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Sammanfattning
YFI är ett projekt som drivs av Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad och delfinansieras av Europeiska socialfonden, inom vilket man bedrivit integrerad yrkes- och SFIutbildning för deltagare som inte avslutat SFI och därmed inte varit behöriga att söka en
ordinarie yrkesutbildning inom komvux. Detta har gjorts inom tre yrkesspår: bygg, kock och
undersköterska. Projektet har syftat både till att nå direkta utbildnings- och arbetsmarknadsresultat för målgruppen, och att nå långsiktiga resultat i termer av metod- och modellutveckling för denna typ av utbildning. Den lärande utvärderingen av YFI har utgått från fem utvärderingsfrågor avseende (1) projektets metodutveckling, (2) organisations- och samverkansutveckling, (3) resultat för målgruppen, (4) insatsens effektivitet samt (5) implementerings- och spridningsförutsättningar.

UTVECKLING AV EN UTBILDNINGSMODELL HAR NÅTT LÅNGT
Utvärderingen konstaterar i denna slutrapport att YFI har nått långt i sitt metodutvecklingsarbete. Genom projektarbetet har man utforskat och frilagt flera nyckelfaktorer för sådan
utbildning. Den centrala faktorn är att utbildningen är just integrerad, och att språk- och
yrkeslärare är ömsesidigt beroende av varandra. Flera andra lärdomar har dragits avseende
t.ex. längd på introduktionsutbildning, vikten av elevgruppernas sammansättning, m.m.
YFI har också tagit fram en rad olika verktyg som kan nyttiggöras av andra, såsom eget
undervisningsmaterial, filmer och rollspel, samt nya sätt att planera lektioner, innehåll och
prov. Arbetet med själva undervisningsmetodiken har kommit som längst inom bygg- och
kockutbildningarna, där man i stort nått målet om en ”fungerande utbildningsmodell”. I
dagsläget kan man dock inte sägas ha nått hela vägen avseende undersköterskeutbildningen.
Avseende en bredare modell för yrkesutbildning för målgruppen, och hur denna kan organiseras, har YFI erbjudit en kontinuitet och en ”helhetslösning” för såväl elever som lärare,
som visat sig framgångsrik.

VISS UTVECKLING AV ORGANISATION OCH SAMVERKAN
Avseende samverkansstrukturer och organisering framhålls vikten av intresserade skolor och
skolledningar för att arbeta med integrerad språk- och yrkesutbildning utifrån en YFI-liknande modell. Detta arbetssätt kräver vilja, stöd och flexibilitet från skolledningens håll, för
att ge lärare rätt förutsättningar och möjligheter. Projektet har även erbjudit fortbildning och
metodstöd för lärare, vilket varit en viktig faktor – i vissa fall nödvändigt – för att stötta dessa
i de nya arbetssätt det innebär att hålla integrerad yrkesutbildning. Viss utvecklad samverkan
med arbetsgivare, och nya formella samarbeten, har kommit till stånd, samtidigt som strukturer för arbetsgivarsamverkan inte varit ett huvudfokus för projektet.

GODA RESULTAT FÖR MÅLGRUPPEN
Utvärderingen har också undersökt resultaten för målgruppen i termer av om YFI leder till
utvecklad språk- och yrkeskompetens hos deltagarna som i sin tur leder till hållbara anställningar. För det första får det konstateras att YFI har relativt få avhopp, och därmed bedöms
prestera väl i förhållande till sina ambitioner avseende deltagare och att få dessa att genomgå
projektets insatser. Utbildningsresultaten är generellt tillräckliga, men kan inte kallas anmärk-
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ningsvärt goda. För undersköterskeutbildningen finns både utifrån betyg och kvalitativa observationer en viss oro för att eleverna inte presterar särskilt väl i utbildningen. Dock uppfattas eleverna som attraktiva i arbetsgivarnas ögon.
Efter avslutad utbildning går en hög andel direkt ut i arbete. De absolut flesta får också fäste
på arbetsmarknaden, och har fortfarande arbete efter ett år. Kvantitativa och kvalitativa resultat pekar i samma riktning, och vi bedömer att projektet som helhet lyckats väl med sitt
mål avseende deltagares hållbara anställningar. En osäker faktor för att attribuera resultaten
till enbart YFI-utbildningen som sådan är elevgruppens specifika sammansättning och arbetsgivarnas stora allmänna behov av arbetskraft.

YFI ÄR EN JÄMFÖRELSEVIS EFFEKTIV INSATS
Av kostnadsjämförelser framgår att YFI:s utbildningar inte är nämnvärt dyrare än den ”ordinarie vägen” eleverna annars behövt gå. Ett utbildningsspår är till och med mindre resurskrävande i YFI-variant än i ordinarie variant. För individen är YFI också en märkbart
snabbare väg att nå sitt mål. Samhällsekonomisk effektivitet är svår att bedöma, men sett till
resultat, kostnader, och tid är YFI troligen samhällsekonomiskt effektivt jämfört med den
ordinarie vägen. Detta tack vare den avsevärt förkortade tiden till arbete.
Sett till rena arbetsmarknadsresultat står sig YFI väl, och i linje med förväntningar jämfört
med andra insatser. Resultaten är enligt vår bedömning i absoluta tal goda, med en klar majoritet som går till långsiktig anställning. Hållbarheten i anställningarna i termer av anställningsformer är svår att bedöma ännu, men verkar något lägre än vad som är typiskt för respektive bransch.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TILLVARATAGANDE BEHÖVER STÄRKAS
Behovet och relevansen av modeller för integrerade språk- och yrkesutbildningar är fortsatt
stort. Projektet arbetar också för att ta fram en tydlig modellbeskrivning som kan spridas –
ett arbete som visar goda framsteg och har förutsättningar att komma i mål inom ramen för
projektet. Man har även en stark ambition att sprida lärdomar genom riktade insatser (lärtillfällen, seminarier, m.m.) och genom att låta lärarna ägna sig åt kollegial kunskapsöverföring.
Dock är tydlighet kring slutmålet ännu en bristande faktor, i termer av syfte, mottagare, användning och förvaltning av de varaktiga resultat (t.ex. modellbeskrivningar) som projektet
producerar. Detta behöver tydliggöras i samsyn mellan projekt, projektägare, och eventuellt
andra intressenter.
YFI:s arbetssätt är också i viss mån är personberoende, då det kräver vissa specifika förmågor
och förutsättningar hos lärarna som ska bedriva utbildningen. En annan grundläggande faktor för lyckosam implementering eller spridning är intresset från utbildningsanordnare och
skolledare att genomföra YFI-liknande utbildningar. Här ser vi en risk utifrån nuvarande läge
och tidigare svårigheter i projektet.
Kopplat till flera av dessa faktorer är en brist på överblick och samordning av utbildningar
med samma syfte och målgrupp. Inriktning, ambition och samordning är något som – mot
projektet – behöver stärkas för att YFI under den sista tiden ska kunna arbeta effektivt och
ändamålsenligt mot spridning och eventuell implementering.
2
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REKOMMENDATIONER
Baserat på slutsatser och observationer lämnar utvärderingen ett antal rekommendationer.
Rekommendationerna är av något olika slag, och kan delas in i tre spår som delvis överlappar
varandra, och som även skiljer sig avseende vem de främst riktar sig till. Rekommendationerna utvecklas närmare i kapitel 9 i denna rapport.
Rekommendationer avseende integrerad utbildning generellt (lärdomar om modell och
arbetssätt). Dessa riktar sig till såväl projektet YFI som till projektägaren Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad.
1. Integrerad utbildning är rätt väg – fortsätt inriktningen.
2. Integrerad utbildning är inte för alla – anpassa efter behov och möjligheter.
3. Bevara den tydliga helheten för individen.
Rekommendationer för projektets fortsatta arbete under den tid som återstår. Dessa riktar
sig främst till projektet.
4. Överväg alternativ för undersköterskeutbildningen.
5. Ta vara på det material som genererats i YFI.
6. Blicka utåt: Sprid samt ta in kunskap.
7. Fortsätt undersöka nytta och effekt.
Rekommendationer för organisering av framtida utbildning och tillvaratagande av
YFI:s resultat. Dessa riktar sig främst till Arbetsmarknadsförvaltningen.
8. Tydliggör behovet av leveranser från projektet.
9. Organisera/erbjud stödfunktioner för lärare.
10. Samordna kombinations-/integrerade utbildningar bättre.
11. Säkra kunskapsspridning från projektets medarbetare under sista året.

3

Lärande utvärdering av YFI: Slutrapport för den lärande utvärderingen

1. Inledning
Den lärande utvärderingen av projektet YFI – Yrkesutbildning med integrerad språkutbildning för invandrare – har genomförts av Oxford Research AB på uppdrag av Stockholms
stad (Arbetsmarknadsförvaltningen), under perioden september 2016 till april 2019.
Detta är utvärderingens slutrapport, levererad i augusti 2019. Tidigare har två delrapporteringar skett, samt skriftlig avrapportering i form av kortare PM och olika presentationsmaterial. Denna slutrapport koncentreras mot att redovisa vilka resultat projektet har uppnått
och hur de förhåller sig till projektets mål.
Slutrapporten har författats av Johan Peck (analytiker, Oxford Research, samt projektledare
för utvärderingen), och Sirin Çelik (analytiker, Oxford Research).
Vi vill rikta ett särskilt tack till de som möjliggjort denna utvärdering genom att bidra i intervjuer, svara på enkäter och delta i fokusgrupper, inom YFI:s projektgrupp, styrgrupp, lärare,
deltagare, arbetsplatser och företag, samt externa experter och samverkansparter.
Rapporten är disponerad som följer:
1. Denna inledning
2. En kort presentation av projektet YFI
3. Genomgång av utvärderingens frågeställningar, angreppssätt och genomförande
4. En redovisning och bedömning av den modellutveckling som skett inom ramen för
projektet
5. YFI:s arbete med att bygga strukturer för samverkan
6. Uppnådda resultat för de deltagande eleverna
7. En bedömning av deltagarresultaten och effektiviteten i insatserna utifrån relevanta
jämförelsepunkter
8. Förutsättningar för långsiktig påverkan genom implementering av projektets utvecklade modeller och gjorda lärdomar
9. Sammanvägd analys och rekommendationer till projektet själva och projektägaren
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2. Om projektet YFI
Syftet med YFI är att utveckla en integrerad språk- och yrkesutbildning för målgruppen
vuxna utrikes födda som uppfyller kriterierna för att studera på studieväg 2 inom SFI.1 Projektet ägs av Stockholms stad, och leds av Arbetsmarknadsförvaltningen. Projektet genomför
gymnasiala yrkesutbildningar med integrerad språkutbildning för målgruppen, samtidigt som
metoder utvecklas utifrån lärdomar i genomförandet och dedikerat metodutvecklingsarbete.
Projektet genomförs från 2015-09-01 till 2020-12-31. Projektet skulle först ha avslutats under
hösten 2018, men förlängdes i samsyn med Svenska ESF-rådet. Förlängningen skedde för
att möjliggöra för fler deltagare att ta del av projektets insatser, och för att ge mer tid till den
metodutveckling som sker inom projektet. När denna rapport skrivs är alltså projektet ännu
i genomförandefas, men närmar sig en slutfas där gjorda lärdomar ska samlas upp och projektets resultat ska sammanfattas och paketeras för eventuell implementering.

2.1 YFI:S BAKGRUND
Projektets idé bygger på flera identifierade problem inom yrkesutbildning och arbetsmarknadsetablering för målgruppen, närmare bestämt:
•
•
•
•
•
•

Språkutbildning via SFI tar för lång tid.
Språkutbildningen är svagt kopplad till individens mål när det gäller yrkesval.
Förkunskapskrav hindrar sökande från att få en yrkesutbildning inom komvux.
Bristande samordning mellan t.ex. Arbetsförmedlingen, Jobbtorg, SFI och vuxenutbildning.
Bristande samverkan mellan utbildning, branschorganisationer och företag.
Könssegregerad arbetsmarknad för målgruppen (starka könsmönster inom yrken).2

Ovanstående utmaningar ska projektet bidra till att lösa genom att utveckla en yrkesutbildning för målgruppen som inte kräver genomförd SFI och avklarad SVA Grund (en serie
kurser i svenska, som krävs för behörighet till ordinarie yrkesutbildning inom komvux).

2.2 GENOMFÖRANDE
För att skapa ett alternativ till ordinarie yrkesutbildning inom komvux som inte kräver genomförd SFI och SVA Grund ska en sammanhållen utbildningskedja för ett antal olika
branschspår skapas (kock-, bygg- och undersköterskeutbildning). I respektive spår integreras
språk- och yrkesutbildning med varandra hela vägen från nybörjarnivå till slutmålet: En fullbordad gymnasial yrkesutbildning och en hållbar anställning. Språkutbildningen sker integrerat i yrkesutbildningen, genom att yrkes- och andraspråkslärare gemensamt arbetar för att
stötta elevernas utveckling av yrkes- och språkkunskaper.

I denna rapport benämns projektdeltagare ur målgruppen omväxlande som ”deltagare”, ”elever” och ”deltagande elever”, med samma betydelse: Individer ur målgruppen som deltagit i projektet, och därmed varit elever i en utbildning projektet erbjudit.
2 YFI, Ansökan om stöd, diarienummer 2015/00235.
1

5

Lärande utvärdering av YFI: Slutrapport för den lärande utvärderingen

Därtill kopplas ett antal stöd- och samverkansfunktioner till utbildningen, som ska förtäta
samarbetet med näringsliv och säkra jobb för eleverna vid avklarad utbildning. Man ska synliggöra och motverka traditionella könsmönster inom utbildning och val av yrkesspår. Under
projekttiden genomförs utbildning för totalt 9 grupper (3 kock-, 3 bygg- och 3 undersköterskeutbildningar).
Projektet är organiserat som en mindre skola, där projektledaren även tjänar som rektor för
vissa av YFI-utbildningarna. SFI-lärarna i samtliga utbildningar är anställda av projektet medan yrkeslärarna i byggutbildningen och i kockutbildningen är anställda av de två yrkesgymnasier där den faktiska yrkesutbildningen bedrivs, på Stockholms byggtekniska gymnasium
och på Stockholms hotell- och restaurangskola. Dessa båda gymnasiers rektorer tjänar som
rektorer för bygg- respektive kockutbildningarna. I undersköterskeutbildningarna (USK-utbildningarna) är en yrkeslärare inlånad från Åsö komvux. För undersköterskeutbildningarna
är YFI:s projektledare rektor. Utöver detta finns en projektgrupp (inklusive projektledaren)
som arbetar med projekt- och utbildningsövergripande frågor. Detta inkluderar t.ex. design
av och intag till utbildningar, metodutveckling, samt stödfunktioner för eleverna.

