärarna
bland annat tagit upp, konkretiserat och diskuterat kursens mål och kunskapskrav med syftet att
tydliggöra för eleven vad som krävs för att få ett godkänt resultat och därmed vad hen behöver jobba
fokuserat med.
En annan central aspekt av individanpassningen handlar om kursupplägg och användningen av
orienteringskurser. BF på Åsö/Söderort använde exempelvis orienteringskurser för att stärka
elevernas förmåga att analysera och reflektera, eftersom många elever kämpade med detta samtidigt
som denna förmåga är central för att eleverna ska kunna klara yrkesutbildningen. Också
yrkeskursernas ordning och upplägg har i vissa fall anpassats utifrån elevernas förutsättningar. En
skolledare berättar:
Kursen Hygien ligger vanligtvis tidigt i yrkesutbildningen. Men den är också språkmässigt
svår då den innehåller mycket lagstiftning. Jag och lärarna pratade om ifall vi skulle lägga in
den senare. Samtidigt är den grunden i alla andra kurser, för om du inte vet hur du ska
säkra hygienen så faller allt. Så det landade i att vi anpassade språk och material för att
göra det lättare för eleverna att förstå innehållet.

En tredje aspekt av de individanpassade stödet handlar om att se elevens hela situation, och vad hen
behöver för att prestera så bra som möjligt från ett helhetsperspektiv. En intervjuad lärare beskriver
vikten av detta så här:
Den psykiska hälsan kan vara svajig, det händer saker i tex Syrien där släktingar dör. En
kvinna ljög för sin man för att hon inte fick studera. De bitarna är också viktiga att se och
ge stöd kring. Många mina samtal med eleverna tog en timme. Det handlar om att föra in
erfarenheten av vad det innebär att vara människa, och vad som påverkar hur vi mår och
presterar.

Samtidigt tyder utvärderingen på utbildningarna inte fullt ut har kunnat erbjuda eleverna det stöd som
de behövt. Nästan hälften av eleverna i enkäten svarar att de bara ibland fått stöd om något har varit
svårt eller om de inte har förstått något, och ytterligare 20 procent anger att de sällan eller aldrig fått
stöd. Elevernas upplevelse varierar delvis mellan utbildningarna. Bland de 30 procent av eleverna som
anger att de alltid har fått hjälp, har hälften gått på BF Järva/Åsö. Elevintervjuer visar vidare att
stödundervisningen i data och matematik inte fullt ut varit individanpassad. Vissa elever uppger att de
är nöjda med den undervisning de fått, men flera elever efterfrågar mer undervisning, ex för att
förbereda social dokumentation.
Inget särskilt kuratorstöd har heller avsatts till utbildningarna, utan eleverna har varit hänvisade till de
ordinarie kuratorresurser som erbjuds inom vuxenutbildningen generellt. Elevhälsan inom den
kommunala vuxenutbildningen är inte lagstadgad, där tillgången till kurator inom den kommunala
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vuxenutbildningen generellt kan vara låg. I Stockholm stad finns dock ett studieteam med psykologer,
arbetsterapeuter och kuratorer som stöttar elever med behov. Intervjuer med lärare och elever
tyder på att detta i några fall varit ett otillräckligt stöd, då i synnerhet kurserna inom BF och VO kan
ge upphov till känslomässiga reaktioner och tankar som elever behöver hjälp att hantera. Studie- och
yrkesvägledare, språkstödjare och lärare har i avsaknaden av kuratorstöd fått ta ett mycket stort
ansvar, i vissa fall utanför deras kompetens- och ansvarsområde.
Möjligheterna att erbjuda ett individanpassat stöd har i sin tur i hög grad påverkats av
gruppsammansättningen. En tydlig slutsats från utvärderingen är elevgrupperna i många fall varit alltför
heterogena vad gäller exempelvis utbildningsnivå och språklig ingångsnivå, vilket försvårat ett
individuellt stöd. Elever som, till exempel haft en högre språklig kompetens i svenska kan ibland ha
fått mindre utmaningar eftersom läraren behövt ta hänsyn till eleverna d som har haft en lägre
språklig kompetens. ”Det har varken blivit hackat eller malet, utan sämre för alla”, som en lärare
uttrycker det. Också alltför heterogena grupper vad gäller tid i Sverige tycks ha påverkat möjligheten
att säkra ett individanpassat stöd och upplägg. Genomförda intervjuer tyder på att elever som varit
lång tid i Sverige utan att etablera sig ofta kan ha ett dåligt självförtroende, vilket inneburit att lärarna
har behövt lägga mer tid på coachande och självförtroendehöjande insatser i relation till denna grupp.
Slutligen har elevgruppernas språkliga heterogenitet i form av modersmål haft stor betydelse för
vilket stöd på modersmål som har kunnat erbjudas. Initialt var tanken att modersmålsstöd skulle
finnas med som en resurs i de interna utbildningarna. I varje utbildning har mellan 8 till 14 olika språk
talats av de eleverna vilket innebar att stöd på modersmål inte kunde erbjudas (tabell 9).
Tabell 9. Spridningen i språk bland inskrivna elever, uppdelat per utbildning
Utbildning

Antal språk

Antal elever

Snitt antal
elever per
språk

Största språken

Kock

8

11

1,4

Arabiska (27 %)
Spanska (18 %)

BF Åsö/Söderort

14

29

2,1

Arabiska (34 %)
Dari, Parsi, Persian (10 %)

BF Järva/Åsö

10

31

2,8 - 3,4

Arabiska (52 %)
Somaliska (16 %)

Bygg

10

21

2,1 - 2,3

Arabiska (33 %)
Spanska (14 %)

VO

8

29

2,4 - 4,1

Tigrinja (28 %)
Somaliska (24 %)

Källa: Stockholms stad

Som tidigare nämnts, hade många elever svårigheter att tillgodogöra sig innehållet i de inledande
yrkeskurserna på grund av att deras språkliga kompetens vid antagningen var på en mycket
grundläggande nivå. Att det saknades förutsättningar för ett individanpassat modersmålsstöd har
därför sannolikt påverkat elevernas progression och utveckling negativt.
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Kvalitet och upplägg på APL-perioderna samt samspelet med
undervisningen
Utvärderingen visar att APL-perioderna har haft en central roll för elevernas utveckling och resultat.
Praktiken har gett eleverna möjlighet att tillämpa, använda och vidareutveckla både yrkes- och
språkkunskaper från undervisningen. ”Praktiken har hjälpt mig förstå det jag läser”, som en elev
uttrycker det under en intervju. I flera fall har APL-platserna även varit en brygga för anställning efter
utbildningsslut. I Kock-utbildningen har exempelvis samtliga elever som arbetar fått jobb på sin APLplats eller på en arbetsplats som fått tips om eleven genom APL-platsen.
Genomförd datainsamling tyder på att APL-perioderna övergripande också fungerat bra från både ett
arbetsgivare- och elevperspektiv i de fem kombinationsutbildningarna, med några undantag. Samtidigt
finns i vissa fall utvecklingspotential vad gäller hur eleverna med stöttning kan få använda och utveckla
sitt andraspråk. I nedanstående avsnitt vidareutvecklar vi dessa slutsatser närmare.
Majoriteten av eleverna är nöjda med sina APL-platser
APL-perioderna har varit upplagda på lite olika sätt i de fem utbildningarna. I Bygg har APL-perioden
utgjorts av en längre sammanhängande period i slutet av utbildningen, medan eleverna inom VO och
BF haft flera, kortare perioder där APL-platserna i vissa fall varierat mellan perioderna. Majoriteten av
eleverna är nöjda eller mycket nöjda med sina APL-platser, även andelen nöjda elever delvis skiljer sig
mellan utbildningarna (figur 4). Mest nöjda är eleverna inom BF Järva/Söderort samt VO, och minst
nöjda är eleverna inom Bygg och Kock.
Figur 4. Hur nöjda eleverna är med sina APL-platser, per utbildning och totalt
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Hur nöjda eleverna är med sina APL-platser har flera orsaker. Några faktorer, som utifrån genomförd
datainsamling har haft stor betydelse, handlar om tillgången till stöd, möjligheten att få använda sitt
andraspråk samt möjligheten att tillämpa och vidareutveckla kunskaper från undervisningen. Hur
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dessa faktorer fungerat i praktiken redogörs för närmare nedan. En grundläggande förutsättning
handlar även om att eleverna erbjuds en APL-plats i tid, dvs under den period då eleverna enligt
utbildningsupplägget ska befinna sig på praktik. I synnerhet inom Bygg har detta varit ett problem, då
några elever fortfarande saknade praktikplats en bit in i praktikperioden.
De flesta elever upplever att de fått bra stöd – men en av tio har fått stöd sällan eller
aldrig
Elevernas nöjdhet med APL-platserna hänger delvis, men inte helt samman med vilket upplevt stöd de
upplever att de fått på sina APL-platser av handledare och kollegor för att förstå och klara sina
arbetsuppgifter. Majoriteten av eleverna upplever att de för det mesta eller ibland fått stöd, även om
det delvis varierar mellan utbildningarna (figur 5). Ingen elev vid BF Järva/Åsö upplever exempelvis att
de sällan eller aldrig fått stöd, medan 40 procent av eleverna på Kock upplever detta.
Figur 5. I vilken utsträckning eleverna upplever att de har fått stöd på sina respektive
arbetsplatser för att förstå och klara sina arbetsuppgifter, per utbildning och totalt
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Genomförda elevintervjuer pekar på att det i första hand varit handledaren som stått för stödet till
eleverna. I de fall det fungerat bra, har handledaren både väglett och introducerat eleven till
arbetsuppgifter, men också fungerat som bollplank och stöd i frågor som kommer upp längs vägen. En
elev berättar:
Jag har en handledare. Hon hjälper mig mycket t.ex. idag jobbar du tillsammans med den här
personen, kanske med att göra sallad, idag jobbar du med kocken. Hon vill lära mig olika
saker inte bara rutin utan olika arbeten i köket. Det är bra. Jag kan fråga alla om det är
något. Handledaren är chef för restaurangen. Jag blir bra bemött, mycket bra.

Sammantaget pekar utvärderingen således på att stödet till eleverna i hög grad är beroende av att
eleverna har en bra och närvarande handledare. I viss mån beror detta på handledarens kompetens,
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där genomförda arbetsgivarintervjuer pekar mot att handledarutbildningar, i synnerhet med fokus på
vad det innebär att stötta elever med svenska som andraspråk, haft en positiv påverkan. Också
handledarens personliga egenskaper har dock stor betydelse. En skolledare säger:
Handledaren är jätteviktig, att det är en bra person som är pedagogisk, lyhörd, intresserad av
människor. Handledaren är nästan viktigare än själva arbetsplatsen. Och vi följer faktiskt
handledaren för att säkra bra APL-platser - om handledaren byter arbetsplats tar vi kontakt
med den nya arbetsplatsen.