2.3 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅLSÄTTNINGAR
Det övergripande målet för socialfondsprogrammet är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad och en varaktigt ökad sysselsättning på lång sikt.3 Projektet YFI ingår i programområde 2: Ökade övergångar till arbete, med specifikt mål 2.1: Kvinnor och män som står
långt från arbetsmarknaden ska komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden.
Särskilt berör projektet den utmaning som socialfondsprogrammet definierar i förhållande
till utrikes födda: ”Utrikes födda har fortfarande betydligt lägre sysselsättningsgrad, särskilt
de som är födda utanför Europa, och har en högre arbetslöshet än inrikes födda.”4
Svenska ESF-rådet definierar övergången från arbetslöshet till arbete på tre sätt: Övergång
till arbete, övergång till utbildning och närmande till arbetsmarknaden.5 För YFI gäller främst
att främja övergången till arbete. Projektet ska på sikt bidra till att målgruppen – formellt
elever på studieväg 2 inom svenska för invandrare, med särskilt fokus på boende i utsatta
områden – stärker sina förutsättningar att få hållbara anställningar och får en kortare väg till
arbete och egen försörjning. Därtill ska projektet bidra till minskat utanförskap för individerna och bidra till minskade samhällskostnader av utanförskap.
För att bidra till dessa mål ska projektet utveckla de utbildningsinsatser som erbjuds målgruppen. Projektet förväntas resultatera i effektivare arbetssätt för att integrera språk- och
yrkesutbildning, för att snabbare nå relevant språk- och yrkeskompetens. ”Relevant” tolkas
som att den språkliga och yrkesmässiga kompetensen möjliggör hållbara anställningar för
målgruppen, i linje med de långsiktiga målen för projektet och i förlängningen även med
socialfondsprogrammets delmål. Därtill har projektet delmål för att främja samverkan med
näringsliv och arbetsmarknadsaktörer, vilket också syftar till att korta vägen till arbete.

Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020, sid 25.
Nationellt socialfondsprogram för investering för tillväxt och sysselsättning 2014–2020, sid 62.
5 Svenska ESF-rådet (2014). Utvärderingsplan Socialfonden i Sverige 2014–2020, sid 8–9.
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Konkret ska projektet nå fram till:
a)
b)
c)
d)
e)

En integrerad yrkes- och språkutbildningsmodell som,
snabbare och effektivare än med nuvarande metoder,
leder till resultat inom språkutveckling och yrkeskompetens som,
tillsammans med samverkan med näringsliv och arbetsmarknadsaktörer,
leder till hållbar anställning för individen.

I projektets projektplan formuleras projektets mål i termer av fyra projektmål och fyra effektmål, enligt Tabell 1 nedan.6
Tabell 1: YFI:s projektmål.

Projektmål
1. En fungerande utbildningsmodell för integrerad språk– och yrkesutbildning för målgruppen*, skapad inom vuxenutbildningen med ett individ- och jämställdhetsanpassat
perspektiv
2. Förbättrad organisation inom vuxenutbildningen för att effektivt kunna arbeta ämnesintegrerat mellan yrkesämnen och svenska som andraspråk
3. Förbättrade verktyg (arbetssätt/metoder och utbildningsmaterial samt samverkansformer mellan lärare) för lärare i svenska som andraspråk och yrkesämnen att arbeta ämnesintegrerat
4. Stärkta förutsättningar för effektivare samverkan mellan vuxenutbildningen, näringsliv
och övriga relevanta samverkansaktörer på arbetsmarknaden (Jobbtorg, Arbetsförmedlingen) samt Stadsdelsförvaltningar
Effektmål
1. Att målgruppen* får stärkta förutsättningar att erhålla hållbara anställningar
2. Att förkorta vägen till arbete och egen försörjning för målgruppen
3. Minskat utanförskap för målgruppen, förbättrad integration och stärkt psykisk hälsa
4. Minskade samhällskostnader för utanförskap
*Vuxna invandrare med kort skolbakgrund, elever på studieväg 2 inom utbildning i svenska
för invandrare (i fortsättningen SFI), bosatta i socialt utsatta områden.

6

Tabell anpassad från Stockholms stad (2015), YFI projektplan.
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3. Den lärande utvärderingen av YFI
I detta kapitel redogörs för syftet med den genomförda utvärderingen, utvärderingens fokus
och frågeställningar, samt vilka metoder som använts och vilka utvärderingsinsatser som genomförts.

3.1 LÄRANDE UTVÄRDERING
Traditionell utvärdering har ofta handlat om att göra nedslag i ett projekt eller en process, i
bästa fall i halvtid, och ibland endast som uppföljning och analys vid projektslut. Kritik har
riktats mot att sådana utvärderingsansatser inte har bidragit till att bättre styra projekt och
processer mot deras mål och att de heller inte i tillräcklig utsträckning medverkat till kunskapsöverföring.
Syftet med lärande utvärdering är istället att fortlöpande utvärdera insatser, för att få underlag
att bedöma nya handlingsalternativ som bättre leder mot målen. Det innebär att utvärderaren
måste förhålla sig både kritiskt och konstruktivt till hur ett projekt arbetar för att nå sina mål
och för att leva upp till externa kriterier och behov. Det är centralt att utvärderaren skiftar
mellan dessa roller som stödjande och granskande.

3.2 UTVÄRDERINGENS SYFTE, MÅL OCH MOTTAGARE
Utvärderingen av YFI har haft tre huvudsakliga mål. Ambitionen har varit att (a) visa om
projektets insatser är ändamålsenliga, (b) bidra med underlag till projektets styrning och (c)
att identifiera resultat och effekter.
Utvärderingen har också haft som syfte att bidra till att säkerställa att projektet ligger i linje
med socialfondsprogrammets och utlysningens mål och inriktning. Därutöver har utvärderingen utgått från ESF:s horisontella principer, och undersökt om projektet i sitt genomförande beaktar jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.
Utvärderingsresultaten ska kunna användas som underlag för styrning, lärande, spridning,
värdering av resultat och bedömning av om önskade effekter kan uppnås. Därför har utvärderarna återfört resultat löpande, för att bidra till projektets styrning och lärande hos andra
intressenter. Huvudsakliga mottagare för utvärderingen har varit YFI:s projektorganisation,
projektägaren Stockholms stad, samt Svenska ESF-rådet. Utvärderingen har också haft som
ambition att bidra med kunskap om hur integrerad språk- och yrkesutbildning kan organiseras och bedrivas, utifrån gjorda erfarenheter i YFI.

3.3 UTVÄRDERINGSFRÅGOR
Utvärderarnas uppgift har varit att utvärdera resultatet och måluppfyllelsen genom att svara
på frågor om hur de identifierade resultaten nåtts, varför det blivit som det blivit och om och i
så fall på vilket sätt resultaten bidrar till lösningen av problemen som projektet syftar till att lösa.
Baserat på projektets mål samt intressen hos utvärderingens mottagare har utvärderingen
försökt besvara fem övergripande frågor (som relaterar till olika projektmål):
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1. Har en fungerande utbildningsmodell, inklusive förbättrade verktyg, utvecklats?
(Projektmål 1 och 3)
2. Har det utvecklats mer hållbara samverkansstrukturer och bättre organisering
för tillämpning av modellen, inklusive samverkan med näringsliv och arbetsmarknads- och utbildningsaktörer? (Projektmål 2 och 4)
3. Leder modellen till utvecklad språk- och yrkeskompetens hos deltagarna som
i sin tur leder till hållbara anställningar? (Samtliga mål, särskilt Effektmål 1)
4. Är modellen snabbare/effektivare än nuvarande metoder? (Samtliga mål, särskilt Effektmål 2)
5. Finns förutsättningar för implementering av YFI-modellen vid projektavslut, och
tillvaratagande av projektets lärdomar? (Samtliga projektmål, särskilt Projektmål 3)
Dessa frågor motsvaras av kapitel 4–8 i denna rapport. Då projektet ännu inte är avslutat,
och vissa frågor avser effekter på längre sikt, har frågorna tolkats både i termer av vad som
redan skett och i termer av vilka förutsättningar som finns för måluppfyllnad framöver.

3.4 METODER, DATAINSAMLING OCH ARBETSSÄTT
En mängd olika datakällor och insamlingsmetoder har använts i utvärderingen. På övergripande nivå har utvärderingen förlitat sig på:
•
•
•
•
•
•
•
•

Intervjuer med projektledning, styrgrupp, samverkande parter och lärare.
Fokusgrupper med deltagande elever.
Enkät till arbetsplatser som tagit emot YFI-elever under deras utbildning.
Projektrapportering och projektdata i form av deltagarstatistik (inskrivna, färdiga
och avhoppade deltagare), betyg som tagits av deltagande elever, kostnader, m.m.
Uppföljningsenkät till samtliga deltagare som avslutat sin utbildning, för att mäta
långsiktiga arbetsmarknadsresultat.
Observation vid möten och händelser inom projektet.
Dokumentstudier av dels projektdokumentation, dels dokumentation för jämförelser och kontext.
Löpande dialog om projektets utveckling, med främst projektledningen och projektets styrgrupp.

3.4.1 Intervjuer
Totalt har 37 individuella intervjuer genomförts med 33 unika individer inom ramen för
utvärderingen. Intervjuerna har generellt varit semistrukturerade djupintervjuer, som utgått
från en intervjuguide anpassad för respondent och tillfälle, men även gett utrymme för respondenten att fritt resonera kring frågorna. Intervjuer har varit av olika längd, men typiskt
sett 45–60 minuter, och genomförts på plats eller på telefon.
Intervjuerna har genomförts i ett antal koncentrerade omgångar, utspridda över utvärderingens löptid och planerade utifrån var i genomförandeprocessen som projektet befunnit sig.
De olika omgångar som genomförts redovisas i Tabell 2 nedan. Utöver djupintervjuer har
löpande dialog och möten med många av de centrala personerna i projektet varit en viktig
informationskälla (se även 3.4.6 och 3.4.8 nedan).
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Tabell 2: Genomförda intervjuomgångar inom utvärderingen.

Intervjuomgång

Respondentgrupp

Explorativa intervjuer på
strategisk nivå

Projektets styrgrupp, medverkande sko- Okt 2016
lor/skolledningar, stödfunktioner

8

Lärarintervjuer, omgång 1

YFI:s yrkes- och SFI-lärare

Mar 2017

11

Projektledning

YFI:s projektledning

Nov 2018

4

Lärarintervjuer, omgång 2

YFI:s yrkes- och SFI-lärare

Feb-mar 2019

9

Samarbetsparter

Skolledningar, samverkansparter (Arbetsförmedlingen m.fl.)

Mar-apr 2019

5

Totalt

Tidsperiod

Antal int.

37

3.4.2 Fokusgrupper
Två omgångar av fokusgrupper med deltagande elever har genomförts. Dessa har fokuserat
på elevernas förutsättningar, upplevelse av utbildningen/YFI, och förbättringsmöjligheter.
Fokusgrupperna genomfördes på plats i respektive skola, och i varje fokusgrupp deltog elever
från en av YFI:s inriktningar – USK-, bygg- respektive kockutbildningen. Fokusgrupperna
genomfördes på svenska, och vid behov med tolk till elevernas modersmål.
•

Omgång 1 genomfördes i november och december 2016. 19 elever deltog, uppdelat
på fem grupper (fyra elever från USK, fyra elever från kock och elva elever från bygg).
I samband med denna omgång gjordes även en kort skriftlig enkät med de deltagande
eleverna.

•

Omgång 2 genomfördes i april och maj 2018. 18 elever deltog, uppdelat på fem
grupper (sju elever från USK, sju elever från kock och fyra elever från bygg).

3.4.3 Enkät till arbetsplatser
I juni och juli 2017 genomfördes en skriftlig enkät för handledare och arbetsledare/chefer
vid arbetsplatser som tagit emot YFI-elever för APL (arbetsplatsförlagt lärande – praktikperioder som ingår i elevernas yrkesutbildning). Enkäten genomfördes för att ge första indikationer avseende elevernas resultat relativt branschens förväntningar samt anställningsbarhet,
undersöka hur väl samarbetet med YFI fungerat, och om några specifika problem uppstått.
Av praktiska skäl kunde enkäten bara omfatta APL-platser inom USK och kock. Byggarbetsplatserna ansågs inte mottagliga för enkätuppföljning, då det skulle kunna påverka relationerna mellan utbildare och arbetsplatser negativt (på grund av ovilja att besvara enkäter och
delta i uppföljning).
Enkäten sändes till 56 handledare och arbetsledare, varav 32 svarade, vilket gav en svarsfrekvens på 57%. 19 av 32 respondenter på kockutbildningens APL-platser svarade (59%)
och 13 av 24 respondenter på USK-utbildningens APL-platser svarade (54%).
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3.4.4 Projektrapportering och projektdata
Utvärderingen har tagit del av strukturerade data från projektet i flera former. De viktigaste
delarna har utgjorts av:
a) Deltagarstatistik: Denna redovisar antal inskrivna deltagare i projektet, avhopp (att
deltagaren slutar i projektet innan de har fullgjort sin tänkta utbildning), samt färdiga
deltagare (avslut i samband med fullgjord utbildning).
b) Betygsstatistik: Denna redovisar elevernas betyg i form av betyg i yrkeskurser som
tagits av eleverna inom ramen för projektets utbildningar, samt eventuella SFI-betyg
som tagits. Viktigt att notera är att SFI-betyg inte varit ett eget mål inom projektet.
Elever har dock erbjudits möjligheten att få sina språkkunskaper dokumenterade genom SFI-prov och -betyg.
c) Projektkostnader: Ersättningsnivåer till utbildare m.m., som har använts för att se
vad YFI-utbildningar kostar, t.ex. i jämförelse med en motsvarande utbildning genom ordinarie SFI och yrkesutbildning inom komvux.
3.4.5 Uppföljningsenkät till deltagare
För att följa upp långsiktiga arbetsmarknadsresultat – hur hållbara anställningar deltagare fått,
och om de fått fäste på arbetsmarknaden – så tog utvärderingen fram en uppföljningsenkät
till deltagare som genomgått en YFI-utbildning. Uppföljningen har genomförts som en strukturerad telefonenkät med hjälp av projektet.
Samtliga deltagare som gått färdigt en utbildning inom YFI har kontaktats 6 och 12 månader
efter avslut (6-månadersuppföljning respektive 12-månadersuppföljning), för att svara på frågor om sin sysselsättning, anställningsform, m.m. Inför denna rapport hade vi tagit del av 6månadersuppföljning från 71 elever (av 72 utskrivna i de aktuella utbildningsgrupperna,
alltså bara en elev i bortfall) samt 12-månadersuppföljning från 21 elever (vilket är samtliga
från de två första utbildningsgrupperna).
Projektet ämnar fortsätta uppföljningen, med sikte på att samtliga elever ska kunna omfattas
av både 6- och 12-månadersuppföljning.
3.4.6 Deltagande observation
Utvärderarna har försökt hålla en hög närvaro vid möten och viktiga händelser i projektet.
Detta har förutom att fungera som mötestillfällen låtit utvärderarna följa projektets arbete
genom direkt observation.
Deltagande har bland annat bestått av närvaro på i stort sett samtliga styrgruppsmöten under
tiden utvärderingen varit pågående (14 möten). Därtill har vi bl.a. deltagit i flera så kallade
”YFI-dagar” (projektgemensamma utvecklingsdagar för projektledning och utbildare), träffat samverkansparter i enskilda möten, och besökt och samtalat med utbildare i samband
med fokusgrupper.