För att stärka förutsättningarna för välfungerande APL-platser, har Arbetsmarknadsförvaltningen mot
denna bakgrund utvecklat en handledarutbildning som idag erbjuds alla arbetsgivare som tar emot
elever från kombinationsutbildningar.
Elevernas möjligheter att prata svenska under APL varierar stort mellan utbildningarna
En annan viktig kvalitetsaspekt handlar om vilka möjligheter eleverna haft att prata svenska under
APL-perioden. Överlag tycks dessa ha varit goda, då 55 procent av eleverna anger att de fick prata
mycket svenska under sin sista APL-plats, och ytterligare 33 procent anger att de pratade ganska
mycket svenska (figur 6). Samtidigt visar enkätsvaren att elevernas möjligheter att prata svenska
varierat stort mellan utbildningarna. Elever inom VO och BF har i regel pratat betydligt mer svenska
på sina APL-platser än eleverna inom Kock och Bygg. Genomförda intervjuer samt enkätens öppna
svar pekar på att detta i första hand beror på att det i lägre grad talades svenska generellt på flera
APL-platser inom de två sistnämnda utbildningarna.
Figur 6. I vilken utsträckning eleverna enligt egen utsago pratade svenska under sin sista APLplats, per utbildning och totalt
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Att eleverna får möjlighet att prata svenska under APL-perioden är dels viktigt för att de ska kunna få
möjlighet att utveckla ett funktionellt språk för att kunna prata i och om arbetet på arbetsplatsen,
dels för att den språkliga kompetensen i svenska inte ska stagnera eller i värsta fall gå tillbaka. I vissa
branscher är det samtidigt svårare att hitta arbetsgivare som möjliggör detta, då en högre andel av
både personal och chefer utgörs av utländsk arbetskraft som inte pratar svenska själva. Det är därför
viktigt att beslut om nya uppstarter av kombinationsutbildningar relateras till tillgången till bra APLplatser, så att inte antalet antagna elever överstiger antalet tillgängliga APL-platser.
De flesta elever har kunnat tillämpa vad de lärt sig på utbildningen under APL-perioden
Tre av fyra elever som svarat på enkäten uppger att de har fått möjlighet att tillämpa mycket av vad
de lärt sig under utbildningen på sin sista APL-plats. Ytterligare 21 procent anger att de har kunnat
använda en del och endast 5 procent anger att de nästan inte har kunnat använda något. Dessa fem
procent utgörs av tre personer. Flera elever kan också ge exempel på vilka kunskaper som de använt
på sin sista APL-plats. Nedan följer ett urval av dessa beskrivningar.
Hur man duschar människor och byter blöja. Och om de har stroke och är förlamade
sidan. Då de behöver kudde armen och mellan benen.
Köksredskap, arbetssystem och några nya maskiner.
Att kapa trä, skruva med skruvdragare tex.
Exempel på något som jag lärt mig i utbildningen och som jag använt på APL är att hantera
konflikten mellan barnen på ett professionellt sätt. Att jag planera flera aktiviteter och
genomföra de, utvärdera och samtidigt ha två planer. Om något händer så tar jag andra
planen utan problem och stressigt.

Några utbildningar har som tidigare nämnts haft uppdelade APL-perioder. Både lärare, arbetsgivare
och elever vittnar om att eleverna i många fall utvecklats mycket mellan den första och sista
praktikperioden. En elev berättar:
Det är stor skillnad på första och sista gången. Första gången jag förstod en del men jag
kunde inte prata. Jag bara tänkte och tänkte, hur ska jag säga, det var jättesvårt. Och visste
inte vad eller hur jag skulle jobba. Jag tittade mest. Men efter två veckor började jag att
prata, det var ett mirakel. Andra gången lite bättre och sista kunde jag göra allt.

En framgångsfaktor för elevernas språk- och kunskapsutveckling har handlat om att elever,
arbetsgivare och lärare haft en gemensam bild av vad som är syftet med APL-perioden och vilka
kunskaper och förmågor som den ska ge. Genomförda intervjuer tyder på att kunskapsmålen för APL
generellt varit tydliga inom i synnerhet BF, VO och Kock.
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Förberedda arbetsgivare och löpande kontakt med skolan är en central framgångsfaktor
– har fungerat bra med vissa undantag
Intervjuer på olika nivåer pekar på vikten av att arbetsgivarna är förberedda på vem de ska ta emot
för att APL-perioden ska bli så givande som möjligt. I synnerhet är det viktigt att arbetsgivarna har
kunskap om elevernas språkliga kompetens i svenska, som i regel skiljer sig relativt mycket från de
elever som arbetsgivarna tar emot från reguljära yrkesprogram. Genomförda intervjuer med
arbetsgivare indikerar att de flesta arbetsgivare också i praktiken känt sig förberedda. Flera
arbetsgivare har fått träffa eleverna innan praktikperioden börjat, samt i vissa fall också varit på
möten med skolan där de fått övergripande information om eleverna, utbildningarnas syfte, upplägg
och målgrupp. Dessa träffar har i regel uppskattats mycket av elever, lärare och intervjuade
arbetsgivare.
Flera arbetsgivare lyfter också vikten av ett gott samarbete med skolorna under själva
praktikperioden. Också detta tycks utifrån genomförda arbetsgivarintervjuer övergripande ha
fungerat bra. I de flesta fall har yrkesläraren besökt arbetsplatsen, och i många fall även
andraspråksläraren. Överlag upplever också intervjuade arbetsgivare att de har kunnat få kontakt
med skolorna vid frågor eller problem.
Det finns samtidigt några undantag, där arbetsgivarna upplevt information, kontakt, kunskap om
lärandemål och uppföljning som mer bristfällig. Några arbetsgivare upplever också att eleverna i vissa
fall inte haft förkunskaperna och förmågan som krävts för att kunna tillgodogöra sig APL på ett bra
sätt, bl.a. på grund av att deras språkliga kompetens i svenska inte räckt till för arbetsplatsens krav.
Två av nio intervjuade arbetsgivare anger att de som följd inte vill ta emot elever på APL från
kombinationsutbildningar igen. Det är dock svårt att dra några säkra slutsatser om vad arbetsgivarnas
upplevelse bottnar i. Det kan handla om att elevernas förkunskaper i absolut mening inte upplevs
räcka till, men eventuellt också om att arbetsgivarna inte fått tillräckligt med förhandsinformation om
hur elevernas kunskapsnivå såg ut samt i vilken grad och på vilket sätt som eleverna förväntades vara
delaktiga i arbetet.
Som tidigare nämnts spelar APL-platserna en central roll för kombinationsutbildningarnas resultat.
Det är därför av stor vikt att det finns ett välfungerande samarbete med lämpliga arbetsgivare, som i
sin tur inkluderat rutiner för att hitta, etablera kontakt med samt underhålla relationen till lämpliga
arbetsgivare. I de fem kombinationsutbildningarna som stått i fokus för denna utvärdering, ansvarade
de enskilda utbildningsanordnarna för att ordna APL-platser, vilket har fungerat olika bra på olika
skolor. I de flesta fall har det dock varit relativt tidkrävande, samt inneburit att några arbetsgivare
blivit kontaktade med frågor om APL från flera olika utbildningsanordnare samtidigt. Över tid har
Arbetsmarknadsförvaltningen därför centraliserat arbetsgivarsamverkan för skolorna i egenregi med
syfte att stärka effektivitet, kvalitet och samordning av kontakterna med arbetsgivare. Genomförda
intervjuer på olika nivåer tyder på att detta generellt också varit en positiv förändring, som delvis
adresserar de utmaningar och brister som fanns i arbetsgivarsamverkan i de fem
kombinationsutbildningarna. Samtidigt finns viss fortsatt utvecklingspotential vad gäller denna fråga,
vilket vi kommer återkomma till i rapportens sista kapitel.
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Tillgång till en stödjande miljö
Utvärderingen pekar på att tillgången till en stödjande miljö har haft stor betydelse för elevernas
progression och resultat. Med stödjande miljö menas flera saker.
För det första handlar den stödjande miljön om grupptillhörigheten, och gruppens betydelse för att
främja självtillit, motivation och utveckling hos eleverna. Med ett undantag har elevgrupperna fungerat
mycket bra ur detta perspektiv. Eleverna vittnar i intervjuer om att de känner sig trygga och hjälper
varandra, och att detta haft stor betydelse för att de orkat fortsätta under särskilt krävande perioder.
En elev berättar:
Vi hjälper varandra. Och vi säger till varandra att du kommer klara det.

En lärare är inne på samma linje:
De peppar varandra, säger ”vi ska klara detta, tjejer”. Några elever höll på att hoppa av
flera gånger, men där sa vi och gruppen att de skulle hänga kvar. Och då gjorde de det,
och nu har de klarat utbildningen.

De välfungerande elevgrupperna tycks utifrån intervjuer gynnats av det stängda intaget, det vill säga
att elever inte kontinuerligt antagits till utbildningarna under genomförandet. Också storleken på
elevgrupperna har haft betydelse, där flera elever framhåller värdet av mindre grupper för att skapa
gemenskap och goda relationer. En skola avviker dock, där elevgruppen fungerat sämre. I detta fall
har inte bara det positiva mervärdet av en välfungerande grupp uteblivit, utan problemen i gruppen
har också haft en direkt negativ inverkan på undervisningen. Genomförande intervjuer tyder på att
problemen sannolikt beror på en kombination av gruppens sammansättning, som var mycket
heterogen, samt på relationerna mellan enskilda individer.
För det andra handlar den stödjande miljön om lärarnas bemötande och förhållningssätt. Både
lärare och skolledare framhåller vikten av att tro på eleverna, se deras resurser samt vara engagerade
och lyhörda. Med några få undantag tycks lärarna också ha fungerat på detta sätt. En skolledare säger:
Jag tror att det är lärarna som är a och o. Att ha en omtanke om och tro på eleven. Att
skapa relationer till varje elev, sätta sig in i och visa intresse för eleverna, inspirera dem till
att vilja genomföra utbildningen. Om de känner sig trygga och sedda, så kommer de ge allt.

Några lärare framhåller också vikten av att se och bemöta eleverna som vuxna samt att ställa krav. En
lärare uttrycker sig så här:
Jag ser det som jätteviktigt att möta eleverna med respekt, som vuxna människor på en
relevant nivå, att räkna med dem. Inte se dem som mindre vetande. Inte curla för mycket,
prata så sakta att de inte kan förstå vanligt tempo på den svenska som talas på tex
nyheterna. Det blir en passivitet hos eleverna, och de blir understimulerade. Det är viktigt
att ställa krav, att inte göra en massa undantag.
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För det tredje pekar utvärderingen på vikten av att eleverna har tillgång till relevanta metodrum
och kurslitteratur som en del av den stödjande miljön. Metodrum har använts i tre av utbildningarna
och där upplevts generellt fungera bra, med vissa undantag. Inom BF har det av naturliga skäl varit
svårare att säkra ett relevant metodrum. Att få möjlighet att praktiskt träna på och tillämpa sina
yrkeskunskaper utanför APL-perioderna framhålls av alla elever som viktigt, dels då detta stärker
förutsättningarna för att tillgodogöra sig teoretiskt innehåll (språk och yrke) och dels då det stärker
yrkeskunskaper. Intervjuer med elever och lärare tyder vidare på att användningen av metodrum har
stärkt elevernas yrkesidentitet. Ett metodrum har också en stor betydelse för att på ett meningsfullt
sätt kunna arbeta med elevernas andraspråksutveckling. Den konkreta miljön i metodrummet ger
eleverna rika tillfällen att på ett enkelt sätt kunna kommunicera och göra sig förstådda med hjälp av
kontexten. Läraren får samtidigt möjlighet att på ett naturligt sätt kunna stötta dem i att använda ett
alltmer utvecklat språk.
Vad gäller kurslitteraturen, har en stor brist i genomförandet varit att det i regel saknats tillgång till
anpassad litteratur för elever med svenska som andraspråk. Den ordinarie kurslitteraturen har
generellt upplevts som svår av många elever, i synnerhet inom VO samt BF. Lärarna har dock i flera
fall anpassat innehållet och kurslitteraturen på olika sätt, till exempel genom att tag fram eget
material, egna texter med förklaringar av ämnesspecifika ord och begrepp samt instuderingsfrågor.
Detta har utifrån genomförda elevintervjuer utgjort ett bra stöd.

Utbildningarnas organisation och styrning
Föregående avsnitt har alla handlat om påverkansfaktorer i själva utbildningen, det vill säga områden
som haft en direkt påverkan på eleverna och som eleverna också själva har kunnat uttala sig om. Hur
väl exempelvis integreringen av språk- respektive yrkesundervisning fungerat eller i vilken
utsträckning eleverna har haft tillgång till en stödjande miljö, påverkas dock i sin tur av utbildningarnas
organisation, styrning och stödstrukturer. Det finns flera lärdomar att dra från de fem
kombinationsutbildningarna utifrån detta perspektiv, vilka redogörs för nedan.
En första lärdom handlar om skolledarnas roll. De flesta intervjuade skolledare anger att de i första
hand fokuserat på praktiska frågor samt stöttat i enskilda elevärenden under genomförande av
kombinationsutbildningarna. Flera skolledare berättar dock att de över tid insett värdet av att de är
betydligt mer närvarande och även stöttar lärarna i planering och pedagogiska frågor.
Kombinationsutbildningar kräver betydligt mer än en anpassad schemaläggning för att bli
framgångsrika, där bland annat lärarnas samspel spelar en avgörande roll för kvaliteten i utbildningen.
För många lärare innebär detta ett helt nytt arbetssätt och perspektiv, där skolledarnas pedagogiska
ledning har stor betydelse för att främja denna utveckling.
En sådan skolledarroll kräver samtidigt resurser. En av utbildningsanordnarna har därför fattat beslut
om att avsätta en skolledarresurs på heltid till de nya kombinationsutbildningar som startas upp. Om
inte resurser frigörs och tid öronmärks åt kombinationsutbildningarna, finns utifrån erfarenheterna
från de fem kombinationsutbildningarna en stor risk för att skolledarens tid äts upp av andra frågor.
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En andra lärdom handlar om vikten av att säkra förankring och samsyn kring mål på alla nivåer. De
fem kombinationsutbildningarna präglades av en snabb uppstart med bristande upplevd förankring på
skolnivå, i synnerhet inom stadens skolor i egenregi. Också kombinationsutbildningarnas
målsättningar var i flera avseenden otydliga. Bland annat hade de interna och de externa
utbildningsanordnarna delvis olika mål och målgrupper inledningsvis. Vidare upplever flera intervjuade
skolledare och lärare att relationen mellan det metodutvecklande syftet och målsättningarna på
elevnivå var otydlig, exempelvis vad metodutvecklingen innebar samt vad dessa dubbla syften
medförde för genomförandet. En tredje otydlig målaspekt handlar om syftet med undervisningen i
sfi/svenska som andraspråk – att understödja yrkesutbildningen eller möta kunskapskraven för
svenska som andraspråk ur ett bredare perspektiv där även att utveckla sitt andraspråk för
deltagande i vardags- och samhällsliv ingår. Sammantaget har otydligheten kring
kombinationsutbildningarnas målsättningar och målhierarki lett till frustration på skolledar- och
lärarnivå samt svårigheter att styra utbildningarna.
En tredje lärdom handlar om vikten av kombinationsutbildningar samordnas, följs upp och stöttas på
kommunövergripande nivå. När de fem utbildningarna startades upp fanns inga särskilda resurser
avsatta för samordning och stöd till utbildningarna inom förvaltningen, trots att behovet av detta
visade sig vara stort. Det saknades enligt Strategirådets förståelse också en systematisk analys av vilka
risker som fanns i genomförandet av kombinationsutbildningarna, exempelvis i termer av hur
eleverna med studiebidrag och CSN-lån påverkades vid underkända betyg samt sommaruppehåll.
Genomförda intervjuer pekar på att detta i sin tur spädde på frustrationen och missnöjet på
utbildningsanordnarnivå, samt bidrog till att problem och frågor som uppstod under vägen,
exempelvis rörande antagning och avbrott, var svårare att lösa och besvara.
Skolorna i egenregi är betydligt mer missnöjda med kombinationsutbildningarnas uppstart samt
stödet från förvaltningen än de privata skolorna. Genomförd datainsamling tyder på att denna skillnad
i missnöje kan ha flera tänkbara förklaringar. En förklaring kan vara att det i VO samt BF finns fler
kurser som är mer teoretiskt krävande än i Bygg och Kock, som de privata utbildningsanordnarna
drev. Skillnaderna kan också bero på vilket stöd lärarna fick från sina skolledare, hur väl samarbetet
fungerade mellan lärarna samt vilka problem som uppstod i de olika utbildningarna. Exempelvis var
frågan om elevernas försörjning en större fråga i de interna utbildningarna jämfört de externa
utbildningarna. Ytterligare en förklaring kan handla om hur uppdraget att driva en
kombinationsutbildning landade hos utbildningsanordnarna. För de externa utbildningsanordnarna
formulerades kombinationsutbildningarna som en frivillig option, vilket potentiellt innebar att
förankringen redan från början var större hos de privata anordnarna, som i högre grad själva kunde
välja om de ville starta en kombinationsutbildning. En fjärde tänkbar förklaring kan handla om
relationen mellan förvaltningen och skolorna i egenregi. Genomförda intervjuer med både skolledare
och medarbetare inom förvaltningen tyder på att det delvis finns en otydlighet rörande förvaltningens
roll, och vad skolorna kan förvänta sig av förvaltningen i egenskap av huvudman respektive beställare.
Som nämns i avsnitt 3.5 har förvaltningen i flera avseenden tagit till sig av de lärdomar som
genererats under genomförandet av de fem kombinationsutbildningarna. Bland annat har
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förvaltningen resurssatt och strukturerat upp processer för samordning och stöd. Vi uppfattar
samtidigt att det finns fortsatt behov av att arbeta vidare med några av de frågor som inledningsvis
utgjorde problem. Vi återkommer till detta i del 4, där våra rekommendationer för Stockholms stads
fortsatta utvecklingsarbete rörande kombinationsutbildningar presenteras.
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Del 3 – Reflektioner och
rekommendationer för
kombinationsutbildningar
I denna del presenteras våra reflektioner och rekommendationer kring hur Stockholms stad bör
bedriva kombinationsutbildningar med utgångspunkt i utbildningsanordnarnas modellbeskrivningar,
erfarenheter från utvärderingen samt forskning.
För en mer detaljerad beskrivning av hur respektive utbildningsanordnare föreslår att framtida
kombinationsutbildningar bör läggas upp från ett organisatoriskt perspektiv, se bilaga 1.
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Rekommendationer för
kombinationsutbildningar
I utbildningsanordnarnas uppdrag ingick att utifrån gjorda erfarenheter ta fram en modell för framtida
kombinationsutbildningar. Utbildningsanordnarna för de fem yrkesutbildningar som genomfördes
under projektet har skickat in förhållandevis omfattande beskrivningar av hur de anser att framtida
kombinationsutbildningar bör organiseras och genomföras. Beskrivningarna kan ses dels som en
sammanfattning av de framgångsfaktorer som enheterna har erfarit i genomförandet av
utbildningarna, dels som exempel på vad som behöver förändras för att utbildningarna ska bli mer
framgångsrika.
För att kunna jämföra och analysera beskrivningarna gjordes en bearbetning av beskrivningarna
formmässigt, men inte innehållsmässigt. Varje kursanordnare fick sedan se och lämna synpunkter på
den bearbetade beskrivningen av modellen. En analys av beskrivningarna har gjorts för att bland annat
kunna se likheter och skillnader.
I detta kapitel presenteras sammanfattande rekommendationer för Stockholms stads fortsatta arbete
med kombinationsutbildningar. Kapitlet inleds med ett generellt resonemang om Sfi-utbildningens
syfte och roll i kombinationsutbildningar. Därefter följer våra rekommendationer baserat på
utbildningsanordnarnas modellbeskrivningar, erfarenheter från liknande satsningar och relevant
forskning, strukturerat utifrån aspekter som har betydelse för framtida kombinationsutbildningars
framgångspotential.

Om sfi-utbildningens roll i kombinationsutbildningarna
Utvärderingen pekar på att de olika utbildningsanordnarna delvis haft olika syn på sfi-/svaundervisningens roll i relation till yrkesundervisningen – som ett stödämne till yrkeskurserna eller
som ett eget ämne med delvis överlappande, delvis separata kunskapsmål. Detta kluvna synsätt
återfinns även på nationell nivå.
Sfi-utbildningen ligger under Utbildningsdepartementets ansvarsområde men har nära koppling till
integrations- och arbetsmarknadspolitik. Detta innebär att sfi-utbildningen är en angelägenhet för
olika politikområden, vilket har betydelse för utbildningens förutsättningar, organisation och innehåll.
Detta handlar inte minst om samarbetet med aktörer inom kommunernas flyktingmottagande,
socialförvaltning och arbetsförmedling som kan se på sfi och dess roll utifrån skilda mål och
prioriteringar (2013 Sandwall, 2017 Lindberg & Sandwall).
Tre synsätt kring vad som kan betraktas som sfi-utbildningens ansvar och roll har över tid kunnat
utskiljas (SOU 2003:77).
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•
•
•

Sfi som förutsättning för integration och delaktighet i det svenska samhället
(integrationspolitiska mål)
Sfi som verktyg för individens snabba inträde på arbetsmarknaden och egenförsörjning
(arbetsmarknadspolitiska mål)
Sfi som en kvalificerad språkutbildning (utbildningspolitiska mål)

De integrationspolitiska målen som fastställdes 2008 bygger på lika rättigheter, lika skyldigheter och
möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Integrations- och etableringsfrågor
behandlas sedan 2011 till största delen av Arbetsmarknadsdepartementet. Under senaste decenniet
har den så kallade ”arbetslinjen” fått en allt starkare genomslagskraft vilket bekräftas i en beskrivning
av Arbetsmarknadsdepartementets syn på och arbete med integration, ”Integration bygger på arbete
och möjlighet till egen försörjning. Därför är regeringens arbetslinje också integrationspolitik”
(2017, 2012 Lindberg & Sandwall, 2013 Sandwall).
Den arbetsfokuserade synen på integration, och därmed i förlängningen sfi-undervisningen, återfinns
också i den sakpolitiska överenskommelsen (S, MP, C, L) från januari 2019, där det står:
40. Nyanlända ska snabbare in på arbetsmarknaden
Möjligheterna att lära sig yrkessvenska på jobbet samt att kombinera SFI och yrkesvux ska
förstärkas. Kraven på deltagande och resultat måste öka och kopplas till ersättningar.

Antalet sfi-anordnare som inom sfi-utbildningen erbjuder så kallad ”yrkessvenska” har också ökat och
det finns en tendens att ämnet sfi/svenska som andraspråk i olika typer av kombinationsutbildningar
runt om i landet snävas in mot att alltmer vara ett stödämne till yrkeskurserna. Det finns en risk att
en sådan begränsning och inriktning snarare kan minska än öka möjligheterna för Sfi-anordnare att
kunna erbjuda en undervisning som motsvarar de krav som finns inskrivna under sfi- utbildningens
syfte i kursplanen:
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att
ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än
svenska ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge
språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv
samt fortsatta studier (vår fet-markering).