11

Lärande utvärdering av YFI: Slutrapport för den lärande utvärderingen

3.4.7 Dokumentstudier
Förutom projektdata i form av deltagarstatistik m.m. (se 3.4.4 ovan) har utvärderingen gått
igenom olika arbetsmaterial och sammanställda dokument. Detta har omfattat:
•

Projektdokumentation: Dels projektplaner, arbetsplaner, marknadsföringsmaterial,
m.m. Dels dokumenterade resultat, främst från metodutvecklingen, i form av rapporter som tagits fram, beskrivningar av verktyg, modeller, osv.

•

Extern dokumentation: Dels utlysningstexter och annan kontextuell dokumentation. Dels dokument och rapporter för att kunna göra jämförelser och bedömningar,
t.ex. andra utvärderingar, kostnadssammanställningar och tidigare rapporter.

3.4.8 Löpande dialog
Utöver intervjuer och deltagande i styrgruppsmöten m.m., har utvärderingen haft en kontinuerlig dialog med projektledningen om projektets utveckling. Denna har syftat till att få
uppdateringar om projektets framdrift, planera utvärderingen, och löpande återföra utvärderingsresultat. Dialogen har bestått i återkommande möten hos projektet och löpande telefonavstämningar (periodvis varje vecka, periodvis mera sällan).

3.5 ANALYS OCH RAPPORTERING
Resultat av datainsamlingen har analyserats löpande. Olika ramverk har använts för olika
delanalyser, t.ex. ramverk från implementeringsforskning, ramverk för metodutvecklingsarbete, jämförelser och analyser av kvantitativa resultat, kostnadsjämförelser, m.m. Projektledning och projektets styrgrupp har också involverats genom presentationer och diskussioner
inför rapporter, för att validera utvärderingens resultat och analys.
Två skriftliga delrapporter har tidigare levererats, i december 2016 och i juni 2017. Därefter
har resultat framför allt avrapporterats genom presentationer, sammanställningar av data,
och olika kortare PM.
Denna rapport sammanfattar de olika delanalyserna och utvärderingsresultaten från hela utvärderingen. De fem följande kapitlen, kapitel 4–8, motsvarar de fem utvärderingsfrågorna.
Resultat från flera datainsamlingsmoment, med bäring på en viss utvärderingsfråga, redovisas
i varje kapitel. I det avslutande kapitel 9 redovisas våra sammanvägda bedömningar utifrån
de olika delanalyserna och utvärderingsfrågorna, samt rekommendationer.
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4. Utveckling av en modell för integrerad språkoch yrkesutbildning
YFI:s projekttid ska bland annat användas för att ta fram ”en fungerande utbildningsmodell
för integrerad språk– och yrkesutbildning för målgruppen, skapad inom vuxenutbildningen
med ett individ- och jämställdhetsanpassat perspektiv”, samt ”förbättrade verktyg (arbetssätt/metoder och utbildningsmaterial samt samverkansformer mellan lärare) för lärare i
svenska som andraspråk och yrkesämnen att arbeta ämnesintegrerat”, enligt projektmål 1
respektive 3. Det här kapitlet redogör för process, förutsättningar och förmåga att ägna sig
åt modellutvecklingen i projektet, utvecklandet av utbildningsmodellen och de verktyg som
tagits fram, samt om modellen övergripande fungerat (dvs. uppfyllt förväntade syften).

4.1 METODUTVECKLINGEN I PROJEKTET
Detta avsnitt redogör för själva utvecklandet av en modell eller metod för integrerad språkoch yrkesutbildning inom projektet, och hur metodutvecklingen skett inom olika yrkesspår.
Avsnittet redogör för, och analyserar, framför allt den pedagogiska metodutveckling som
skett genom lärarnas arbete, i klassrummen och under projektets gång.
4.1.1 YFI:s målgrupp
YFI som utbildningsmodell riktar sig mot personer som befinner sig inom SFI studieväg 2,
dvs. personer som har en grundskoleutbildning eller motsvarande från sitt hemland. Förkunskapskraven i svenska för eleverna har dock ändrats under projektets gång. Till en början tog
projektet emot elever som befann sig inom SFI studieväg 2, på nivå B eller C. Allt eftersom
projektet fortgick började projektet i huvudsak att ta emot elever som befann sig på nivå C
och D, och till den sista och tredje USK-utbildningen i projektet beslutade projektet att sätta
nivå D som antagningskrav. Orsaken till målgruppsförskjutningen är en kombination av två
saker:
Dels blev det tydligt att eleverna på nivå C hade ett försprång, och enklare att ta sig an utbildningen, jämfört med de elever som befann sig på nivå B. Detta gjorde att både yrkes- och
språklärarna efterfrågade en större homogenitet avseende den språkliga nivån (i svenska) och
grundläggande färdigheter hos eleverna. Språklärarna menade exempelvis att de behövde tilllämpa stor flexibilitet och anpassa undervisningen så att de med svagare svenska fick samma
möjligheter till utveckling som de med ett från början mer utvecklat språk.
Dels gjorde det höga söktrycket på YFI-utbildningen, och den stora efterfrågan hos potentiella elever, det möjligt för projektet att välja elever som befann sig på en högre nivå än B.
Utifrån fokusgrupper med elever, och andra observationer, noterar vi att YFI i praktiken
kommit att rikta sig till två undergrupper inom målgruppen:
Den ena undergruppen består av individer som i närtid anlänt till Sverige och som önskat ta
sig in på den svenska arbetsmarknaden på ett snabbt sätt. Där har YFI utgjort en mycket
kortare väg än den ”ordinarie vägen” via fullgjord SFI, SVA Grund och ordinarie yrkesutbildning inom komvux, och med ett tydligt syfte och mål för eleven. Eleverna känner redan
till att språkutbildningen via ”vanlig” SFI är lång, och att YFI därför erbjuder ett snabbare
sätt att lära sig svenska samtidigt som det ger en yrkesutbildning. Individerna som utgör
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denna undergrupp har främst funnits bland kock- och byggeleverna. Inom dessa yrkesspår
är det även vanligt med elever som redan har erfarenhet och kompetens inom yrket från sina
hemländer. I några enstaka fall har YFI indirekt därför blivit ett slags valideringsspår, där
individen snabbt kunnat validera och komplettera sina tidigare erfarenheter, och samtidigt
fått en språkutbildning.
Den andra undergruppen består av individer som har bott och jobbat i Sverige under en
längre tid (7 – 14 år) och som av olika anledningar inte har avslutat SFI. Då det krävs såväl
SFI som SVA Grund för att söka till yrkesutbildningar inom komvux hindras dessa individer
från att skaffa sig en formell utbildning. Dessa individer har främst funnits inom USK-spåret,
där flera av eleverna har varit personer som befunnit sig i Sverige under en längre tid utan att
ha avslutat SFI. De kan också redan ha arbetat inom vården, men utan en formell utbildning
har de hindrats i sin karriärsutveckling eller nekats en tillsvidareanställning av sin arbetsgivare.
USK-spåret inom YFI har därför setts som en möjligt att få den formella utbildningen inom
vården utan att behöva bli färdig med SFI och SVA Grund.
Gemensamt för de båda undergrupperna har varit slutmålet: En formell utbildning som
snabbt leder till anställning. Denna målbild har varit både konkret och väl förankrad hos de
som sökt sig till YFI. Den har också skapat goda förutsättningar för de elever som går YFI
att ta sig an utbildningen. Den tydliga målbilden sägs öka motivationsgraden hos eleverna
(enligt lärarna i YFI), vilken skiljer sig märkbart från elevers motivation inom ordinarie SFI.
4.1.2 Metodutveckling av yrkesintegrerad språkutbildning
Den pedagogiska metodutvecklingen är kärnan inom YFI-modellen. Verksamheten började
under våren 2016, med tre klasser (en per yrkesspår): Kock 1, Bygg 1 och USK 1. Centralt
för varje spår är de ökade resurserna i form av en yrkeslärare och en språklärare som arbetat
tillsammans i varje klass.
Den ursprungliga idén byggde på att lärarna i respektive utbildning gemensamt skulle utarbeta ett arbetssätt genom vilket undervisningen i svenska integrerades med undervisningen i
yrkesämnena. Arbetet skulle ske inom de ramar som angavs av projektledningen både i början av projektet och löpande genom pedagogiska möten och planeringsdagar. Inom de angivna ramarna gavs lärarna stor frihet att utveckla sitt arbetssätt.
Detta visade sig vara relativt svårt. Flera av lärarna påpekade att YFI:s pedagogiska modell
innebär ett arbetssätt och metoder som de inte alls varit vana vid. Lärarna efterfrågade därför
mer stöd och vägledning från projektledningen, inklusive guidande tillvägagångssätt och
material. I intervjuer med lärarna kom det även fram att det saknades samsyn och tid för att
bena ut och planera hur integrering av språk- och yrkesutbildningen skulle kunna ske. Den
ovana arbetsfördelningen och det flexibla förhållningssättet bidrog till att flera av lärarna
valde att avsluta sin anställning. Lärarna inom byggutbildningen uppskattade dock det flexibla förhållningsättet, och menade att det var precis det som behövdes för att utveckla en
egen pedagogisk modell.
Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) upphandlades av projektet från starten för att bedriva fortbildning i ämnesintegrering för andraspråkslärarna. I takt med att
projektet fortgick ändrades NC:s uppdrag i projektet till att mer involvera handledning för
lärarna i deras metodutvecklingsarbete. Den omläggningen av uppdraget innebar också att
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yrkeslärarna fick tillgång till metodhandledning. Detta visade sig vara en stor tillgång för att
underlätta samarbetet mellan språk- och yrkeslärare och skapa förutsättningar för integrerad utbildning. Samtliga lärare som arbetat tillsammans med NC har beskrivit det som avgörande för deras nuvarande arbetssätt och metoder.
Arbetet med NC har i huvudsak bestått av att de deltagit i planering och undervisning, samt
auskulterande på lektioner. Därtill har handledarna från NC haft utvärderande och lärande
samtal med lärarna. Utöver detta har arbetet med NC också mynnat ut i en rapport: ”En
didaktisk modell för integrering av yrkes- och SFI-undervisning inom YFI-projektet”, och
en podcast. Båda hämtar underlag och lärdomar från arbetet med YFI-lärarna och -eleverna.
Dessa material har även använts av YFI-lärarna i deras fortsatta arbete med att utveckla en
didaktisk modell inom projektet.
Dock råder det fortfarande skillnader avseende i vilken utsträckning den pedagogiska metodutvecklingen är i hamn för respektive yrkesspår. Det är vår bedömning att en integrerad
språk- och yrkesutbildning åstadkommits i både bygg- och kockutbildningen, men att det
inom USK-utbildningen fortfarande finns en osäkerhet kring hur integrerad undervisning
kan och bör bedrivas. Den specifika utvecklingen i respektive yrkesspår redogörs för nedan.
4.1.2.1 Bygg
Språk- och yrkeslärarna på byggutbildningen har varit med i projektet från start (vilket skiljer
sig från de andra två utbildningarna, där det varit en viss omsättning på lärare). De har därmed haft längst tid på sig att utveckla ett arbetssätt som integrerar yrkes- och språkutbildning,
och en stabilitet och säkerhet som lett till goda förutsättningar att utveckla nya arbetssätt,
metoder och material.
Därutöver beskriver lärarna att de haft ett gott samarbete, och att deras inställning som lärare
varit avgörande för utvecklandet av en modell. Nyckelfaktorer har varit en ödmjukhet inför
respektive lärares kunskaper, att vara prestigelös, vara öppen för att lära sig nya saker, och
att se vinsterna med att vara två lärare i klassrummet eller verkstaden. Det sista har varit
viktigt eftersom arbetssättet, med två lärare som arbetar tillsammans, innebär att man som
lärare ständigt blir utvärderad av sina kollegor.
Yrkeslärarna beskriver att de i förväg grovplanerar det yrkesmässiga innehållet i kommande
lektioner, för att sedan tillsammans med språkläraren planera undervisningen och gradvis
fylla lektionerna med språkligt innehåll. Båda lärarna genomför för det mesta undervisningen
tillsammans, men undervisar även var för sig när det bedöms lämpligt Metodutvecklingen
har skett mer eller mindre organiskt. Möten, planering och problem har lösts löpande, genom
feedback, under raster, fikapauser och under spontana sammankomster.
Inom byggutbildningen har lärarna haft förmåga att omvärdera invanda arbetssätt, vilket
skapat goda förutsättningar för flexibilitet i hur de planerar och genomför undervisningen.
Innehållet i YFI:s byggutbildning är detsamma som i den ordinarie byggutbildningen inom
komvux. Det som skiljer YFI och den ordinarie utbildningen är bland annat ordningsföljden
av moment. Lärarna beskriver att de lektionsplanerat ”bakifrån”, och att vissa kurser som
vanligtvis kommer i slutet av utbildningen ibland har varit mer praktiska att starta med.
Centralt för undervisningen har varit användningen av bilder och av flyttbara
whiteboardtavlor där lärarna ritat och skrivit upp vad den aktuella lektionen handlar om och
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de ord och fraser som kommit upp under lektionens gång. Whiteboardtavlorna har fått fungera som ett organiskt framväxande läromedel som sedan dokumenteras genom att de fotograferas. Traditionella läromedel har knappt använts alls i byggutbildningen. Denna undervisningsmetod beskrivs av lärarna som effektiv, och en av yrkeslärarna har tack vare YFI
börjat tillämpa samma undervisningsmetod i sin ordinarie undervisning. Det integrerade arbetssättet har medfört att lärarna har fått inte bara en utan två roller: Oavsett bakgrund har
båda fått agera såväl yrkes- som språklärare i klassrummet, i större eller mindre utsträckning.
4.1.2.2 Kock
Till skillnad från byggutbildningen har det varit viss omsättning av lärare inom kockutbildningen, framför allt bland språklärarna. På senare tid har det varit en större stabilitet i lärarkåren, vilket har uppskattats av båda lärarna och eleverna. Samarbetet har också stärkts genom
att man visat lyhördhet och hänsyn gentemot varandra, och därigenom lyckats utveckla en
samsyn kring det didaktiska arbetet. Trots personalomsättningen har metodutvecklingen utvecklats väl inom kockutbildningen, särskilt under det senaste året. En bidragande orsak sägs
vara samarbetet med NC, som agerat som stöd i undervisningen.
Lärarna beskriver att de har haft gemensam planeringstid, och att språklärarna för kock- och
byggutbildningarna möts upp ibland för att dela erfarenheter och tips med varandra. Vidare
beskriver lärarna att det har varit positivt med två lärare i klassrummet, både i termer av en
extra resurs och i termer av att man kompletterat och stöttat varandra.
Även om utbildningsinnehållet enligt yrkeslärarna inte har skiljt sig från ordinarie yrkesutbildning, i termer av kursplaner och lärandemål, så skiljer sig undervisningsmetoderna i YFI
från ordinarie yrkesutbildning. Det är elevernas egen dokumentation och bilder från klasserna som ligger till grund för innehållet i undervisningen, vilket har bidragit till mer dynamik
i utbildningen och i klassrummet. Lärarna beskriver att de genom detta arbetssätt ständigt är
beredda att gå ifrån sin egen planering och istället ta upp ett ämne som eleven själv lyfter
fram. Detta skiljer sig från den ordinarie utbildningen, som utgår från ett redan skrivet
material, med små förändringar under utbildningens gång.
Lärarna beskriver att utbildningen blir mer ”medveten” genom arbetssättet. Eleverna uppmuntras att reflektera kring vad de lär sig, och tar därmed mer ansvar för sitt eget lärande.
Likt byggutbildningen har användandet av bilder, foto och film varit centralt för undervisningen. Även rollspel har varit en viktig del i undervisningen. Materialet används som läromedel och blir enligt lärarna mer funktionellt, då både språkinlärningen och yrkesinlärningen
kopplas ihop med yrket och blir mer kontextanknutna.
Undervisningsmetoden upplevs positivt av lärarna i jämförelse med ordinarie utbildning, såväl i jämförelse med ordinarie SFI som yrkesutbildning. Eleverna får möjlighet att utforska
den miljö de ska lära sig om, får fler chanser att repetera, och kan ha fler synpunkter på
utbildningen. Sammantaget bidrar det till ett mer pedagogiskt innehåll i utbildningen, och att
undervisningsmetoden i vissa fall ger en bättre förberedelse för yrket än vad som är möjligt
genom motsvarande ordinarie kockutbildningar.
Likt byggutbildningen beskriver lärarna att det integrerade arbetssättet inom YFI bidragit till
utvidgade lärarroller. Därtill beskriver de att YFI-modellen också är en process, där man som
lärare aldrig riktigt känner sig färdig. Detta då kunskapsmiljön bidrar till att man som lärare
ständigt måste vara närvarande i det som sker runt om i klassrummet, för att kunna fånga
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upp elevernas behov och progression. YFI beskrivs därför som mer intensivt för lärarna än
den ordinarie utbildningen.
4.1.2.3 Undersköterska
Undersköterskeutbildningen – som haft inriktning mot äldreomsorg – skiljer sig från de
andra två utbildningarna avseende längden på utbildningen, och är cirka en termin längre än
kock- och byggspåren. Under projektets senare halva har det funnits två USK-klasser som
pågått samtidigt (USK 2 och USK 3). Det finns därför två uppsättningar av språk- och yrkeslärare inom detta spår. Liksom i kockutbildningen har det varit en viss omsättning av
lärare i USK-utbildningarna under projektets gång.
USK-utbildningen inom YFI har i allmänhet präglats av fler svårigheter än de andra spåren
avseende metodutvecklingen, och ett större behov av stöd från såväl skolledning som YFI:s
projektgrupp. En anledning har varit att lärarna haft olika ingångar till utbildningen och graden av integrering av språk- och yrkesundervisning. Detta har bidragit till svårigheter kring
t.ex. en fungerande gemensam planering.
En annan orsak, som utvärderingen fångat upp i intervjuer med lärarna, är att det saknats en
gemensam och tydlig vision bland lärarna om vad som är YFI:s mål. Samtliga lärare inom
USK-utbildningen beskriver YFI:s mål på olika sätt. Det framgår även av intervjuerna att
YFI:s faktiska projektmål inte har varit helt förankrade hos alla lärare inom USK-utbildningen. Utvecklingsarbetet inom de olika USK-klasserna, totalt tre stycken, pekar också mot
vikten av lärarnas egna förutsättningar för utveckling som en nyckel för framgångsrika arbetssätt. Samarbetet mellan lärare, och hur framgångsrik man upplevt YFI-metoden vara, har
varierat såväl mellan klasser som över tid. Vi bedömer att detta, utöver att vara kopplat till
de faktorer som anges ovan, också i hög grad pekar mot hur personberoende utvecklingsarbetet varit. En gemensam erfarenhet från samtliga tre yrkesspår, som blivit särskilt tydlig
inom USK-utbildningen, är vikten av kontinuitet och långsiktighet (i termer av lärare, och i
termer av lärarnas förståelse för YFI:s mål och ramar avseende metodutveckling) för att ge
lärarna tid och möjlighet att utvecklas i sin roll och att finna nya arbetssätt.
En försvårande faktor kopplat till kontinuitet är att vissa lärare beskriver en brist på tillgänglig
information kring hur andra lärare har arbetat i projektet, och att det saknats kunskapsutbyte,
material och utvärderingar kring arbetssätt och metoder för nya lärare. Detta har lett till att
t.ex. lektionsplanering tagit mer tid och resurser. Mer stöd och feedback från projektgruppen,
liksom behov av mer strukturerade kunskapsutbyten (inom och mellan yrkesspår), har också
efterfrågats. I dagsläget sker sådan kunskapsdelning på lärares eget initiativ, men hade underlättats av mer strukturerade former. Under hösten 2018 engagerades Nationellt centrum för
svenska som andraspråk för handledning även i USK-utbildningen, vilket av lärarna upplevdes som en stor tillgång och ett viktigt stöd i att underlätta samarbetet mellan språk- och
yrkeslärare och åstadkomma förutsättningar för integrerad utbildning.
Bakom dessa svårigheter finns även en grundläggande problematik som följt YFI under projektets gång: USK-utbildningen är i grunden en mer teoretisk utbildning än bygg- och kockutbildningarna. Detta tar sig uttryck i såväl högre krav på elevernas studievana som teoretiska
förkunskaper (t.ex. inom biologi och anatomi).
De mer teoretiska studierna har varit svåra att omsätta i praktiska moment, där språk- och
ämnesinlärningen kan kontextualiseras för eleverna. Detta har gjort det svårare att fullt ut
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arbeta enligt YFI-metodiken och i linje med YFI-projektets målsättningar. Man upplever
samtidigt att en framgångsfaktor för det integrerade arbetssättet har varit om språkundervisningen kan kopplas till en praktisk situation. För att skapa en mer praktisk ingångsvinkel till
de teoretiska ämnena använder lärarna sig därför av olika verktyg. Exempelvis används videoklipp, filmer och rollspel, liksom kopplingar mellan språkinlärning och praktisk inlärning
(såsom att en elev beskriver med ord vilka moment man genomför).