Att det i utbildningarna finns en inriktning mot ett yrkesområde eller integrering av sfi/svenska som
andraspråk och en yrkesutbildning är ingen motsättning eller konflikt i sig, snarare kan en
yrkesinriktning både vara motivationshöjande och öka elevernas möjligheter till en önskad etablering
på arbetsmarknaden. Det kan dock finnas en risk att utbildningarna blir alltför fokuserade på
etablering på arbetsmarknaden. Utbildningarna bör istället ha ett helhetsperspektiv med målsättning
att inte bara stärka individernas möjligheter att bli aktiva och delaktiga i arbetslivet utan också i
vardags- och samhällsliv.
Instead of viewing the different roles of sfi as conflicting and incompatible, we argue for a long term,
consistent and sustainable agenda for sfi through which different roles of the program can be

Strategirådet, Svartmangatan 9, 111 29 Stockholm
info@strategirådet.se

42
reconciled and unified in order to prepare students for active participation in their daily life in the
society at large as well as in the workplace (Lindberg & Sandwall 2017).

Om framtida kombinationsutbildningars organisation
Kombinationsutbildningarnas organisation sätter ramarna för undervisningen. Mot bakgrund av både
utvärderingen och utbildningsanordnarnas egna modellbeskrivningar, rekommenderar Strategirådet
att stadens kombinationsutbildningar organiseras på följande sätt:
• För varje kombinationsutbildning bör finnas tydligt definierade mål både för sfi/svenska som
andraspråk och för yrkesutbildningen.
• Varje kombinationsutbildning bör administreras och organiseras av en utbildningsanordnare.
• En och samma utbildningsanordnare bör erbjuda mer än en kombinationsutbildning med
samma yrkesinriktning. Utbildningarnas längd och upplägg bör anpassas till elevernas
förutsättningar samt utbildningarnas krav.
• I kombinationsutbildningen bör, där detta är möjligt, finnas flera utgångar.
• Utbildningens upplägg bör vara ämnesintegrerad med utrymme för viss ämnesuppdelning
beroende på elevernas behov.
• Det bör finnas tid inlagd för lärarnas samplanering och uppföljning men också för individuell
ämnesplanering.
• Varje kombinationsutbildning bör ha tillgång till både ett klassrum och ett rätt utrustat
metodrum.
För varje kombinationsutbildning finns tydligt definierade mål både för sfi/svenska som
andraspråk och för yrkesutbildningen
Resultaten för de elever som fullföljt utbildningarna i projektet är överlag goda både när det gäller
antal avklarade kurser inom sfi eller svenska som andraspråk och antal elever som nått slutmålen för
respektive yrkesutbildning. De interna och externa utbildningsanordnarna hade vid projektets början
olika mål för sfi/svenska som andraspråk. Detta ändrades under projektets gång till ett gemensamt
mål för samtliga kombinationsutbildningar, ”Eleverna ska under utbildningen klara av minst en kurs på
sfi”.
Vi rekommenderar en tydligare målformulering för framtida kombinationsutbildningar och att ett
minikrav bör vara att eleverna under utbildningen ska nå slutmålen för sfi-utbildningen.
Varje kombinationsutbildning bör administreras och organiseras av en
utbildningsanordnare
Tre av projektets kombinationsutbildningar var samorganiserade av två utbildningsanordnare
(interna) där den ena enheten hade huvudansvaret för sfi/svenska som andraspråk och den andra för
yrkesdelen i utbildningen. Detta innebar en del svårigheter både när det gällde administration och
elevrapportering samt ansvarsfrågor angående den pedagogiska ledningen. I utbildningsanordnarnas
modellbeskrivningar förordas att en utbildningsanordnare är ansvarig för varje utbildning.
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En och samma utbildningsanordnare bör erbjuda mer än en kombinationsutbildning
med samma yrkesinriktning. Längd och upplägg bör anpassas till elevernas
förutsättningar samt utbildningarnas krav
I projektet fanns två kombinationsutbildningar med inriktning Barn och Fritid. Grupperna var och
fungerade mycket olika. En av grupperna var relativt homogent sammansatt sett utifrån elevernas
utbildningsbakgrund från ursprungslandet och hur länge de varit i Sverige. Den andra gruppen var
mer heterogent sammansatt. Både elevernas utbildningsbakgrund från ursprungslandet och tid i
Sverige varierade jämförelsevis i hög grad. Detta påverkade undervisningarnas upplägg och
genomförande. I den mer heterogena gruppen fanns svårigheter att möta elevernas olika behov av
både utmaningar och stöd och i slutet av utbildningen undervisade lärarna till största delen eleverna i
två mer nivågrupperade grupper. Deras planering var dock fortfarande ämnesintegrerad.
Även om de två kombinationsutbildningarna för Barn och fritid geografiskt fanns på två olika enheter,
samarbetade lärarna vid planering och uppföljning. De lämnade också in en gemensam
modellbeskrivning. Utifrån de erfarenheter de haft i projektet föreslår utbildningsanordnarna att det
på en och samma enhet i framtiden bör finnas flera kombinationsutbildningar med samma
yrkesinriktning. Utbildningarna kan då riktas mot olika målgrupper, ha olika längd och lärarna kan
samarbeta i större arbetslag. Detta skulle främja möjligheterna både för kollegialt lärande och att i
samverkan kunna ge elever med särskilda behov bättre stöd.
På 80-talet fanns i Göteborg framgångsrika utbildningar som hade ett liknande koncept som
kombinationsutbildningarna. Utbildningarna som kallades för BKU (beredskapsarbete i kombination
med utbildning) var ett samarbete mellan utbildningsförvaltningen, länsarbetsnämnden och
socialförvaltningen. Elever inom sfi erbjöds ett antal kortkurser inom olika yrkesområde och kunde
därefter söka en integrerad yrkesutbildning som kombinerades med ett beredskapsarbete inom
yrkesområdet. Utbildningarna hade olika längd beroende på elevernas utbildningsbakgrund och tid i
Sverige (dokumentation saknas).
Flera utvägar i samma utbildning bör finnas där detta är möjligt
Endast en kombinationsutbildning i projektet hade två möjliga utgångar för eleverna, köksbiträde (800
verksamhetspoäng) och kock (1150 verksamhetspoäng). I modellbeskrivningen för Vård och omsorg
förordas att det i framtida kombinationsutbildningar bör finnas två utgångar, en för vårdbiträde (800
verksamhetspoäng) och en för undersköterska (14 - 1500 verksamhetspoäng). För vissa elever i
projektet hade det troligen varit en fördel att få avsluta utbildningen som vårdbiträde och sedan
arbeta en period. Detta för att få tillämpa sina yrkeskunskaper och för att bli säkrare i sin
andraspråkanvändning. Eleverna hade då vid ett senare tillfälle kunnat komplettera sin utbildning till
undersköterska.
Utbildningens upplägg bör vara ämnesintegrerad med utrymme för viss uppdelning
beroende på elevernas behov
Grundkomponenterna i kombinationsutbildningarna är en integrering av en yrkesutbildning och
sfi/svenska som andraspråk. Eleverna som går utbildningarna ska läsa en yrkesutbildning på sitt
andraspråk som de samtidigt ska utveckla.
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Vi vet att om man använder ett nytt språk för att lära sig ett meningsfullt innehåll, är det
ett effektivt sätt att lära sig både språk och ämne. Undervisningsämnena ger autentiska
kontexter för meningsfull språkanvändning och autentiska anledningar att använda skriftoch talspråk (2010 Gibbons).

I utbildningsanordnarnas beskrivningar om utbildningsupplägg finns både gemensam helt integrerad
undervisningstid men också undervisningstid som är uppdelad för att möjliggöra en mer
behovsanpassad undervisning i mindre grupper, exempelvis rörande litteracitet eller skrivfärdighet.
Förutsättningarna för en framgångsrik integrerad utbildning som har tagits upp är en tro på
utbildningsmodellen och att lärarna har ett helhetsperspektiv på och samsyn kring undervisningens
upplägg och innehåll.
Det integrerade upplägget i kombinationsutbildningarna har som syfte att:
… möjliggöra ett nära samarbete mellan andraspråkslärare och yrkeslärare vilket är
avgörande för en kvalificerad språk- och yrkesintegrerad utbildning (2018 Dahlström &
Gannå).

Två av projektets utbildningar hade ett mer parallellt än integrerat upplägg av utbildningen. Eleverna
gick i olika ordinarie sfi-grupper på förmiddagar och hade yrkesutbildning med stöd i svenska av en
andraspråkslärare på eftermiddagar. Även om det fanns ett visst samarbete med de sfi-lärare som
hade eleverna på förmiddagarna har samtliga lärare beskrivit svårigheterna med att hitta tid för
samverkan och samplanering. Det fanns dock ett bra samarbete mellan yrkeslärare och
andraspråklärare på eftermiddagarna. Samtliga utbildningsanordnare förespråkar ett helt integrerat
upplägg för framtida kombinationsutbildningar.
Exempel från modellbeskrivningarna eller som framkommit i intervjuer eller vid besök i
undervisningen på vad ett integrerat upplägg innebär, är genomgångar i yrkesämnena där båda lärarna
på olika sätt stöttar eleverna i att förstå och tillgodogöra sig det teoretiska innehållet och samtidigt
utveckla sin språkliga kompetens i svenska. Det kan exempelvis handla om att tillsammans med
eleverna arbeta med förståelse av ämnesspecifika begrepp eller skeenden.
Genom modellbyggande samtal och stöttande uppgifter får eleverna en ökad medvetenhet om
yrkesämnets muntliga och skriftliga genrer vilket i sin tur ger möjlighet att utveckla den
kommunikativa kompetensen och också få redskap för att på svenska muntligt eller skriftligt kunna
resonera om och redogöra för tankar och kunskaper (2006, 2010 Gibbons).
Exempel på skäl som framkommit för att viss del av undervisningen också kan vara uppdelad i mindre
grupper kan vara elevernas tidigare erfarenheter. Vissa elever i projektet hade yrkesmässiga
erfarenheter och kunskaper i yrket och därför störst behov av att utveckla sin språkliga kompetens i
svenska medan andra hade behov att utveckla både sin språkliga kompetens och sina kunskaper i och
om yrket. Ett annat viktigt skäl som lyfts fram har med elevernas litteracitet och olika studievana att
göra, en faktor som kan ha en avgörande betydelse för möjligheterna att nå utbildningens mål.
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Om upplägget ska vara fast schemabundet eller mer flexibelt varierar i modellbeskrivningarna. Det
finns utbildningsanordnare som förordar en mer fast schemalagd fördelning med vissa förändringar
över tid, till exempel beroende på hur APL-perioderna är upplagda. Andra utbildningsanordnare
förordar ett mer flexibelt upplägg för att kunna anpassa andelen helt integrerad respektive uppdelad
undervisning beroende på elevgruppens sammansättning och behov.
Det bör finnas tid inlagd för lärarnas samplanering och uppföljning men också för
individuell ämnesplanering
Samtliga utbildningsanordnare har betonat vikten av att tid finns inplanerad i lärarnas arbetsschema
för samplanering och uppföljning men också tid för samarbete med andra aktörer, till exempel
matchare och handledare. Det är också en fördel om lärarna har ett gemensamt arbetsrum.
Ett integrerat upplägg och arbetssätt ställer stora krav på lärarna. Det förutsätter att lärarna har
kunskap om hur undervisningen kan läggas upp och genomföras för att på bästa sätt kunna stödja
andraspråkseleverna både när det gäller deras språk- och kunskapsutveckling, vilket kräver noggranna
och tidskrävande förberedelser (2013 Sandwall).
Varje kombinationsutbildning bör ha tillgång till både ett klassrum och ett rätt utrustat
metodrum
Endast två av kombinationsutbildningarna hade från början av projektet så kallade metodrum (Kock
samt Bygg). Kombinationsutbildningen med inriktning Vård och omsorg fick, efter en termin, tillgång
till ett metodrum en gång per vecka. Metodrummet låg då geografiskt på ett annan enhet (men som
var en av de två samarbetsparterna för utbildningen). Samtliga utbildningsanordnare lyfter fram
behovet av ett rätt utrustat metodrum.
I metodrummet kan eleverna genom praktisk handling få en ökad förståelse av de teoretiska delarna
av utbildningen och också ge goda möjligheter att utveckla sin språkliga kompetens
Framför allt under den första delen av utbildningen då elevernas kompetens i svenska är på en
mycket grundläggande nivå. Den konkreta miljön som finns i metodrummet underlättar förståelsen av
innehållet i yrkesämnena. Att genom rollspel, få moment demonstrerade och sedan vid tillämpning få
stöttning i både vad man ska göra och hur man ska göra ger ökar förutsättningarna för att få en
djupare förståelse av ämnesinnehållet. Metodrummet ger samtidigt möjlighet att på enkelt men
funktionellt sätt kunna kommunicera om det man gör och vad som händer genom att upprepa, visa,
och peka (2017 Dahlström & Gannå).
Metodrummet fungerar också som ett brobygge mellan undervisningen och APL-perioderna.

Om antagning och beredskap för stöd i
kombinationsutbildningar
Antagningen till kombinationsutbildningarna har stor betydelse dels för att de elever som tas in ska ha
rätt förutsättningar för att kunna klara de krav som utbildningen ställer, dels för att gruppen från
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början ska bli så homogen som möjligt. Vi rekommenderar följande för att säkra en väl fungerande
antagning:
• antagningen bör följa en strukturerad och genomtänkt process. Slutgiltig antagning bör sedan
ske efter den inledande orienteringskursen.
• intaget bör vara stängt under genomförandet av utbildningen för att främja en sammanhållen
elevgrupp
• stödjande orienteringskurser bör finnas inlagda i utbildningen
• tillgång till stöd bör finnas för elever vid behov
Nedan utvecklas dessa rekommendationer.
Antagningen bör följa en strukturerad och genomtänkt process. Den slutgiltiga
antagningen bör ske efter den inledande orienteringskursen
Antagningsprocessen skilde sig åt för de interna och externa utbildningsanordnarna i projektet. Flera
utbildningsanordnarna lyfter dock fram vikten av en väl genomtänkt antagning.
En kvalificerad antagningsprocess där elevernas tidigare erfarenheter, språkliga förmåga på
svenska och litteracitet på modersmålet eller starkaste skolspråket kartläggs (BF).

Erfarenheterna från projektet har tagits tillvara av staden. Antagningar till nya
kombinationsutbildningar sker nu centralt i kommunen och det finns både tydliga beskrivningar av
målgrupp för respektive utbildning samt riktlinjer för vad antagningsprocessen ska innehålla och hur
den ska genomföras.
Utbildningsanordnarna har i sina modellbeskrivningar redogjort för önskvärd målgrupp för respektive
utbildning (tabell 10).
Tabell 10. Önskvärd målgrupp för respektive utbildning, enligt utbildningsanordnarna
Yrkesinriktning
Bygg och
anläggning
Köksbiträde och
kock

Studieväg

Sfi/sva

Utbildningens
längd

Andra krav

2

Sfi-kurs C

18 månader

Förkunskaper från
byggbranschen ej
nödvändig

2-3

Sfi-kurs C
påbörjad

Köksbiträde 47
veckor

Inga förkunskaper i
yrket krävs

Kock 72 veckor
Vård och
omsorg

2

Sfi kurs D

Vårdbiträde 18
månader
USK 24 månader

Barn och fritid

Sva på
grundläggande
nivå
2-3

Sva-kurs
2-4

18 månader

Sfi-kurs C/D

24 månader
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Yrkesinriktning

Studieväg

Sfi/sva

Utbildningens
längd

Andra krav
Lång arbetslivserfarenhet

1-2

Sfi-kurs C/D

30 – 36 månader

Utan längre
arbetslivserfarenhet

Erfarenheterna i projektet visar att elevernas bakgrunderfarenheter kan påverka
framgångsmöjligheterna i studierna. Elevernas tidigare utbildningsbakgrund, tid i Sverige och
erfarenheter inom yrket har haft betydelse, även om det också funnits elever med en mycket kort
tidigare utbildningsbakgrund eller varit lång tid i Sverige som genomfört utbildningen med mycket
goda resultat.
Den inledande orienteringskursen har haft stor betydelse. Vissa anordnare har i
modellbeskrivningarna redogjort för vad den inledande orienteringskursen i framtida
kombinationsutbildningar kan/bör innehålla. Förutom en fördjupad kartläggning bör utbildningens
kurser och innehåll presenteras. Eleverna informeras om att skolan har höga förväntningar på dem,
att det finns krav på hög närvaro samt att studierna innebär hårt arbete, men också att de kommer
att få mycket stöd i sina studier. Ett par utbildningsanordnare vill lägga in kursen Information och
kommunikation i introduktionskursen.
Den slutliga antagningen bör ske under introduktionskursen.
Intaget bör vara stängt under genomförandet av utbildningen för att främja en
sammanhållen elevgrupp
Samtliga utbildningsanordnarna framhåller den sammanhållna gruppen som en avgörande
framgångsfaktor. Trygghet i gruppen har stor betydelse för individen.
Framför allt sfi-/sva-lärarna har tagit upp de positiva erfarenheterna med sammanhållna grupper och
påpekar att det finns möjligheter att arbeta systematiskt och långsiktigt med progression på ett helt
annat sätt jämfört med sfi-utbildningen som har kontinuerlig intagning.
Lärarförbundet gjorde 2017 en undersökning om situationen för lärare inom sfi och komvux.
Undersökningen var i form av en enkät och ca 500 medlemmar besvarade enkäten. Två frågor
handlade om den kontinuerliga intagningen på sfi.
Många lärare (73 %) upplever den ständiga omsättningen av elever som ett av de största
problemen med att arbeta inom vuxenutbildningen. Bland SFI-lärarna i enkäten är det den
största utmaningen med arbetet.
Orienteringskurser bör finnas inlagda i utbildningen

Samtliga utbildningsanordnare har i sina modellbeskrivningar lagt in stödjande orienteringskurser.
Den första inledande orienteringskursen behålls i alla modellbeskrivningar som en introduktionskurs.
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De interna utbildningsanordnarnas beskrivningar lyfter fram behovet av en samordnare för den
introducerande orienteringskursen. De förordar också att datakursen Information och kommunikation
samordnas med den inledande orienteringskursen.
Orienteringskurser finns sedan inlagda under hela utbildningstiden i samtliga modellbeskrivningar.
Innehåll och upplägg i kurserna anpassas ämnesövergripande efter elevernas behov över olika
tidsspann. Några exempel från beskrivningarna:
Orienteringskurserna ger en bra möjlighet att ta upp ämnesövergripande frågor och övningar
som är viktiga, men inte direkt betygsgrundande i kurserna. Då tiden är pressad ges inte
mycket utrymme för den här typen av extra, men viktiga läraktiviteter.
I vår projektgrupp fanns ett stort behov av att utveckla analys och läsning. Under termin 2
hade vi läsning som orienteringskurs. Vi läste bilderböcker samt tränade högläsning. Vi
besökte biblioteket där vi fick träffa en bibliotekspedagog som berättade hur man i förskolan
kan använda barnböcker på olika sätt.

Orienteringskurserna är en viktig resurs i kombinationsutbildningarna. Utgångspunkten för att
anordna en orienteringskurs är den enskilde elevens behov, förutsättningar och önskemål. De ger
möjlighet att på olika sätt stötta utbildningen, till exempel genom att först kunna ge en introduktion
till kurser och låta eleven med stöttning få inblick i en ämneskurs eller att den ligger parallellt med en
yrkeskurs och ger stöd. Skolverket ger förslag på orienteringskurser med syfte att ge språkligt stöd i
yrkeskurserna:
I ett yrkeskunnande ingår det att ha ett väl fungerande yrkesspråk. En orienteringskurs i yrkessvenska
kan stödja eleven i sin utveckling från vardagsspråk till vardagligt och formellt yrkesspråk. Det kan ske
till exempel genom att eleven får läsa yrkesrelaterade texter och använda yrkesrelaterade begrepp i ett
muntligt sammanhang. Det kan också handla om att elever får träna på kommunikation i form av
rollspel och samtal, till exempel vad gäller bemötande utifrån olika yrkesroller. Kursen kan vara förlagd
i till exempel ett klassrum eller på en arbetsplats.

På Skolverkets webbsida flera förslag på relevanta orienteringskurser:
•
•
•
•

Ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål
Ge ökade studietekniska färdigheter
Ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i Sverige
Individen i arbetslivet och på arbetsmarknaden

Tillgång till stöd för elever bör finnas vid behov
Utbildningsanordnarna beskriver att de i projektet har haft tillgång till olika stödresurser, mestadels
inom den egna organisationen, men också genom staden. Stödresurser som funnits är studie- och
yrkesvägledare (SYV), coach, modersmålsstöd, speciallärare samt språkstödjare. Några
utbildningsordnare har tagit upp att det också funnits ett behov av en kurator som var knuten till
utbildningen. Hur aktiv och vilken roll SYV haft varierar något.
I modellbeskrivningarna framställs SYV:s roll som viktig. Exempel på detta kan vara i den inledande
orienteringskursen dels för att ge information om utbildningen, dels för frågor som rör elevernas
ekonomi. Andra exempel är om någon elev ska flytta eller har svårigheter och vill hoppa av
utbildningen.
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De interna utbildningsanordnarna tar upp erfarenheterna från stödfunktionerna coach,
modersmålsstöd och språkstöd i projektet. Eftersom en och samma person arbetade med dessa
funktioner fungerade det inte optimalt, till exempel därför att de modersmål där stöd kunde erbjudas
täckte inte alla elevernas modersmål. För framtida utbildningar behöver organisationen för detta
stöd ses över för att vid behov kunna erbjudas. En funktion som samtliga efterfrågar och som bör
finnas med i organisationen för varje utbildning är matchare/samordnare.