4.2 YFI-MODELLENS BESTÅNDSDELAR
Detta avsnitt redogör för den bredare YFI-modellen: Den samling av olika funktioner som,
tillsammans med den pedagogiska metoden, utgjort en helhet. Dessa beståndsdelar har frilagts och tydliggjorts under projektets arbete. Här ser vi till innehållet i varje del, och vad som
framkommit i termer av vilken vikt de haft för elevernas resultat, projektets framgångar eller
svårigheter, m.m.
4.2.1 Antagningen
Centralt för YFI modellen har varit antagningsprocessen. Utöver språknivåtester som gjorts
för att säkerställa att eleven befunnit sig på Studieväg 2, nivå B eller C, har ytterligare urval
bland de som sökt sig till utbildningen gjorts, såsom intervjuer med potentiella elever.
I förstone genomfördes intervjuerna av YFI:s utbildningsledare tillsammans med projektets
andraspråkslärare. Allt eftersom projektet fortlöpte började yrkeslärarna i YFI att involveras
mer i antagningsprocessen, och då särskilt lärarna inom byggutbildningen. Orsaken var att
lärarna ville vara mer delaktiga i att välja ut de elever som skulle gå utbildningen, i syfte att
gallra bort elever som inte hade de grundläggande förutsättningarna för att klara utbildningen. Bland annat tog man över intervjudelen i antagningsprocessen, och man bjöd även
in potentiella elever på informationsträffar och turer i lektionssalarna. På så vis fick lärarna
möjlighet att på förhand avgöra motivationsgraden hos eleverna, informera eleverna om utbildningsupplägg, tider, förväntningar, samt se till att klasserna blev någorlunda blandande
utifrån faktorer som exempelvis kön, tidigare arbetslivserfarenhet inom yrket, hemland m.m.
Antagningen till YFI har därmed varit till projektets fördel, då projektet på egen hand har
kunnat säkerställa ett urval av särskilt motiverade elever och elever som varit väl mottagliga
för utbildningsformen.
För att bryta vissa begränsande normer i utbildningsval, såsom att nästan inga kvinnor väljer
att gå en byggutbildning eller att få män söker sig till omvårdnadsyrken, har projektet riktat
vissa informationsinsatser till att öka deltagandet av kvinnor i byggutbildningen samt män i
USK-utbildningen. Projektet har delvis lyckats, med några kvinnor i byggutbildningen respektive män i USK-utbildningen. Huruvida det här är ett direkt resultat av informationsinsatserna är svårt att uttala sig om. Dock är det ett exempel på hur YFI arbetat för att motverka
begränsande normer inom yrkesutbildningar.
4.2.2 Sammansättning av klasser och storlek på grupperna
En del av YFI-modellen har varit gruppernas storlek och sammansättning. I dagsläget liknar
YFI-klasserna vanliga klasser i ordinarie yrkesutbildning, sett till antal elever. Det finns en
uttalad maxgräns på antalet elever i varje klass, som även kopplas till att kunna tillgodose
elevernas behov av kök, byggplatser, eget skolmaterial, m.m. Jämfört med ordinarie SFI-
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utbildning är storleken på klasserna förhållandevis små. En ordinarie SFI-klass i Stockholms
stad består vanligtvis av uppemot 40 elever. I YFI har varje klass istället bestått av 13–22
elever.
Lärarna i allmänhet och språklärarna i synnerhet har särskilt betonat gruppernas storlek som
en klar fördel i arbetet med att utveckla en modell för integrerad yrkes- och språkutveckling.
Små klasser beskrivs allmänt som en framgångsfaktor. Därtill beskriver språklärarna de
”fasta” grupperna som en fördel i deras egen undervisning. Här är skillnaderna mot språklärarnas andra erfarenheter stor: Inom YFI undervisar de samma individer under hela utbildningen, medan det i ordinarie SFI finns ett kontinuerligt intag av elever. Mindre grupper,
som dessutom består av samma individer under hela utbildningstiden, har sammantaget bidragit till att mer tid har kunnat avsättas för varje elev, studieprogressionen har följts upp
enklare över tid, och lärarna har kunnat återkoppla resultat till varje elev enklare – både informellt och mer formellt på exempelvis utvecklingssamtal.
4.2.3 Introduktionskurs
En introduktionsutbildning har varit obligatorisk för elever inom YFI. Till en början var den
sex månader lång, och fungerade som en introduktion till det språk som användes inom
yrkesutbildningen. Dock uppfattades den som alltför lång av såväl lärare som skolledare och
elever, och resulterade i flera avhopp. Lärarna påpekade bland annat att den långa introduktionen påverkade elevernas motivationsgrad och att det var svårt att behålla elevernas intresse
till dess att de påbörjade yrkesutbildningen. Projektet valde därför att korta ner introduktionen. I dagsläget ligger introduktionskursen på cirka fem veckor.
Både lärare och elever har varit nöjda med att introduktionen omformats. Dock skiljer sig
åsikterna lärarna emellan, avseende vad som vore en lagom längd. Några lärare (främst inom
bygg och kock) ser gärna en kortare introduktion. Andra (främst inom USK), ser hellre att
man går tillbaka till en längre introduktion för att säkerställa en mer likvärdig nivå på språk
och förkunskaper hos eleverna innan yrkesutbildningen startar. En längre introduktion skulle
enligt vissa lärare även kunna användas till att informera och förbereda elever avseende förväntningar och krav, samt identifiera och fylla luckor i förkunskaper – utöver att vara en
språkintroduktion med yrkesinriktning.
4.2.4 Elevstöd
Samlokalisering av olika myndigheter, aktörer och stödfunktioner brukar i litteraturen beskrivas som både nödvändigt och framgångsrikt i projekt som likt YFI riktar sig till en grupp i
samhället med särskilda utmaningar, såsom nyanlända. Därtill har särskilt insatta stödinsatser
gjorts för svaga elever för att de ska kunna ta sig igenom utbildningen, såsom extrainsatta
lektioner och studietid för eleven. Stödet från YFI har lyfts som en mycket viktig komponent,
inte minst av eleverna själva. Eleverna är också medvetna om att detta extra stöd inneburit
ett undantag från ordinarie utbildning.
Dock betonar vissa lärare, särskilt språk- och yrkeslärarna inom kock- och byggutbildningen,
att deras arbetsbörda och roll som lärare skulle underlättas om en särskild funktion med
ansvar för elevstöd skapades. Lärarna beskriver att de fått axla flera roller mot eleverna utöver
att vara lärare, och att det skapat en relation mellan lärare och elever som inte är hållbar. En
lärare beskriver exempelvis att linjen mellan elev och lärare suddas ut, och att lärarna ofta
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utgör den enda riktiga tryggheten och professionella kontakten som eleverna har med det
svenska samhället. En annan lärare beskriver att man kan hamna i en situation där man får
agera som elevernas ”förälder”.
4.2.5 APL – arbetsplatsförlagt lärande
I utbildningen ingår att eleverna har arbetsplatsförlagd utbildning (APL – arbetsplatsförlagt
lärande), där eleven genomför planerade moment som ingår i en eller flera yrkeskurser. APL
ger också eleven en konkret insyn i arbetsförhållandena i yrket och ger tillfälle att använda
och träna svenskan. APL har varit ett viktigt inslag i YFI, då eleverna stiftat bekantskap med
den svenska arbetsmarknaden i ett tidigt skede. Därmed får de en uppfattning om sina framtida jobbmöjligheter redan under utbildningen. Många av eleverna, särskilt de inom USKutbildningen, blir snabbt medvetna om att de är attraktiva på arbetsmarknaden.
Elevernas språkutveckling har dock inte alltid utgjort en självklar del av APL. Ursprungligen
var det bara på byggutbildningen som elevernas språkutveckling systematiskt följdes upp.
Där har man följt eleverna genom att de kommer till skolan en gång i veckan och i lärarledda
diskussioner berättar hur det går. Numera följs även språkutvecklingen i kock- och USKutbildningen upp. På kockutbildningen sker exempelvis återkoppling med hjälp av APL-uppgifter, samt mer informellt och genom en meddelande-app i telefonen, där eleverna får skicka
bilder och texter från olika uppgifter. Denna kommunikationsform beskrivs som både passande och enkel för målgruppen. Även inom USK-utbildningen mäter man yrkes- och språkkunskaperna med hjälp av APL-uppgifter, och eleverna får demonstrera olika praktiska situationer och lärdomar från APL genom att visa upp dessa för lärarna. På senare tid har lärarna
även börjat använda sig av film och rollspel där eleverna kan demonstrera sin kunskap utifrån
olika yrkessituationer som kan uppstå på arbetsplatsen.
Utvecklingen av yrkeskunskaper under APL följs upp av bland annat APL-besök och olika
uppgifter som eleverna får med sig att genomföra under sin tid på arbetsplatserna. I kockutbildningen har foto varit ett sätt att även dokumentera detta, dag för dag. Foto har även
använts i byggutbildningen, dock inte i lika hög utsträckning och på daglig basis, då uppgifterna kan ta flera veckor att genomföra. För USK-eleverna har foto inte använts i samma
utsträckning, eftersom det kan finnas riktlinjer på arbetsplatserna som inte tillåter just foto.
Arbetet som undersköterska är dessutom inte fullt lika praktiskt som de andra två yrkena,
och som omsorgsyrke baseras de praktiska delarna i högre utsträckning på kommunikation
med patienter, brukare och kollegor. Inom bygg beskriver lärarna att det varit svårt att genomföra arbetsplatsbesök på APL-platserna, då branschen inte är anpassad för särskilda besök. Lärarna har därför ringt arbetsgivarna och haft en dialog per telefon istället.
Lärarna beskriver även att eleverna varit uppskattade på sina arbetsplatser, då flera av arbetsplatserna erbjudit eleverna arbete fastän de inte har varit färdiga med sina studier. En orsak
sägs vara YFI-elevernas motivationsgrad, som upplevs vara högre än de elever som är i ordinarie utbildning, vilket uppskattats av arbetsgivarna. En annan orsak sägs vara den höga
efterfrågan på arbetskraft, framför allt inom vården. Lärarna inom USK-utbildningen menar
att detta sänder dubbla signaler till eleverna. Eleverna får å ena sidan lära sig vikten av att
kunna svenska för att bli anställningsbar, samtidigt som arbetsgivarna å andra sidan erbjuder
eleverna anställning trots ofullständig utbildning. Situationen blir svår för lärarna, då det
minskar elevernas motivation att bli färdiga med utbildningen. Ett resultat är att många av
eleverna arbetar deltid vid sidan av YFI, och riktar allt mindre fokus på sina studier.
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Eleverna ser APL som viktig och givande. Det är en chans att få visa upp sig själv och det
som man kan för arbetsgivaren. Det är också en chans att få lära sig mer svenska och att få
vistas i en miljö där svenska talas. Dock upplever många av eleverna att så inte alltid är fallet.
Inom särskilt kockutbildningen har flera av APL-platserna varit mer eller mindre internationella, och eleverna upplever ibland att de inte utvecklar sin svenska på arbetsplatsen.
Det finns även fall där eleverna upplever att arbetsgivarna inte har litat på dem. Flera av
eleverna beskriver upplevelser av diskriminering och kränkande särbehandling på arbetsplatserna, samt fall där de har fått genomföra samma arbetsuppgift flera dagar i rad, vilket de
själva uppfattar har hämmat deras utveckling. Även om APL setts som givande, är det tydligt
att eleverna mått som bäst i klassrummet. Flera av eleverna, särskilt inom byggutbildningen,
hade önskat att APL varit kortare så att mer tid hade kunnat läggas på språkinlärningen. Inom
samtliga utbildningar beskriver eleverna lärarna som en viktig orsak till varför de har trivts så
bra i skolan (i klassrummet, verkstaden eller köket), och en stor anledning till varför de tipsar
om YFI till andra. Det verkar alltså som att eleverna visserligen uppskattar APL-perioderna,
men inte vill att dessa ska ske på bekostnad av den lärarledda utbildningen.
Yrkesutbildningarna i YFI innehåller, förutom APL, andra moment som behandlar hur
svenska arbetsplatser fungerar avseende organisering och ledarskap, arbetsfördelning, fackoch arbetsgivarorganisationers roller, skyddsombud m.m. Lärarna uppger att de förberett
eleverna, särskilt inom kock- och byggutbildningarna, att det kan vara ”tufft” avseende arbetsmiljö och stress. Inom USK-utbildningen har lärarna förberett eleverna på frågan om
obekväma arbetstider och att de ibland måste arbeta kvällar och helger. Enligt yrkeslärarna
har eleverna förberetts väl i dessa frågor genom utbildningens innehåll – något som inte
skiljer sig avsevärt från ordinarie yrkesutbildningar inom komvux. För yrkeslärarna upplevs
därför frågor om tillgänglighet på arbetsplatser där eleverna kommer att arbeta som ett naturligt och självklart inslag i utbildningen. Vidare har information om svenska arbetsplatsers
utmärkande drag varit naturliga inslag i utbildningen, i form av skrivna och oskrivna regler
på arbetsplatserna, exempelvis avseende arbetstider.
4.2.6 Jobbmatchning
Kopplat till APL har det funnits en matchningsfunktion inom projektet. Den består av att
yrkeslärarna på kock- och byggutbildningen, med hjälp av sina nätverk och kontakter, har
matchat ut eleverna mot arbetsplatser och handledare. Inom USK-utbildningen har det funnits en särskild jobbmatchare i projektet, som arbetat med jobbmatchning åt USK-eleverna.
Inom bygg- och kockutbildningen har en stor del av jobbmatchningen skett utifrån elevens
preferenser och vad lärare bedömer som passande för eleven. Lärarna beskriver att faktorer
som elevens sociala kompetens och yrkesskicklighet, arbetsgivarens storlek, och branschinriktning, spelat in i deras bedömning av arbetsplats. Såväl yrkeslärarna inom bygg- som kockutbildningen lyfter att deras kunskap om branschen varit viktig. Exempelvis framhåller bygglärarna att de talar ”byggspråket” med arbetsgivarna, och att det är svårt för de som står
utanför branschen att kommunicera med flera av företagen. Inom USK-utbildningen har en
stor arbetsgivare kopplats till projektet, och majoriteten av jobbmatchningen har skett gentemot den arbetsgivaren. (Jobbmatcharen har även haft andra funktioner inom projektet,
såsom elevstödsaktiviteter och uppföljning av eleverna, se 4.2.4.)
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4.3 SLUTSATSER
YFI har kommit långt i utvecklandet av en utbildningsmodell för integrerad språk- och yrkesutbildning, och genom projektarbetet har man utforskat och frilagt flera nyckelfaktorer
för att bedriva gymnasial yrkesutbildning för målgruppen. Den centrala nyckelfaktorn är den
integrerade utbildningen, där språk- och yrkeslärare är ömsesidigt beroende av varandra, och
där en språklärare och en yrkeslärare arbetar tillsammans, sida vid sida, i klassrum, verkstäder
och restaurangkök. Detta förutsätter dock att lärarna arbetar för en hög grad av kollegialt
samarbete och dialog, har intresse för varandras ämnen, och en villighet att planera tillsammans samt att utveckla en lärarroll där man tar gemensamt ansvar för helheten i utbildningen.
Det kräver att man som lärare är öppen och villig, och inte minst nyfiken på, att ompröva
invanda arbetssätt och gemensamt med sin partnerlärare lägga upp undervisningen så att den
på bästa sätt stöttar elevens inlärning.
Arbetet mot en fungerande utbildningsmodell har kommit som längst inom bygg- och kockutbildningarna. Där beskriver lärarna att de både planerar och undervisar tillsammans. Det
återstår fortfarande att finna nyckeln för hur modellen bäst ska tillämpas inom USK-utbildningen. I dagsläget kan man inte sägas ha nått hela vägen avseende målet om en fungerande
modell för integrerad språk- och yrkesutbildning för undersköterskor.
En bakomliggande orsak till varför integreringen fungerar bättre inom bygg- och kockutbildningen kan vara att de båda utbildningarna innehåller många praktiska moment för språklärarna att utgå från, till skillnad från USK-utbildningen som i högre grad är teoretisk. En annan
förklaring är att målgruppen (SFI-elever i studieväg 2) eventuellt har mindre goda förutsättningar att klara en USK-utbildning i allmänhet, då utbildningen kräver viss studievana, samt
grundläggande språkkunskaper och vissa grundläggande teoretiska kunskaper från start.
Andra viktiga nyckelfaktorer är utvecklingen av lärarnas kompetens och den tydligare målbilden för eleverna. YFI erbjuder en kontinuitet och en ”helhetslösning” för såväl elever som
lärare. Till detta hör de förhållandevis små klasserna och de fasta grupperna, som gör det
enkelt för lärarna att både följa upp elevernas studieprogression och att återkoppla resultat.
Det elevstöd som eleverna erbjuds, APL-perioderna inom yrkesutbildning, undervisningen
och jobbmatchningen utgör tillsammans en ”paketering” som skapar en tydlig målbild för
den enskilda individen, samt ökar elevens motivation.
Förändringar under genomförandet har bidragit med lärdomar både om vad som sker i och
kring klassrummet. Erfarenheter kring antagningsprocessen, längden på introduktionskursen
och upplevda skillnader inom målgruppen avseende språknivå och färdigheter har lett till
förändringar under projektets gång. Vikten av en elevsammansättning som är någorlunda
homogen avseende språknivå och förkunskaper har bekräftats, liksom betydelsen av elevernas motivation. En lärdom har varit betydelsen av stödfunktioner för eleverna i anslutning
till utbildningen.
YFI har tagit fram en rad olika verktyg och undervisningsformer för att kunna bedriva undervisningen för målgruppen. Till dessa hör eget undervisningsmaterial, såsom filmer och rollspel, samt nya sätt att planera lektioner, innehåll och prov. Under projektets gång har det
däremot funnits frågetecken kring hur väl materialet tas tillvara och vidareförmedlas till nya
lärare. Detta behandlas vidare under kapitel 8, nedan.
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5. Uppbyggnad av samverkansstrukturer och organisation
Två projektmål för YFI har berört stärkandet av samverkansstrukturer och organisation.
Dels, förbättrad organisation inom vuxenutbildningen för att kunna bedriva integrerad
språk- och yrkesutbildning (projektmål 2). Dels, att stärka samverkan mellan utbildningen,
näringsliv, och andra arbetsmarknadsaktörer (projektmål 4).
Vi har under utvärderingens gång följt detta arbete genom främst intervjuer med styrgruppsledamöter (som har representerat Arbetsmarknadsförvaltningen, Utbildningsförvaltningen
och Arbetsförmedlingen i Stockholm), skolledningar, och andra interna och externa samverkansparter (t.ex. Enheten för arbetsgivarsamverkan vid Stockholms stad, näringsliv och Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC)).
Analysen kan delas in i tre delar, utifrån vilka typer av samarbeten, samverkansstrukturer eller
förbättrade organisationslösningar man verkat mot:
1. Samarbeten med skolor och skolledningar, i form av den roll dessa spelat för
YFI:s genomförande och resultat.
2. Samarbeten med arbetsmarknadsaktörer och arbetsgivare, i form av nya samverkansformer, samarbeten eller avtal. Detta avser främst projektets löptid.
3. Långsiktiga strukturer för uppbyggda samarbeten, alltså hur samarbeten kan
leva vidare efter projektet. Detta avser strukturer som kan bestå efter projektet.