Om APL – en central del i kombinationsutbildningarna
Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) har stor betydelse för att den gymnasiala yrkesutbildningen
ska få sådan kvalitet, djup och verklighetsförankring att eleverna blir anställningsbara. Det är viktigt
att genom ett bra och nära samarbete med arbetsplatserna på bästa sätt ta tillvara elevernas
möjligheter att i en autentisk miljö och med stöd få använda, pröva och utveckla både sina
yrkeskunskaper sin språkliga kompetens (Skolverket). Vi rekommenderar följande:
• APL-perioderna bör ha sammanhängande och tydliga mål, både för aktuella yrkeskurser och
för elevernas andraspråkutveckling.
• Utbildningsanordnarna bör ha en löpande dialog och uppföljning med arbetsgivarna.
• Arbetsgivarna bör få information om elevernas förutsättningar och språkliga kompetens vid
de olika APL-tillfällena och om hur de på bästa sätt kan stötta eleverna.
• APL-periodernas längd och upplägg bör anpassas efter utbildningens inriktning och elevernas
behov samt arbetsgivarens förutsättningar
APL-perioderna bör ha sammanhängande och tydliga mål, både för aktuella yrkeskurser
och för elevernas andraspråkutveckling
Erfarenheterna från projektet från bland annat intervjuer med arbetsgivare/handledare visar att det
generellt funnits tydliga mål och uppgifter både för yrkesdelen och för sfi/svenska som andraspråk.
Vid besök i undervisningen hade Strategirådet vid tre tillfällen möjlighet att få lyssna till elevers
redovisningar av eller diskussioner kring erfarenheter från sina praktikplatser. Många elever kunde
redovisa vilka mål som fanns för APL-perioden, kunde berätta vad de gjort, relatera arbetet till
kunskaper och den ämnesteori som de arbetat med i undervisningen. De värderade sin yrkesmässiga
insats och kunde också reflektera över vad som språkligt hade fungerat bra och om eller i vilka
situationer de känt att språket inte räckt till för att kunna uttrycka vad de önskade.
Vi kunde här se en explicit koppling mellan undervisningen och praktiken. Elevernas uppgifter under
APL-perioden var både yrkes- och språkrelaterade. Uppgifterna byggde på innehållet i den aktuella
yrkeskursen och hade tagits med till praktikplatsen för tillämpning och för reflektion. Yrkeslärare och
sfi/svalärare hade under APL-perioden besökt arbetsplatserna och tillsammans med handledaren haft
samtal med eleverna. Sandwall (2013) benämner sådana uppgifter som integreringsuppgifter med syfte
att väva samman undervisningen och arbetsplatsen vilket ger ökade möjligheter till lärande, aktivt
deltagande och interaktion i båda kontexterna (2013 Sandwall, 2018 Svendsen Pedersen).
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Utbildningsanordnarna bör ha en löpande dialog och uppföljning med arbetsgivarna
Elevernas APL-platser i projektet har, med några undantag, fungerat bra. Eleverna har fått ett bra
bemötande och i de flesta fall haft en stödjande handledare. Det har funnits möjlighet att tillämpa,
använda och vidareutveckla kunskaper från utbildningen. Dialogen mellan arbetsplatserna och
utbildningen både inför praktiken och vid uppföljning har också fungerat tillfredsställande. Det har
dock även här funnits vissa undantag.
Samtliga utbildningsanordnare har lyft samarbetet med arbetsplatserna som en avgörande
framgångsfaktor. Många forskare bekräftar vikten av ett bra samarbete mellan utbildning och
praktikplats. I ett bra samarbete rör sig eleverna mellan olika läranderum (klassrum, metodrum och
arbete) vilket möjliggör dels en djupare förståelse av det yrkesrelaterade innehållet, dels en ökad
medvetenhet om språkliga krav i arbetet vilket ökar motivationen att sedan i klassrum eller
metodrum träna på att kommunicera om arbetet eller i olika situationer på arbetet (2018 Svendsen
Pedersen, 2018 Bigestans m.fl., 2013 Sandwall).
Arbetsgivarna bör få information om elevernas förutsättningar och språkliga kompetens
vid de olika APL-tillfällena och om hur de på bästa sätt kan stötta eleverna
Några arbetsgivare/handledare har i intervjuer förmedlat att de hade behövt vara mer förberedda på
elevernas språkliga kompetens, speciellt vid den första APL-perioden och att de saknade kunskap om
hur man på ett bra sätt kan stötta andraspråkelever med en mycket grundläggande kompetens i
svenska.
Vi rekommenderar staden att fortsätta erbjuda handledarutbildningar som har ett
andraspråksperspektiv.
APL-periodernas längd och upplägg bör anpassas efter utbildningens inriktning och
elevernas behov samt arbetsgivarens förutsättningar
I projektet har APL-periodernas placering i tid varierat. Kombinationsutbildningarna BF och VO hade
sammanhängande regelbundet återkommande praktikperioder medan Bygg och Kock hade först en
relativt lång period innan eleverna hade någon praktik. De hade under den perioden minst en dag i
verkstaden eller köket, det vill säga i metodrummet. Eleverna i Bygg hade från och med tredje
terminen successivt mer och mer tid på praktikplatserna. På yrkesutbildningen Kock började sitt
arbetsplatsförlagda lärande med 2 dagar per vecka efter 20 veckor i utbildningen. Andelen APL ökade
sedan i takt med elevernas yrkeskunskaper och språkliga kompetens i svenska.
Utbildningsanordnarna har föreslagit följande upplägg för APL i framtida utbildningar:
• VO: 2 – 3 veckors introducerande APL under den första terminen. Från och med andra
terminen APL 1 – 2 dagar per vecka.
• BF: Eleven ska ges möjlighet att praktiskt utöva yrket under APL-perioderna, en varje termin.
En som yrkesintroduktion tillsammans med språkpraktik under period 1 (4 veckor). Under
period 2, praktik inom yrkeskursen pedagogiskt ledarskap, 4 veckor och period 3 inom
yrkeskursen pedagogiskt arbete, 6 veckor. APL perioderna ska vara förlagda ungefär i mitten
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•

•

av terminen, för att det ska finnas tid för eventuell förlängning, uppföljning, kompletteringar
och prov.
Kock: Målet är att andelen praktik ska vara mer än 15 procent. Eleverna introduceras
succesivt i det arbetsplatsförlagda lärandet. De första 15 – 20 veckorna: 1 dag/vecka i
metodrummet (köket). Efter 20 veckor praktiserar eleverna på arbetsplatser 2 dagar/vecka.
ju längre in i utbildningen och ju längre eleven har kommit i sin språkliga utveckling desto
större andel praktik.
Bygg: Ambitionen är att APL ska vara mer än 15 procent. Eleverna påbörjar sin praktik när
deras kunskaper i svenska språket fyller de mer eller mindre uttalade minikraven som finns
hos företagen i byggbranschen.

Om didaktisk modell, metoder och arbetssätt
För de flesta lärarna var utbildningsformen med ett integrerat upplägg ny och många har beskrivit det
som en tuff, spännande och händelserik resa för både lärare och elever.
Det var som att köra tåget och samtidigt lägga banan (från intervjuer).

Framför allt lärare har förmedlat att de haft viljan att systematiskt pröva och utveckla nya metoder
och arbetssätt men att deras första prioritet i projektet har varit att stötta eleverna för att nå målen
för utbildningen.
Vi kan inte använda eleverna som försökskaniner, de har varken tid eller råd att misslyckas
på grund av vi vill pröva nya arbetssätt och metoder (från intervjuer).

Det finns många exempel både i modellbeskrivningar och från besök som visar på ett nära samarbete
mellan yrkeslärare och sfi-/sva-lärare både i planering och genomförande. De har också beskrivit att
utgångspunkten för undervisningen har varit yrkesutbildningen och att detta har varit en stor
motivationsfaktor för eleverna. Även om det i vissa utbildningar funnits ett relativt starkt fokus på
”yrkessvenska” finns det exempel på lärare som också lyft fram att det funnits synergieffekter genom
att motivationen också ”smittat av sig” och att eleverna har känt det meningsfullt att jämföra och
arbeta med hur man uttrycker sig i andra situationer i vardags- och samhällsliv.
I modellbeskrivningarna finns exempel på språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, till exempel
genom rollspel och arbete med genrepedagogik och cirkelmodellen. Det har på olika sätt också
framkommit under projektets gång att det i de flesta fall verkar ha skett en betydande utveckling både
av samarbetet mellan lärarna och av metoder och arbetssätt. De flesta lärare har beskrivit att de lärt
sig mycket av varandra och om varandras ämnen, vilket också har befrämjat samarbetet och med
största sannolikhet även projektets resultat.
Forskare, som till exempel Cummins (2010), framhåller vikten av att lärare har en kunskapssyn som
bygger på Vygotskys terminologi, den närmaste utvecklingszonen där lärandet ligger på att positionera
eleverna som de personer de genom explicit stöttning har potential att bli.
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Kombinationsutbildningarnas koncept är en målrelaterad utbildning med integrering av sfi/svenska
som andraspråk och en yrkesutbildning. Undervisningen utgår från autentisk ämnesundervisning, en
social kontext som är tydligt kopplad till verkligheten. Med hjälp av lärarnas modellering och stöttning
kan eleverna arbeta med ett innehåll och med uppgifter som är kognitivt utmanande och samtidigt få
stöd i att utveckla sin språkliga kompetens. Gibbons (2010) lyfter fram betydelsen av en kognitivt
krävande undervisning där eleverna får:
• arbeta med kritiskt tänkande och undersökande aktiviteter.
• bygga upp sin egen förståelse genom utvecklande samtal med andra.
• omforma det de lärt sig i nya situationer.
• gå in i nya roller och knyta det de lärt sig till verkligheten.
I en sådan socialkulturell syn på lärandet är den stöttning eleverna får under arbetet själva
kärnpunkten (2010 Cummins, 2010 Gibbons).
Alla aktörer tror på utbildningskonceptet men har lyft behovet av en fortsatt och då strukturerad
utveckling av både organisation och undervisning.
Utbildningsformen ställer stora krav samtliga aktörer. I det fortsatta arbetet med
kombinationsutbildningar bör erfarenheter från både projektet och YFI tas tillvara och möjligheter
finnas att både att erbjuda en erfarenhetsbaserad fortbildning för lärare i kommande
kombinationsutbildningar samt ett fortsatt gemensamt och strukturerat utvecklingsarbete, förslagsvis
med handledning.
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Del 4 - Sammanfattande slutsatser
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Sammanfattande slutsatser och
rekommendationer
Detta kapitel består av två avsnitt. Inledningsvis redogörs för våra övergripande slutsatser, som
sammanfattar de viktigaste resultaten från rapportens del 2 och del 3. Därefter presenteras våra
rekommendationer för Stockholms stads fortsatta utvecklingsarbete rörande
kombinationsutbildningar.