5.1 SKOLOR OCH SKOLLEDNINGAR
I intervjuer med samtliga respondentgrupper har samarbete med skolledningar, och dessas
engagemang, framhållits som en viktig faktor för YFI:s genomförande och resultat. Det har
funnits ett behov av att organisera t.ex. lärarnas arbete på delvis nya sätt, för att möjliggöra
integrerad språk- och yrkesutbildning (vilket följer projektets mål 2). Detta kräver i sin tur att
skolledningar ser ett värde i att möjliggöra sådana nya arbetssätt.
5.1.1 Skolornas engagemang för YFI har varierat
Vi bedömer att det från projektets sida varit viktigast att få till samarbeten som uppfyller två
huvudsakliga kriterier:
a) En flexibilitet sett till hur utbildningen ska bedrivas, lärarnas organisering av sitt eget
arbete, och liknande faktorer. Detta för att ge utrymme åt experimenterande och nya
arbetssätt utifrån YFI-modellen.
b) Ett generellt intresse och stöd från skolledningar gentemot lärarna, så att dessa upplever att man är synliggjord, och har uppbackning av ledningen.
Utöver detta har det varit viktigt för lärarna att kunna utvecklas i sin yrkesroll i förhållande
till YFI-metodiken. Detta arbete har skolledningar kunnat främja. För det kollegiala lärandet
har dock lärarna även haft projektet och dess insatser som stöd, t.ex. NC:s närvaro i klassrummen (se vidare kapitel 4).
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I praktiken har samarbetet med utbildningsutförarna – Åsö vuxengymnasium, Stockholms
byggtekniska gymnasium och Stockholms hotell- och restaurangskola – haft omväxlande
framgångar och svårigheter under projektets gång. Den organisationsform som funnits, där
YFI utgjort en egen ”skola” (där SFI-lärarna är anställda, medan yrkeslärarna främst är anställda vid någon av yrkesskolorna) kan ha bidragit till ett svagare ägarskap från yrkesskolorna. Det är dock svårt för utvärderingen att värdera denna organisationsform eller hur en
utbildning av denna typ – och därtill i projektform – bäst kan organiseras. Förankringsmässigt verkar det dock ha funnits potential för projektägare och projektet själva att komma längre
i samarbetet med yrkesskolorna.

5.2 ARBETSMARKNADSAKTÖRER OCH ARBETSGIVARE
YFI:s samverkan med arbetsmarknadsaktörer och arbetsgivare har ytterst syftat till att dels
(a) säkra ett inflöde av relevanta deltagare och samordna med andra insatser för deltagarna
(vilka som ska utbildas och hur dessa ska stöttas), dels (b) finna APL-platser och potentiella
arbetsplatser samt säkra att utbildningen motsvarar arbetsmarknadens förväntningar (hur
eleverna ska utbildas och var de utbildade ska finna arbete).
Den första aspekten av dessa relaterar främst till arbetsmarknadsaktörer som Arbetsförmedlingen. De två senare relaterar till projektets kontakter med såväl Enheten för arbetsgivarsamverkan vid Stockholms stad som kontakten med faktiska företag och arbetsplatser.
5.2.1 Samarbeten för inflöde av deltagare samt med andra stödfunktioner
YFI har haft ett aktivt samarbete med Arbetsförmedlingen och Jobbtorg för att säkra inflöde
av deltagare. Arbetsförmedlingen har också haft en representant i projektets styrgrupp. Generellt har samarbetet fungerat bra, och med hjälp av informationsinsatser har YFI spridits
till handläggare vid Arbetsförmedlingen och andra som kan referera deltagare till projektet.
Arbetsförmedlingen har också uppgett att man ser YFI som en relevant insats som fyller ett
tydligt behov.
Det arbete som har behövt utvecklas under projektet är hur man stöttar deltagare som inte
förväntas ha jobb direkt vid avslutad utbildning. En utvecklingsmöjlighet, som projektet
själva identifierat för att ytterligare stärka kedjan från utbildning till jobb, är om deltagare
som riskerar att gå ut i arbetslöshet kan få stöd av Arbetsförmedlingen redan innan de avslutat utbildningen. En sådan lösning skulle kunna ge deltagarna större chans att komma i arbete, jämfört med om de först måste räknas som arbetslösa (och ej i utbildning) innan de kan
få hjälp. Samarbete för detta verkar under utveckling, enligt det senaste utvärderingen tagit
del av.
5.2.2 Samarbeten för relevans, APL-platser och framtida arbetsställen
YFI:s APL-platser har hämtats från två huvudsakliga håll: För kock- och bygglinjerna har
man använt redan upparbetade kontakter skolorna haft, ofta i form av yrkeslärarnas egna
nätverk. För USK-utbildningen har projektet själva organiserat APL-platser.
Enkäten till arbetsgivare visar att dessa i regel haft ett gott samarbete med YFI och utbildningsanordnarna. Ungefär hälften av de svarande handledarna och arbetsledarna säger att
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samarbetet fungerat utmärkt, medan hälften säger att det fungerat bra. En anser att det varken fungerat bra eller dåligt, och ingen har svarat att det fungerat mindre bra eller rent dåligt.
Detta baserar sig på svar från såväl APL-platser för USK, som projektet skött kontakten med
själva, som kock, som hanterats av skolan eller yrkeslärarna. Det är inga egentliga skillnader
i uppfattningar mellan de två yrkesspåren. Se Figur 1.
Figur 1: Handledare och arbetsledares uppfattning om samarbete.

Hur har samarbetet med utbildningsanordnaren (skolan och/eller YFI)
fungerat? (Antal svar)

1

Utmärkt
Bra

14

Varken bra eller dåligt

Mindre bra

16

Dåligt
Vet ej

I projektet har man även fått till ett större samarbetsavtal med omvårdnadsföretaget Ambea
för de deltagare som går USK. Denna överenskommelse har säkrat APL-platser och även
gett möjliga framtida arbetsplatser till flera deltagare.
Avseende APL-platser och möjliga anställningar för bygg- och kockelever, har projektet enligt vår uppfattning inte haft nämnvärt inflytande över dessa. Detta beror på att utbildningsanordnarna för kock- och bygglinjerna redan haft egna inarbetade arbetsgivarkontakter, och
att dessa fungerat bra. Detta innebär dock att arbetsgivarkontakterna inom dessa spår är helt
personberoende – eller åtminstone beroende av utbildningsanordnare. Detta följer, enligt
vad som framkommit i intervjuer, vanlig praxis vid yrkesskolorna. Vi ser det därför inte som
något projektet kan förväntas ha försökt förändra. Samtidigt bidrar det med en känslighet
för framtiden som är viktig att vara medveten om och om möjligt avhjälpa.

5.3 UPPBYGGNAD AV SAMARBETSSTRUKTURER
Sett till utvecklandet av bestående samarbets- och samverkansstrukturer är en viktig aktör
Enheten för arbetsgivarsamverkan vid Stockholms stad. Ett annat sätt att bygga sådana strukturer är genom långsiktiga avtal med arbetsgivare.
YFI har inte, enligt vår uppfattning, haft som ett framträdande spår att arbeta med organisationsutveckling och stärkande av samverkan på sikt. Även om ett projektmål finns som
berör detta, är det ett mål som varit mindre prioriterat än t.ex. metodutveckling, drivande av
utbildningar, och samarbeten med utbildningsanordnare och arbetsgivare under projektets
verksamhetstid. Projektägaren, den organisation där samverkans- och organisationsutvecklingen skulle kunna förväntats ske, har heller inte uttryckt att man ser det som ett förväntat
resultat att strukturer förändrats eller stärkts.
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Inte desto mindre har det löpande arbetet bidragit till resultat i den riktningen. Avtalet med
Ambea är ett exempel på ett mer omfattande och strukturerat samarbete som kommit till
stånd. Inom andra aspekter har projektet haft liten påverkan. Arbetsgivarkontakter inom
bygg- och kockspåren är fortsatt kopplade till enskilda yrkeslärare eller utbildare. Det är
oklart om detta är något projektet kan – eller bör – arbeta för att förändra.

5.4 SLUTSATSER
En viktig observation som utvärderingen gör är vikten av intresserade skolor och skolledningar för att arbeta med integrerad språk- och yrkesutbildning utifrån en YFI-liknande modell. Detta arbetssätt kräver vilja, stöd och flexibilitet från skolledningens håll, för att ge lärare
rätt förutsättningar och möjligheter. Totalt sett krävs en organisatorisk hänsyn och medvetenhet – på flera nivåer och bland alla inblandade – inför det unika med integrerad utbildning.
Samverkan med arbetsgivare har utvecklats och nya formella samarbeten har upprättats inom
ramen för YFI. Samtidigt har strukturer för arbetsgivarsamverkan inte varit ett huvudfokus
för projektet. Vi konstaterar att man arbetat operativt, och med koppling mot den egna utbildningen och de egna eleverna, vad gäller samverkansutvecklingen.
Detta påverkar eventuellt också fortlevnaden för samarbeten med arbetsgivare. För kockoch byggutbildningarna har lärares personliga nätverk varit centrala, och fortsätter vara det.
I andra fall har mer strukturerade samarbeten byggts upp, som kan behöva förvaltas, t.ex.
inom ramen för Enheten för arbetsgivarsamverkan.
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6. Resultat för målgruppen
I detta kapitel avhandlas vilka resultat YFI som projekt och insats uppnått för målgruppen.
Detta sker utifrån en redovisning av ett flertal datakällor, såsom deltagarstatistik, betyg, intervjuer och uppföljningsenkäten till före detta elever. Genom detta försöker vi besvara
huruvida YFI-modellen leder till en utvecklad språk- och yrkeskompetens hos deltagarna,
som i sin tur leder till hållbara anställningar.

6.1 DELTAGANDE I YFI
YFI har totalt haft 188 deltagare inskrivna under projektperioden (för dessa och följande
siffror, se vidare Tabell 3). Till dessa hör även de 13 reserver som tagits in efter att elever
hoppat av utbildningen. Totalt har 46 elever hoppat av eller avbrutit sin utbildning. De flesta
avhoppen ägde rum i början av utbildningen och i samband med att projektet fortfarande
var ganska nytt, dvs. under den första omgången av klasser, i den då sex månader långa introduktionen.
Det är vår bedömning att YFI-modellen presterat väl, sett till andelen elever som fullgjort
och avslutat yrkesutbildningen. I genomsnitt 85 procent av de som påbörjat yrkesutbildningen har avslutat den.7 Andelen elever som avbrutit eller hoppat av YFI under yrkesutbildningen är därmed 15 procent, vilket är en låg avbrottsfrekvens jämfört med andelen för samtliga komvuxelever i hela Sverige (35 procent).8
Tabell 3: Antal elever, avslut och avbrott i YFI
Grupp

Bygg1
Bygg2
Bygg3

Antal
vid start
intro

Antal
avhopp
intro

Antal
reserver
inkallade

Andel
avhopp
intro

21
18
20

8
3
2

0
2
0

13
22
15

9
3
0

9
2
0

Antal
vid start
yrkesutb.

Antal
avbrott
yrkesutb.

Antal
Andel
avslut hela avbrott
YFI
yrkesutb.

38%
17%
10%

13
17
18

2
3
3

11
14
15

69%
14%
0%

13
21
15

3
3
1

10
18
14

ɑ̅ 21%
Kock1
Kock2
Kock3

ɑ̅ 28%
USK1
USK2
USK3
Totalt

23
22
21
175

1
0
2
28

0
4%
0
0%
0
10%
13 ɑ̅ 5%

22
3
19
22 pågående pågående 19 Pågående pågående 160
18
101 -

15%
18%
17%
ɑ̅ 17%
23%
14%
7%
ɑ̅ 15%
14%

Totalt antal elever som påbörjat YFI (intro): 188

Notera att siffran inte innefattar USK2 och USK3, då de vid rapportens författande fortfarande var pågående.
8 År 2013 avbröt 35 procent av samtliga komvuxelever någon eller alla kurser de läste. Källa: Skolverket (2015),
Uppdrag att informera skolhuvudmän och utbildningsanordnare om avbrottsrapportering inom kommunal vuxenutbildning.
7
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De som har avbrutit sina studier har gjort det av olika anledningar. I några fall har eleven inte
blivit godkänd eller presterat tillräckligt väl och därmed fått avsluta utbildningen. I andra fall
har eleven själv valt att hoppa av yrkesutbildningen. Orsakerna varierar och kan till exempel
vara pga. resa till hemlandet, föräldraledighet, m.m.
Även om andelen avbrott på yrkesutbildningen varit förhållandevis låg, har den varit desto
högre under introduktionskursen. Andelen avhopp från introduktionen var som högst under
den första omgången av YFI. Då avslutade nästan 32 procent av eleverna sin utbildning
under introduktionen, och nio av tretton deltagare i kockutbildningen hoppade av under
introduktionen (69 procent). Andelen avhopp under introkursen var betydligt lägre under
den tredje omgången av elever, och låg då på sju procent (för samtliga elever i Bygg 3, Kock
3 och USK 3).
En orsak till antalet avhopp under introkursen var, som redan nämnts i avsnitt 4.2.3, längden.
I intervjuer med såväl lärare, skolledare som elever vid den tidpunkten, kom det fram att den
långa introduktionen påverkade elevernas motivation och därmed hade bidragit till fler avhopp. I den andra omgången av klasser kortades introduktionen därför ned till fyra månader
(med undantag för USK2 vars introduktion var på fem veckor). I den tredje omgången kortades introduktionen ner ytterligare, till fem veckor.
Tabellen visar dock att andelen avhopp under introkursen varit relativt låg i samtliga USKklasser, och att få valt att hoppa av utbildningen oavsett introduktionens längd. Det är svårt
att uttala sig om varför avhoppen för USK har varit lägre jämfört med de andra två yrkesutbildningarna. Däremot visar tabellen att gruppen USK-elever inte har varit särskilt känsliga
för längden på introduktionsutbildningen. Det skulle därmed, och med fördel, gå att göra
den längre igen (se åter resonemang i 4.2.3). För de två andra yrkesinriktningarna är samvariationen mellan andelen avhopp och längden på introduktionskursen märkbart större, och
andelen avhopp har minskat samtidigt som introduktionen blivit kortare.