Övergripande slutsatser
Alla människor bär på en inre potential. För att kunna tillvara denna potential behöver förutsättningar
för delaktighet i vardags-, arbets- och samhällsliv finnas. Arbete ger försörjning och en ökad makt att
styra sitt liv. Delaktighet i samhället främjar känslan av tillhörighet och möjligheten att skapa en
meningsfull tillvaro.
Utrikes födda möter i regel högre trösklar för deltagande i arbets- och samhällsliv än personer som
är födda i Sverige. Flytten till Sverige innebär för de flesta att deras humankapital minskar i värde.
Detta dels genom att migrationen ofta innebär ett nytt språk, dels genom att tidigare
arbetslivserfarenhet, samhällskunskaper och utbildning inte alltid är direkt överförbara till den
svenska kontexten. För många migranter innebär dessutom flytten till Sverige att deras informella
nätverk minskar.
Utvärderingen visar att kombinationsutbildningar, där sfi/svenska som andraspråk och
yrkesundervisning integreras, framgångsrikt kan främja etablering i Sverige. I de fem utvärderade
kombinationsutbildningarna har mer än 9 av 10 elever som fullföljt utbildningarna klarat samtliga
yrkeskurser, och 7 av 10 elever arbetar inom sitt yrkesområde tre månader efter utbildningsslut.
Samtliga elever - många i hög grad - har utvecklat sitt andraspråk. Utbildningarna har särskilt bidragit
till att främja utrikes födda kvinnors etablering, vilka utgjort tre fjärdedelarna av det totala antalet
elever i utbildningarna.
Utvärderingen pekar också på att kombinationsutbildningar kan leda till en snabbare etablering
jämfört med den reguljära utbildningsgången. Majoriteten av eleverna befann sig på sfi-kurs 2C eller
kurs 2D när de började kombinationsutbildningen. För att läsa motsvarande yrkesprogram inom det
ordinarie utbildningssystemet behöver de i regel slutföra sfi-utbildningen och sedan svenska som
andraspråk på grundläggande nivå, vilket kan flera år.
För att kombinationsutbildningarna ska leda till en stärkt etablering, krävs dock att de genomförs med
hög kvalitet där arbetssätt och innehåll anpassas till elevernas behov och förutsättningar. Centrala
framgångsfaktorer utgörs bland annat av ett flexibelt, ämnesintegrerat arbetssätt anpassat efter
elevernas behov, välfungerande APL-platser samt stödstrukturer i form av exempelvis studie- och
yrkesvägledning, kuratorstöd samt vid behov undervisning i data och matematik. Också antagning och
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matchning har stor betydelse. Utvärderingen visar att kombinationsutbildningarna kan skapa värde för
flera olika typer av elevgrupper, från nyanlända till personer som varit lång tid i Sverige, från mycket
kortutbildade till elever med längre utbildning. Längd och upplägg på utbildningen behöver dock
anpassas utifrån olika elevgruppers förutsättningar för att minska risken för avbrott samt säkra
internaliserade, hållbara kunskaper.
En ämnesintegrerad utbildning handlar i grunden om att innehållet i yrkesundervisning och
undervisning i sfi/sva samordnas. En förutsättning för detta är att undervisningen inte delas upp i
parallella spår, utan sker i ett nära samarbete med båda lärarna i klassrummet. En viktig uppgift för
både yrkes- och sfi/svaläraren i en integrerad utbildning är att tillsammans med eleverna utforska,
utveckla och reflektera över det språk som används inom yrkesutbildningen och stärka det som en
förutsättning för lärandet i utbildningen, på arbetsplatsen och i samhället (2018 Dahlström & Gannå).
Utvärderingen visar samtidigt att organisatoriska och schemamässiga förutsättningar inte ensamma är
tillräckliga för att säkra en integrerad utbildning. Att det finns en samsyn, samplanering och et samspel
mellan lärarna har också stor betydelse. Framgångsfaktorerna i kombinationsutbildningar är därmed
starkt beroende av kompetens, förhållningssätt och samverkansförmåga hos lärare, men också hos
skolledare och arbetsgivare som tar emot eleverna på APL. Det är även av stor betydelse att
resurser finns avsatta för samplanering, en flexibel undervisning och andra stödfunktioner efter
behov.
Kombinationsutbildningar är sammanfattningsvis ingen ”quick-fix” som kan startas på löpande band
utan hänsyn till vilka förutsättningar som finns att driva utbildningarna i termer av tillgänglig
kompetens och kapacitet. Om detta sker riskerar inte bara de positiva effekterna utebli, utan det kan
också leda till att negativa effekter uppstår för eleverna, exempelvis att de hamnar i en ekonomisk
skuldfälla eller förlorar sin framtidstro och självtillit.
Att elevernas arbetsmarknadsställning stärkt på kort sikt innebär inte per automatik innebär att de
står stadigt över tid. Många elever fick godkänt i yrkeskurserna efter intensivt studerande och flera
omprövningar, vilket i sig inte är liktydigt med internaliserade och hållbara kunskaper. Efterfrågan på
arbetskraft inom flera branscher stor för tillfället, där det i dagsläget är svårt att avgöra hur stark
ställning eleverna har på arbetsmarknaden vid en sviktande konjunktur. Det är därför viktigt att följa
elevernas etablering över tid för att få en bild kombinationsutbildningars långsiktiga effekter.

Rekommendationer för stadens fortsatta utvecklingsarbete
Utvärderingen visar att de fem utvärderade kombinationsutbildningarna fungerat bra i flera
avseenden. Arbetsmarknadsförvaltningen har också löpande vidareutvecklat ramverk, stödstruktur
och styrning av kombinationsutbildningarna i samband med nya uppstarter. För att maximera
kombinationsutbildningarnas värde, ser vi behov av fortsatt utvecklingsarbete inom några områden.
Mer konkret rekommenderar vi följande:
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•

Fortsatt vidareutveckling av antagningsprocess
Processen för antagning har centraliserats och utvecklats under kombinationsutbildningarnas
genomförande, och upplevs nu fungera betydligt bättre både från ett förvaltnings- och
skolenhetsperspektiv. Utvärderingen pekar samtidigt på att det finns en utvecklingspotential
vad gäller dialogen med de enskilda utbildningsanordnarna under antagningsprocessen.
Genomförda intervjuer tyder på att lärare och skolledare från olika anordnare är involverade
i olika grad under antagningen. Samtliga intervjuade lärare och skolledare framhåller samtidigt
värdet av att de är delaktiga under denna process, exempelvis genom en dialog med
Vuxenutbildningscentrum kring vilka förutsättningar som krävs för att eleverna ska klara
utbildningen eller genom att de ges möjlighet att själva intervjua eleverna.

•

Fortsatt vidareutveckling av modersmålsstödet för att matcha olika elevers
behov
Också modersmålsstödet har vidareutvecklats under kombinationsutbildningarnas
genomförande. Istället för att modersmålsstödjarna åker ut till skolorna, kommer eleverna
numera till förvaltningen för vägledning, information och stöttning under både
orienteringskurser samt yrkeskurser. Genomförda intervjuer tyder på att detta i flera fall
fungerar bra och bidrar med värde. Det finns samtidigt exempel på utbildningar där eleverna
enligt intervjuade lärare fått ut betydligt mindre av stödet, då de redan haft kunskap om de
frågor som informationen och vägledningen handlat om. Detta pekar på vikten av att
individanpassa stödet med hänsyn till olika elevgruppers förkunskaper och
utbildningsbakgrund. Det finns enligt Strategirådet också ett behov att systematisera och
vidareutveckla tillgången till modersmålsstöd på skolorna, samt tillgången till extra stöd för de
elever som inte kan erbjudas modersmålsstöd.

•

Stödstruktur efter utbildning för att främja långsiktig etablering
Att eleverna får ett arbete efter avslutad utbildning behöver inte innebära att de står stadigt
på arbetsmarknaden över tid. Stockholms stad bör därför om möjligt ta fram en stödstruktur
för hur elevers fortsatta kunskapsutveckling kan främjas. Exempel på en sådan stödinsats är
att erbjuda medarbetare på arbetsplatser en utbildning för språkombud, för att kunna
utveckla arbetsplatsen mot att bli en mer språkutvecklande arbetsplats som på ett bättre sätt
kan stötta de nu anställda elevernas möjligheter att tillämpa och utveckla både sitt andraspråk
och sina yrkeskunskaper. Ett annat exempel är kortare fortbildningsinsatser som ger eleverna
möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom relevanta ansvarsområden, såsom social
dokumentation i vård- och omsorgssektorn.

•

Samordnad plan för hur kompetens och kapacitet hos lärare ska byggas upp
samt långsiktigt tas tillvara
Lärarnas kompetens är avgörande för framgångsrika kombinationsutbildningar. Vid sidan av
kunskap om sitt eget ämne, behöver de även ha kunskap om det andra ämnesområdet. För
yrkesläraren innebär detta kunskaper om hur man stöttar andraspråkselever i ämnet. Läraren
i svenska som andraspråk behöver i sin tur ha kunskap om det aktuella yrkesområdet och
vilka krav på språklig kompetens som detta ställer. Lärare i kombinationsutbildningar bör
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därför ha tillgång till stödstrukturer för kompetensutveckling. Det kan handla om kollegial
handledning, fortbildningsinsatser, möjligheter för läraren i andraspråk att auskultera på en
arbetsplats eller lärarnätverk. Det kan också handla om systematisk överföring och spridning
av den kompetens som arbetats upp hos befintliga eller tidigare lärare i
kombinationsutbildningar, exempelvis genom att nya lärare ges möjlighet att ”gå bredvid”.
Utvärderingen pekar på att detta inte sker systematiskt idag, där stödstrukturerna för både
uppbyggnad och tillvaratagande av lärarnas kompetens på en kommunövergripande nivå
således med fördel kan vidareutvecklas. Arbetsmarknadsförvaltningen har mot denna
bakgrund påbörjat ett utvecklingsarbete rörande hur lärarnas kompetens kan byggas upp och
långsiktigt tillvaratas, både utifrån erfarenheterna från dessa fem kombinationsutbildningar
samt från projektet YFI. Också skolledare bör efter behov erbjudas kompetensutveckling för
att kunna ge ett adekvat pedagogiskt stöd. Här kan nationella eller nordiska konferenser
bidra med värde.5

5

•

Fortsatt systematisering av arbetsgivarsamverkan
Arbetsgivarsamverkan har centraliserats sedan starten av de fem kombinationsutbildningarna,
vilket är positivt. Detta dels då några utbildningsanordnare upplever att de inte har kapacitet
att sköta detta på egen hand, och dels då arbetsgivarna själva efterfrågar samordning av
stadens kontakter. En centralisering av arbetsgivarsamverkan ökar också möjligheterna att
systematiskt bygga kompetens hos ett urval arbetsgivare med fokus på att ta emot och stötta
elever med svenska som andraspråk. Intervjuer tyder samtidigt på att det finns behov av att
fortsätta vidareutveckla arbetsgivarsamverkan i kombinationsutbildningarna. Ett
utvecklingsområde handlar om roll- och ansvarsfördelning mellan förvaltningen respektive de
enskilda utbildningsanordnarna, exempelvis rörande löpande kontakt med arbetsgivarna
under APL-perioden, underhåll av etablerade arbetsgivarkontakter samt vem som har ansvar
om problem skulle uppstå. Ett annat utvecklingsområde handlar om att öka samsynen kring
APL-periodernas syfte. I intervjuer betonar medarbetare inom förvaltningen, skolledare och
lärare delvis skilda mål, exempelvis att elevens arbetsgivarnätverk ska breddas, att eleven ska
få möjlighet att ”visa upp sig” för arbetsgivaren, att eleven ska få möjlighet att utveckla och
tillämpa yrkeskunskaper samt att eleven ska få möjlighet att utveckla sitt andraspråk. I
utsagorna framkommer två övergripande sätt att se på APL: som en arbetsfrämjande insats
var mål överlappar med målen arbetsmarknadsåtgärden praktik, eller som ett
arbetsplatsförlagt lärande som ska understödja kunskapsmålen i yrkes- (och sfi/sva-)
undervisningen. En ökad samsyn kring APL-periodernas mål är centralt för att bl.a. säkra en
ändamålsenlig matchning, ett välfungerande samspel mellan APL och sfi-/yrkesundervisningen
samt en sammanhållen kommunikation med arbetsgivarna på olika nivåer inom staden.