6.2 ELEVERNAS SPRÅKUTVECKLING
Nästa faktor för att se elevernas resultat är den språkutveckling som skett. Här ser vi till SFIbetyg samt kvalitativa bedömningar från elever och lärare.
6.2.1 SFI-betyg
Det är inte obligatoriskt att ta SFI-betyg inom YFI, och det är långt ifrån alla elever som har
gjort det. Nedan tabell (Tabell 4) visar betygsfördelningen bland de som tagit SFI-betyg. En
elev kan ha tagit flera betyg. Flest personer har fått betyg för SFI 2C (51 elever). Därtill har
35 personer fått betyg på nivå 2D.
Hur stor andel av det totala deltagarunderlaget som tagit SFI-betyg går inte att säga utifrån
endast dessa siffror, då de inte visar på vilken SFI-nivå elever började YFI, eller om det är
samma elever som tagit betyg på flera nivåer. Totalt har dock 104 betyg tagits t.o.m. vårterminen 2019. Detta är ungefär ett betyg per varannan elev. Oavsett fördelningen är det alltså
som mest drygt hälften av eleverna som tagit minst ett SFI-betyg – troligen färre (med flera
betyg för vissa personer).
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Betygsfördelningen är någorlunda delad, där flest betyg tas med C (32 stycken), D (25
stycken) eller E (22 stycken). Relativt få hamnar på A eller B. Detta stämmer överens med
hur betygsfördelningen ser ut i hela riket.9 Enligt Skolverket låg två till sex procent av eleverna med resultat i kommunal vuxenutbildning i SFI år 2017 på betyget A, sex till 18 procent
på B, cirka 20 procent på C, cirka 30 procent på D och resten på E. Väldigt få får underkänt,
dvs. F. Likt YFI-eleverna minskar andelen som får betyget A eller B ju längre upp i utbildningen som de kommer, dvs. SFI-nivå C och D.10
Tabell 4: Betygsfördelningen för de elever som fått SFI-betyg, antal och andelar. Avser SFI-betyg tagna t.o.m. våren 2019.

Kurs

Antal
A

SFI B
SFI C
SFI D

18
51
35
104

B
17%
0
9%

C
33%
14%
11%

Betyg
D
33%
31%
29%

E
17%
25%
26%

F
0
29%
20%

0
0
6%

Totalt*:
*En elev kan ha tagit flera betyg

6.2.2 Kvalitativa värderingar av elevernas språkutveckling
Lärarnas allmänna förväntningar på elevens språkkunskaper har varit att de ska klara utbildningarna och vara attraktiva på arbetsmarknaden och anställningsbara efter utbildningens
slut. Lärarna betonar att eleverna ska känna att de kan sitt yrke och ha utvecklat en yrkesstolthet i slutet av utbildningen.
Lärare på bygg- och kockutbildningen tycker att de ser tydliga progressioner i hur elevernas
språkkunskaper växer allt eftersom utbildningen fortgår. Dock betonar lärarna inom bygg att
eleverna tar till sig yrket enklare än språket. Generellt skiljer sig språkutvecklingen mellan
elever, och inom både kock- och byggutbildningen har läraren satt till extra stöd för vissa
elever, när uppföljning visat på ett sådant behov.
Även eleverna upplever att de utvecklat sitt språk tack vare YFI. Eleverna på byggutbildningen har i fokusgrupper framfört att det i början är väldigt svårt att studera språk och yrke
samtidigt, men att språkinlärningen med tiden blir enklare. Språkutvecklingen för eleverna
varierade även i de fokusgrupper som hölls med kockelever under våren 2018. Där var det
några enstaka som utmärkte sig särskilt i svenska, medan andra var relativt språksvaga i jämförelse. Eleverna framförde då att språkinlärningen var mycket enklare i YFI än inom ordinarie SFI, eftersom den kommer på ett mycket ”roligare sätt”. Flera av eleverna hade dock
hoppats på mera språkkurser och upplevde sig fortfarande som språksvaga trots att de nästan
var färdiga med utbildningen.
Inom undersköterskeutbildningen finns det något högre förväntningar på språknivån hos
eleverna efter avslutad utbildning. Lärarna menar att det är ytterst viktigt att eleverna gör sig
Siffrorna är inte helt jämförbarbara eftersom YFI-elevernas resultat utgörs av elever som vill ha betyg i SFI
eller som läraren bedömt kommer klara att ta SFI-betyg.
10 Skolverket (2018), PM - Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare år 2017.
9
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förstådda på det svenska språket på sina arbetsplatser, och en av lärarna lyfter att just kommunikation är en del av yrket, med arbetsuppgifter som ofta innebär att man måste kommunicera med patienter och kollegor. Det är viktigare att ha en god kommunikation med patienter än att exempelvis känna till olika medicinska termer. Lärare för USK-eleverna upplever
att det finns en tydlig utveckling hos eleverna både vad gäller den muntliga och skriftliga
språkförmågan. De har även identifierat ett ökat självförtroende hos enskilda elever och en
ökad medvetenhet om elevens egen roll i språkutvecklingen.
Liknande resultat upplever även eleverna själva, som ser tydliga förändringar i sina språkkunskaper från den dagen de börjar och den dagen de slutar YFI. Flera av eleverna upplever att
YFI är något mer pedagogisk än ordinarie SFI, och kanske till och med lite enklare. Lärarna
framhåller dock att det fortfarande finns en hel del att lära. Förhoppningen är att eleverna
därför ska lära sig mer allteftersom de är yrkesverksamma.

6.3 ELEVERNAS YRKESUTVECKLING
Elevernas yrkeskunskaper ska också bidra till det övergripande målet om hållbara anställningar för deltagare. Till skillnad från SFI-betyg får samtliga elever inom YFI (som påbörjar
yrkesutbildning) betyg i sina yrkeskurser, då dessa ju utgör själva yrkesutbildningarna.
6.3.1 Yrkesbetyg
Tabell 5 visar betygsspridningen på respektive yrkesinriktning, genom andel av samtliga kurspoäng som tagits per betygsnivå, för respektive inriktning. Spridningen är som störst bland
kockeleverna. Där har exempelvis 18 procent av kurspoängen tagits med betyget A och
22 procent av poängen tagits med B. För såväl bygg som kockutbildningen är det vanligaste
betyget C. Båda spår uppvisar också en betygsfördelning som har drag av normalfördelning:
Många får mittenbetyg, med desto färre som får högsta eller lägsta betyg. Det har endast varit
enstaka underkända betyg i några kurser, med tre procent av kurspoängen som underkänts
(F).
Tabellen visar även att betygsspridningen är desto mindre bland USK-eleverna. En övervägande majoritet av kurspoängen har tagits med betyget E (75 procent). Inga kurspoäng har
tagits med betygen A eller B, och endast en mindre andel med betyg C. En tolftedel av kursbetygen – åtta procent – har varit underkända.
Tabell 5: Betygsfördelningen baserat på totala antalet poäng som eleverna examinerats till i yrkeskurser.

Kurs
Bygg
Kock
USK

A

B
3%
18%
0%

C
15%
22%
0%

D
38%
36%
5%

E
22%
10%
20%

F
19%
12%
75%

3%
1%
8%

6.3.2 Kvalitativa värderingar av elevernas yrkesutveckling
Lärare på bygg- och kockutbildningen menar att YFI-elevernas resultat följer resultatutvecklingen hos elever på komvux. Lärarna på såväl bygg- som kockutbildningen beskriver att eleverna med stor sannolikhet uppnår sina mål (att få ett arbete efter utbildningens slut) och
nästan alla har en anställning efter avslutad utbildning. Vidare finns det lärare som ser att
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självförtroende och motivation hos eleverna ökar under utbildningens gång. Till skillnad från
gymnasielever inom yrkesprogram förutspår också lärarna att YFI-eleverna kommer bli kvar
i sina respektive yrken på lång sikt och i hög utsträckning. Många YFI-elever upplevs som
mer motiverade och yrkesmässigt förberedda än elever på gymnasiet, vilket tydliggörs ytterligare av den feedback som eleverna får på sina APL-platser. Eleverna själva, på kockutbildningen, framhåller erfarenheter i linje med detta. Det finns en utvecklad yrkesstolthet i slutet
av utbildningen och eleverna känner att de är väl förberedda inför ett yrkesliv som kock.
Flera av kockeleverna nämner även en önskan om att vidareutbilda sig själva, t.ex. till bagare,
och menar att de gärna vill lära sig mer.
Lärarnas värdering av elevernas yrkeskunskaper varierar i USK-utbildningen. Lärarna framhåller bland annat att eleverna rent omsorgsmässigt uppvisar en väldigt god kvalitet, att de
har ett bra handlag med äldre och patienter, och att de på så sätt är ämnade för yrket. Även
om lärarna ser en tydlig utveckling hos eleverna vad gäller yrket, är det flera elever som ligger
kring godkänt-gränsen när de är färdiga med YFI. Ett par elever inom USK har extrajobb
vid sidan av utbildningen. Eleverna på USK-utbildningen känner sig eftertraktade på arbetsmarknaden och får flera anställningserbjudanden både under studietiden och efter. Flera av
eleverna nämner att de tack vare YFI får tillsvidareanställningar. Eleverna upplever även att
de rent kunskapsmässigt har utvecklats tack vare YFI, till den grad att de ser sig mer förberedda inför yrkeslivet än vissa av sina kollegor på APL-platserna.

6.4 ARBETSMARKNADSRESULTAT
Nedan redovisas nyckelindikatorn för elevernas arbetsmarknadsresultat, elevernas sysselsättning, vid olika tidpunkter. Dessa baserar sig i enkäten för 6- respektive 12-månadersuppföljning. Som nämnts tidigare bygger uppföljningen på 71 svar på enkäten vid 6-månadersstrecket, varav 21 också svarat vid 12-månadersstrecket.
6.4.1 Direkt efter YFI
En första indikator är vad YFI-eleverna gjorde direkt efter avslutad utbildning. Svaren för
detta redovisas i Figur 2. En stor majoritet av YFI:s elever gick till arbete direkt efter avslutad
utbildning. Majoriteten (87 procent) fick jobb direkt efter YFI.
Figur 2: Vad YFI-eleverna gjorde direkt efter YFI.
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Noterbart är att samtliga undersköterskor gick till jobb direkt efter YFI. Andelen var lägst
bland kock-eleverna, 83 procent, med en liknande andel bland bygg-eleverna, 84 procent.
Totalt sju elever av 71, eller tio procent, blev arbetslösa. Övriga två elever gick till föräldraförsäkring eller andra sysselsättningar såsom studier.
6.4.2 Efter sex månader
Sysselsättningsresultaten efter sex månader redovisas i Figur 3. Notera att kategorierna för
sysselsättning är något annorlunda än i föregående figur.
Det är fortfarande en hög andel av de svarande som befinner sig i arbete – ca 70 procent.
Andelen är vid denna punkt likvärdig mellan de olika utbildningsspåren. En sjättedel av deltagarna, elva stycken eller 15 procent av de svarande, är arbetslösa, föräldralediga eller sjukskrivna sex månader efter YFI. Tio stycken studerar eller kombinerar studier och arbete.
Figur 3: YFI-deltagarnas sysselsättning efter sex månader.
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6.4.3 Efter tolv månader
Efter tolv månader består resultaten ungefär, vilket kan utläsas av Figur 4. Endast 21 svar
finns tillgängliga, och dessa representerar endast kock- och bygg-elever.
Ungefär sju av tio elever har ännu arbete, inom båda yrkesspår. Övriga är föräldralediga,
studerar, eller är arbetslösa/annat.
Antalet svarande är för få för att dra några större slutsatser kring. Indikationen är dock att
YFI-eleverna generellt kommer ut i arbete på ett sådant sätt att en stor andel har arbete även
på sikt. Resultaten är ungefär likvärdiga över de olika yrkesspåren på sikt, och även om det
finns ett tapp mellan avslutade studier och ett halvår därefter håller sig andelen i arbete ganska
stabil.
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Figur 4: YFI-deltagarnas sysselsättning efter tolv månader.
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6.5 SLUTSATSER
För det första får det konstateras att YFI har relativt få avhopp, och därmed bedöms prestera
väl i förhållande till sina ambitioner avseende deltagare och att få dessa att genomgå projektets insatser.
Utbildningsresultaten – sett till språk- och yrkesutbildningsresultat – är generellt tillräckliga,
men kan inte kallas anmärkningsvärt goda. För USK-utbildningen finns både utifrån betyg
och kvalitativa observationer en viss oro för att eleverna inte presterar särskilt väl i utbildningen. Visserligen klarar de allra flesta utbildningen, men vissa svävar kring godkänt-gränsen. Få elever verkar utmärka sig positivt sett till språk- och yrkesutbildningsresultat. Dock
uppfattas eleverna som attraktiva i arbetsgivarnas ögon. Inte särskilt många – troligen något
färre än hälften – av alla elever tar chansen att ta SFI-betyg.
Efter avslutad utbildning går en hög andel direkt ut i arbete. Vissa gör inte det, men det
handlar inte enbart om arbetslöshet utan även om sjukskrivningar, andra studier, m.m. De
absolut flesta får också fäste på arbetsmarknaden, och har fortfarande arbete efter ett år.
Därför bedömer vi att projektet som helhet lyckats väl med sitt mål avseende deltagares hållbara anställningar.
En ytterligare indikation på detta är de kvalitativa resultaten, som pekar mot att eleverna är
uppskattade och eftertraktade hos arbetsgivarna. Elever är också nöjda och tipsar andra om
att söka sig till YFI.
En osäker faktor för att attribuera resultaten till enbart YFI-utbildningen som sådan är elevgruppens specifika sammansättning (främst i form av urval och motivation) och arbetsgivarnas stora allmänna behov av arbetskraft. Samtidigt kan det inte förnekas att projektet i absoluta termer lyckats väl, sett till de direkta resultat deltagarna åstadkommit.
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7. YFI-modellen i jämförelse
Detta kapitel sätter YFI:s resultat i jämförelse med andra möjliga insatser för målgruppen,
för att analysera om YFI-modellen är snabbare och effektivare än nuvarande metoder. För
att på ett detaljerat sätt kunna se YFI:s resultat i jämförelse med andra insatser har vi sett till
tre komponenter: (1) deltagarens insatser i termer av tid, (2) kostnader för staden och (3)
utfallet på arbetsmarknaden för deltagarna.