•

Vidareutveckling av utbildningsformen
För att maximera värdet av kombinationsutbildningar ser vi behov av att fortsätta
vidareutveckla utbildningsformen. Det handlar bland annat om att fortsätta att pröva och

Det finns möjlighet att söka medel för att bilda nätverk och anordna konferenser inom vuxenutbildningen hos Nordiskt nätverk för
vuxnas lärande (NVL https://nvl.org/).
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utveckla didaktiska modeller för att säkra en ämnesintegrerad, flexibel undervisning. Det
handlar också om att säkra en gemensam förståelse för sfi/sva respektive
yrkesundervisningens roll från ett helhetsperspektiv, samt att förankra denna på alla nivåer. Vi
ser också ett behov att vidareutveckla och tydliggöra vägen vidare för de elever som av olika
skäl gör avbrott under utbildningen. Här kan samordning av utbildningsstarter med samma
yrkesinriktning vara ett sätt att hantera detta.
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Bilaga 1.
Utbildningsanordnarnas förslag på organisation av
kombinationsutbildningar
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Modell: Kock och köksbiträde, ASTAR
Målgrupp
(15 – 20 elever)

Kurspaket

Kortutbildade
Sfi:
studieväg 2 och3
kurs C

Köksbiträde
700 poäng2)

Krav:
- inga
förkunskaper
inom yrket krävs

Orienteringskurser 3)
250 - 350 poäng

- genomgången
grundskola eller
motsvarande

APL4)
40 – 50 %

Kock 1 100 poäng 2)

Tidsomfång/
kurser

Köksbiträde 47
veckor
Kock 72 veckor
Orienteringskurs
100 – 150
p/termin

Sfi/sva-kurser

Datakunskap ingår

- över 20 år
- grundläggande
digital kompetens

Matematik ingår 5)

Resurser/
undervisningen
Elevgrupp 1
1 yrkeslärare 100
%
1 yrkeslärare 20
% 6)
1 Lärare i
sfi/svenska som
andraspråk 100%
Yrkesundervisning
14 tim/vecka2)
Sfi-undervisning
6 tim/vecka
Yrkes- och sfiundervisning
10 tim/vecka

Resurser
Kommentar
Stöd-funktioner

Sammanhållen
utbildning
Tid finns inlagd
för
samplanering

SYV
Elevgruppen är så
pass liten att
utrymme finns för
individuellt stöd
och uppföljning

Lokaler etc

Hemklassrum
Kök/Metodrum 8)
Studieverkstad 9)

Stödteam 7)
Samma rutiner
kring stöd och
anpassningar som
elever i ordinarie
kurser vid behov
får 7)

1)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Vi använder oss av lärplattformen Google för Education, Talent tool
Kock- och köksbiträdesutbildningarna inleds med samma kurser. Det är därför inte nödvändigt för eleven att välja inriktning
med detsamma. Ett preliminärt val av inriktning kan även revideras under utbildningens gång, vilket skapar flexibilitet
Inledande orienteringskurs (innan utbildningen startar) med kartläggning, orienteringskurser som stödjer aktuella kurser samt
avslutande orienteringskurs med inriktning mot arbetssökning
APL utgör minst 15% av utbildningen men upptar en betydligt högre andel (40 – 50 %) i denna utbildning, t.ex. under sommaren.
Matematik - behovsstyrd och inriktat mot krav som yrket ställer
I kök/metodrum
Stödteam består av studie-och yrkesvägledarna, en kurator och en specialpedagog tillsammans med rektor
1 dag i veckan i köket/metodrummet
I studieverkstaden finns möjlighet för eleverna att studera självständigt och vid behov få stöd av en lärare
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Modell: Barn och fritid, Åsö/Söderort vuxengymnasium, Järva/Åsö
vuxengymnasium
Målgrupp

Kurspaket

Utbildningarna ges på en och samma utbildningsenhet
Tidsomfång/
Resurser
kurser
Resurser/
Kommentar
Stödfunktioner
undervisningen

Lokaler etc.

Elevgrupp 1
Elever på
grundläggande
vuxenutbildningen:
svenska som
andraspråk, kurs 2
-4

Barn- och
fritidskurser
900 p
Svenska som
andraspråk
Orienteringskurser
300 p
Datakurs 100 p
APL 14 veckor

3 terminer
Barn- och
fritidskurser
300 poäng/termin

1 yrkeslärare
100 poäng
1 sfi/svalärare
100 %

Svenska som
andraspråk1)
ca 200 poäng per
termin (50%)

Datalärare
Coach

Orienteringskurser
100 p/termin 2).

Planeringstid
gemensam ca 4
tim/vecka
Enskild ca 8
tim/vecka5)

SYV6)
Kurator6)

Hemklassrum
Metodrum

Specialpedagog

(Sfi/svaläraren är
också samordnare
för den inledande
orienteringskursen)

Datakurs 3)
APL i perioder
utlagda varje
termin under hela
utbildningen
Elevgrupp 2

Elever på sfi:
studieväg 2 och 3
kurs, C/D
Lång arbetslivserfarenhet
Nyanlända
prioriteras

Barn- och
fritidskurser 900p
Sfi/svenska som
andraspråk

3 – 4 terminer
Barn- och
fritidskurser
200 - 300
poäng/termin

Orienteringskurs
3 - 400 p

Sfi 50 - 75 %1),
sva grund på 50%

Datakurs 100 p

Orienteringskurser
100 p/termin2).

APL 14 veckor

1 yrkeslärare
100 %
1 sfi/svalärare
100 %
Datalärare
Coach

Planeringstid
gemensam ca 4
tim/vecka
enskild ca 8
tim/vecka5)
(Sfi/svaläraren är
också samordnare
för den inledande
orienteringskursen)

SYV6)
Kurator6)

Hemklassrum
Metodrum

Inläsningstjänst 6)
Specialpedagog
Stöd på
modersmål7)

Datakurs3)
APL i perioder
utlagda varje
termin under hela
utbildningen

Målgrupp

Kurspaket

Tidsomfång/
kurser

Resurser/
undervisningen

Resurser
Kommentar

Stödfunktioner

Lokaler
etc.

SYV6)
Kurator6)

Hemklass
rum
Metodru
m

Elevgrupp 3
Elever på sfi:
studieväg 1 och 2,
kurs C och D
Utan längre
arbetslivserfarenhet

Barn- och
fritidskurser 900p
Sfi/svenska som
andraspråk

5 – 6 terminer
Barn- och
fritidskurser
100 - 200
poäng/termin

Orienteringskurse
r

Sfi 75 %1),
sva grund 50%
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1 yrkeslärare 100 p
1 sfi/svalärare 100 p
Datalärare
Matematiklärare
Coach

Planeringstid
gemensam ca 4
tim/vecka
enskild ca 8
tim/vecka5)

Inläsningstjänst 7)
Specialpedagog

64
5 - 600 poäng
Datakurs 100 p
Matematik 50 100 p

Orienteringskurser
100 - 200 p/
termin2)

(Sfi/svaläraren är
också samordnare
för den inledande
orienteringskursen)

Stöd på
modersmål8)

Datakurs3)

So-No 50 – 100 p

Matematik4)

APL 20 veckor

So-No 50 – 100 p4)
APL i perioder
utlagda varje
termin under hela
utbildningen

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

Mer sfi/sva och få yrkeskurser i början av utbildningen.
Orienteringskurser ska löpa parallellt med yrkeskurserna under alla terminer. Kurserna ger en bra möjlighet att ta upp
ämnesövergripande frågor och övningar som är viktiga, men är inte direkt betygsgrundande i de andra kurserna.
Datakursen integrerad med den inledande orienteringskursen
Under sommaren bör eleverna få kunna välja kurs/ kurser som de har behov av att läsa.
Elevsamtal tar i regel längre tid än i ordinarie kurser
Tillgång till kurator då många elever har behov av personliga samtal om icke direkt studierelaterade frågor. Många, särskilt elever
med mycket grundläggande kompetens i svenska upplever det lättare att söka upp personer för vägledning och stöd än att ringa
eller mejla till dem. Därför är det viktigt att eleverna vet vem de ska vända sig till vid behov av kurator eller studie- och
yrkesvägledare. Studie- och yrkesvägledaren roll inriktad främst mot ekonomifrågor och vidare studier.
Tillgång till Inläsningstjänst för alla elever eftersom många är lässvaga och har låg läshastighet (kräver licens).
För grupp två och 3, tillgång till språkstöd på modersmålet i klassrummet eller online, t ex vid ett arbetspass i veckan. Elever som
inte kan få språkstöd på modersmålet kan få extra stöd av sva-läraren
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Modell: Bygg- och anläggning, Hermods
Målgrupp
Elever
Sfi studieväg 2
kurs C 1)

Kurspaket
Grundutbildning

Tidsomfång/
kurser

Bygg- och
anläggningskurser
1 000 – 1 200 poäng

3 perioder
(18 månader)

2) 3)

Förkunskaper
från
byggbranschen
ej nödvändig

Sfi, minst 1 kurs
Orienteringskurser 4)
50p + 2 - 300 poäng

Yrkeskurserna
ca 3-400 poäng per
period
Orienteringskurser
50 + 100 p/termin

APL minst 15 %
(med ambition att det
ska vara mer än så) 5)
1.
2.
3.
4.
5.

Resurser/
undervisningen
1 yrkeslärare
100 %
1 sfi/svalärare
100 %

Resurser
Kommentar Stödfunktioner
Tid för
samplanering
för språk- och
yrkeslärare

Studie- och
yrkesvägledare

Pedagogiskt
ledarskap
innefattar:
systematiskt
utvecklingsoch
kvalitetsarbete

Specialpedagog

Lokaler
etc.
Klassrum
Verkstad

Modersmålsstödjare

Praktiksamordnare

Eleven bör ha tillräckliga svenskkunskaper, erfarenheter, samt fysiska och psykiska förutsättningar samt motivation att studera på
en praktisk yrkesutbildning.
Utbildningspaketen varierar något beroende på yrkesinriktning Oavsett inriktning läser alla elever samma grund i fyra
husbyggnadskurser. De två inledande kurserna läses alltid parallellt för att få en bra variation mellan teori och praktik i
undervisningen.
Grundutbildningen byggs på med en färdigutbildning i form av en lärlingsanställning i ca 2 - 2,5 år innan yrkesbevis kan utfärdas av
Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) utanför ”skolans ram”.
En inledande orienteringskurs på 50 poäng, övriga orienteringskurser löper parallellt med sfi och yrkesämnena.
APL är förlagd till senare delen av kurspaketet och är individuellt och beroende både inriktning och språknivå
inriktningskurserna ligger i huvudsak under APL-perioden i slutperioderna av utbildningen.
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Modell: Vård och omsorg, Järva
Målgrupp

Kurspaket

Elever på sfi:
studieväg 2,
kurs D

Vårdbiträde1)
800 poäng
USK
1400/1500 poäng
Sfi-/svenska som
andraspråk
Orienteringskurser
50 - 100 poäng
Datakurs 100 poäng
APL 15 % eller mer

Utbildningen organiseras på en utbildningsenhet
Tidsomfång/
Resurser
kurser
Resurser/und
Kommentar Stödfunktioner
ervisningen
4 terminer
Yrkeslärare 100 Vårdämnen/sfi SYV
%
integrerade/ä
Vård- och
Sfi-lärare 100 %
mnesvis efter
Tack vare
omsorgskurser:
behov
dubbelbemanning har
Ca 3 - 400
lärarna möjlighet att
poäng/termin
1,5 dags
ge individuellt stöd
hemstudier
Sfi-/sva-kurser
med
Flerspråkigt
lärarstöd3)
språkstöd/matchare4)
Orienteringskursen
uppdelad och
utspridd under 1 – 2
terminer2)

Tid för
planering/sam
planering

Termin 1
APL 4 veckor
Fr om. termin 2
APL 1 – 2 dagar/vecka

1.
2.
3.
4.

För elever som har en långsam progression. De kan sedan arbeta en period och senare komplettera till USK
1 – 2 veckor i början av termin 1 för kartläggning samt introduktion, övrig tid vid behov beroende på elevgrupp
Fr.o.m. termin 2 minskas tiden för hemstudier till 0,5 – 1 dag per vecka p.g.a. APL
Framför allt inför APL
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Lokaler etc.
Hemklassrum
Metodrum