7.1 JÄMFÖRELSE MED RELEVANTA INSATSER
En viktig fråga i detta fall är vad som kan anses vara en jämförbar insats för målgruppen. Då
YFI ytterst syftar till att målgruppen ska nå hållbara anställningar är potentiellt alla insatser
mot ett liknande mål möjliga jämförelsepunkter. Samtidigt är en sådan extensiv jämförelse,
där YFI-deltagarnas resultat ställs mot ett slags ”kontrollgrupp” som genomgått andra insatser (eller inga arbetsmarknadspolitiska insatser alls), praktiskt taget omöjlig att genomföra.
Den skulle potentiellt innebära en utvärdering och jämförelse av hela området för arbetsmarknadspolitiska insatser och försöka ge svar på ”vad som fungerar bäst” i hela denna flora
– något som står utanför den lärande utvärderingens mål och syfte att bidra till kunskap och
lärande inom och kring projektet.
För att istället göra en relevant jämförelse har vi sett till YFI:s mer direkta inriktning: Yrkesutbildning för målgruppen SFI-studerande. Detta hjälper oss besvara frågan hur YFI står sig
mot andra jämförbara insatser. Den huvudsakliga jämförelsepunkten har därför varit den så
kallade ”ordinarie vägen”: Den väg YFI:s deltagare hade varit tvungna att gå, via sekventiell
språkutbildning (SFI samt SVA Grund) och yrkesutbildning, för att nå samma utbildningsresultat. Därmed fokuserar utvärderingen på just frågan om YFI varit snabbare och effektivare än ”nuvarande metoder”. För att genomföra analysen har utvärderarna också tagit del
av siffror från Stockholms stad och YFI-projektet. Dessa har legat till grund för analysen av
komponenter som tid och kostnader.
Utöver detta jämförs YFI-deltagarnas resultat på arbetsmarknaden med två andra insatser.
Vi analyserar även arbetsmarknadsresultaten i termer av hållbara anställningar. Detta görs
med utgångspunkt i de före detta YFI-elevernas anställningsformer jämfört med vilka anställningsformer som är typiska i respektive bransch.

7.2 DEN ORDINARIE VÄGEN OCH YFI-VÄGEN
Effekter mäts i YFI i jämförelse med ”nuvarande metoder”, som av utvärderarna har förståtts som vägen från slutprov i SFI 2B till godkända betyg i en yrkesutbildning inom komvux. Detta kallar vi för den ordinarie vägen.
7.2.1 Den ordinarie vägen
Den ordinarie vägen består av fler steg än YFI. Den kan beskrivas som först avklarande av
SFI, därefter SVA Grund, och till sist en yrkesutbildning inom komvux. Kedjan illustreras
av Figur 5.

34

Lärande utvärdering av YFI: Slutrapport för den lärande utvärderingen

Figur 5: Den ordinarie vägen från avklarad SFI 2B till fullgjord yrkesutbildning.

SFI 2C

SFI 2D

SVA Grund

Yrkesutbildning inom komvux

Den ordinarie vägen är den väg som en individ skulle behöva ta sig för att nå likvärdigt
resultat som inom YFI om YFI inte fanns. Denna utgör därför en bra jämförelsepunkt i
analysen nedan.
7.2.2 YFI-vägen
Den ordinarie vägen jämförs med YFI-vägen. YFI-vägen består först av den SFI som individen tillgodoräknat sig efter slutprovet i SFI 2B, för att få samma startpunkt (avslutad SFI
2B) som för den ordinarie vägen. Direkt därefter kommer själva YFI-utbildningen. YFIvägen illustreras av Figur 6.
Figur 6: YFI-vägen från avklarad SFI 2B till fullgjord yrkesutbildning.

YFI

Pågående SFI 2C/D

7.3 INVESTERAD TID FÖR INDIVIDEN
Ett av syftena med YFI är att korta ner tiden att komma i arbete för individer som är nyanlända till Sverige och läser SFI. Effekten av YFI kan därför med fördel mätas i termer av
investerad tid för individen. En individ i arbete efter en kortare tid i insatser innebär en långsiktig samhällsvinst och en vinst för individen. Tidsvinsten analyseras här i jämförelse med
den ordinarie vägen.
Den genomsnittliga tiden från slutprov i SFI 2B till godkända betyg i en yrkesutbildning inom
komvux är ca sju år. Denna tid består av tre till fyra år av SFI-studier, följt av ca ett års studier
i grundläggande svenska på gymnasienivå, och sedan en ett till ett och ett halvt år lång yrkesutbildning.11 Motsvarande tid för YFI varierar mellan olika spår men projektet själva uppskattar att en YFI-elev studerat ca sex månader i SFI 2C (300p i genomsnitt). USK-linjen är
därefter, utöver introduktionskursen, ca två år lång, medan bygglinjen samt kocklinjen båda
är mellan ett och ett och ett halvt år långa.
YFI är följaktligen en betydligt kortare insats jämfört med den ordinarie vägen (två till tre år
jämfört med ca. sex år för den ordinarie vägen). Detta innebär dels att YFI kan anses ”snabbbare” som helhet. Det innebär också, som en konsekvens, att YFI avsevärt förkortar tiden
som en individ behöver befinna sig i utbildning, och därmed även det offentligas åtagande.

Kockutbildningen på Stockholms hotell- och restaurangskola är normalt sett 42 veckor. En byggutbildning
inom yrkesutbildning inom komvux varar normalt sett mellan 40–60 veckor. Undersköterskeutbildningen är
på 1,5 år. Informationen är hämtad från skolornas websidor (Stockholms hotell- och restaurangskola samt
Åsö vuxengymnasium) och söktjänsten ”komvuxutbildningar.se”.
11
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Detta ställs i nedanstående analys i relation till att YFI har en annan budget för sin verksamhet och andra utfall på arbetsmarknaden för deltagarna.

7.4 KOSTNADER FÖR STADEN
Utöver investerad tid investeras också medel från staden och ESF i YFI, liksom det investeras medel i utbildningar inom den ordinarie vägen. Utvärderingen har tagit in uppgifter om
kostnader för varje steg för den ordinarie vägen och YFI-vägen. Uppgifterna används för att
jämföra den totala kostnaden för det offentliga för att, med respektive väg, utbilda en person
från avslutad SFI 2B till färdig yrkesutbildning.
7.4.1 Kostnad för den ordinarie vägen
Kostnaderna för den ordinarie vägen kan beskrivas enligt Figur 7nedan, där de tre första
pilarna motsvarar SFI 2C, SFI 2D och SVA Grund. Den fjärde pilen visar kostnaden för
yrkesutbildningen efter färdig SFI och SVA Grund. Här måste vi se till kostnader för tre
olika ordinarie yrkesutbildningar inom komvux, motsvarande YFI:s tre spår. Kostnaderna
baseras på uppgifter från Stockholms stad om genomsnittliga kostnads- eller ersättningsnivåer för en elev att genomgå de olika stegen.12
Figur 7: Kostnader för en elev i den ordinarie vägen.

Byggvux: 106 600 kr
SFI 2C
43 650 kr

SFI 2 D
20 658 kr
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25 200 kr
USK-vux: 66 700 kr

Kockvux: 67 000 kr

Genom att räkna samman kostnaderna för språk- och yrkesutbildning får vi tre ”prislappar”
för att utbilda en elev från avklarad SFI 2B till genomgången yrkesutbildning.
7.4.2 Kostnad för YFI-vägen
På motsvarande sätt som ovan har vi tagit in uppgifter om YFI-vägen fördelat efter spår.
Kostnaderna för YFI kan beskrivas som dels genomgången SFI 2C/D som eleven redan har
med sig vid start (åter, för att börja jämförelsen från avslutad SFI 2B). Denna summa är
beräknad utifrån vad projektet uppskattar att en typisk elev på YFI genomgått i termer av
SFI efter SFI 2B. Efter denna post kommer den huvudsakliga kostnaden, nämligen själva
YFI-utbildningen. Kostnaderna illustreras av Figur 8.

12

Utvärderarna har fått tillgång till dessa via projektet.
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Figur 8: Kostnader för en elev i YFI.

YFI-Bygg: 205 425 kr
SFI 2C/D:
13 095 kr
YFI-USK: 172 200 kr

YFI-Kock: 132 825 kr

Som synes är YFI-utbildningarna i sig avsevärt dyrare än de ordinarie yrkesutbildningarna
inom komvux. YFI kostar typiskt sett dubbelt så mycket per elev som vanlig yrkesutbildning
inom komvux. Detta kan enkelt förstås av att eleverna också har dubbla lärare under utbildningen.
7.4.3 Kostnadsjämförelse
När de två vägarna, YFI och den ordinarie vägen, ställs mot varandra ser vi att två av YFIutbildningarna är mer kostsamma än den ordinarie vägen, i rena utbildningskostnader. En av
YFI-utbildningarna, kock, kostar mindre än sin ordinarie motsvarighet. Se Tabell 6.
Tabell 6: Kostnadsjämförelse mellan YFI och ordinarie vägen.

Väg/Spår

Den ordinarie vägen

YFI-vägen

Skillnad

Bygg

196 108

218 520

11,4%

USK

156 208

185 295

18,6%

Kock

156 508

145 920

-6,8%

Bygg-YFI är ca elva procent dyrare än den ordinarie utbildningen, medan USK-YFI är ca 19
procent dyrare. Medan detta är en noterbar skillnad, är den inte avsevärd. Sett över helheten
är de rena utbildningskostnaderna för YFI jämförbara med de för den ordinarie vägen.
Att YFI inom två av tre spår är dyrare ska ses mot bakgrund av att YFI är intensivare och att
individens investering i termer av tid är betydligt mindre. Den högre kostnaden i YFI motsvaras alltså av en vinst i termer av tid för individen. Givet att utfallet på arbetsmarknaden
efter avslutad insats är liknande är det också en samhällsekonomisk vinst, då individen snabbbare kommer ut i arbete.

7.5 ARBETSMARKNADSUTFALL FÖR DELTAGARNA
Den sista av jämförelsens tre komponenter rör utfallet på arbetsmarknaden. För detta baserar
vi oss främst på utfallet av den uppföljning som genomförts med projektet för samtliga deltagare. Detta resultat ställs i analysen nedan i jämförelse med andra insatser. Syftet med en
palett av jämförelsepunkter är att den ordinarie vägen inte är en optimal jämförelsepunkt.
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Den ordinarie vägens arbetsmarknadsutfall, det vill säga deltagare från yrkesutbildning inom
komvux, innefattar en grupp med andra bakgrundsförutsättningar än just nyanlända inom
SFI (YFI:s huvudsakliga målgrupp).
Även en analys av deltagare som avslutat en yrkesutbildning inom komvux och som också
gått SFI och SVA Grund vore missvisande, eftersom denna grupp är självselekterad. Det vill
säga, en sådan grupp består av individer som inte har hoppat av den ordinarie vägen, och
som kan antas ha bättre bakgrundsförutsättningar på arbetsmarknaden. Dessutom är denna
grupp svår att lokalisera i tillgängliga register.
Vi har därför använt oss av två andra insatser som jämförelsepunkter för att bedöma YFIprojektets förmåga att få nyanlända i arbete. Dessa jämförelsepunkter är Sfx-utbildningen i
Stockholms län och Yrkes-SFI i Gävleborg. Först redogörs för dessa olika jämförelsepunkter, därefter återkommer vi till de resultat som YFI visat och som återfunnits i kapitel 6.
7.5.1 Vissa Sfx-utbildningar i Stockholms län
Svenskundervisning med yrkesinriktning för invandrade med utbildning och/eller yrkeserfarenhet från hemlandet (Sfx) är en utbildningsinsats i Stockholms län med Kommunförbundet Storsthlm som drivande aktör. På flera sätt liknar insatsen YFI-projektet. Sfx innehåller
en rad yrkesinriktade språkutbildningar (SFI och SVA) för nyanlända som anordnas i syfte
att snabbare och effektivare få nyanlända i arbete.
Tre av utbildningarna liknar gruppen i YFI på det sätt att de riktar sig till yrkesgrupper som
i det svenska utbildningssystemet räknas som yrkesutbildningar: SFB för bussförare i Tyresö,
SFH för hantverkare i Haninge och SFL för lastbilsförare i Stockholm Söderort. Sfx utvärderades 2017 av Strategirådet på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm, på individnivå.
Sfx-eleverna skiljer sig delvis från YFI-eleverna sett till vissa grundläggande förutsättningar.
Sfx-eleverna har tidigare arbetslivserfarenhet och/eller utbildning inom den del av arbetsmarknaden där de senare förväntas få ett arbete, till skillnad från YFI-eleverna där somliga
har tidigare erfarenhet av ett yrke medan andra lär sig yrket från grunden. Denna fördel innebär att Sfx-eleverna, allt annat lika, borde ha bättre möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.
Sfx ställer också krav på svenskkunskaper, men dessa liknar kraven inom YFI. SFB kräver
avklarad SFI C, SFH kräver avklarad SFI B och SFL kräver påbörjad SFI C. Sfx-eleverna har
alltså jämförbara förkunskaper i svenska, utifrån att somliga YFI-elever har klarat av SFI C.
Sfx är däremot en billigare insats än YFI. SFB (busschaufförer) pågår under två terminer (40
veckor) till en kostnad av 64 000 kr. SFH pågår upp till 12 månader, till en kostnad av
50 000 kr. SFL (lastbilsförare) är en en-terminsutbildning med dubbel studietakt, och med
en rapporterad kostnad om 115 000 kr, det vill säga betydligt mer kostsam än de båda andra.
Av SFB-eleverna (bussförare) var 81 procent av eleverna i arbete eller studier ett år efter
avslutad utbildning. Samma siffra för SFH (hantverkare) var 62 procent och för SFL (lastbilsförare) var samma siffra 88 procent. Samma siffror efter två år var 85 procent för SFB,
56 procent för SFH och 90 procent för SFL.
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7.5.2 Yrkes-SFI i Gävleborg
Yrkes-SFI var ett projekt i Gävleborg i Länsstyrelsens regi under början 2010-talet. Projektet
syftade till att kombinera Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildningar (AUB) med SFI.
Projektet utvärderades 2012 av Länsstyrelsen med en kvantitativ uppföljning av utfallet på
arbetsmarknaden. Tre av spåren i projektet liknar något spår i YFI: ett köks-spår, ett svetsarspår och ett spår för personliga assistenter. Deltagarna i AUB-SFI var nyanlända i stort och
det fanns inga förkunskapskrav i svenska. Denna skillnad resulterar i att deltagarna i AUBSFI förväntas ha lyckats sämre på arbetsmarknaden, allt annat lika.13
Köks-spåret i Yrkes-SFI omfattade 60 veckors studier och resulterade i att 50 procent hade
arbete efter avslutad utbildning. Svets-spåret innehöll också 60 veckor och resulterade i 45
procent i arbete vid avslutad utbildning för första kullen och 43 procent för andra kullen.
Personliga assistenter gick igenom en 25 veckor lång utbildning vilket resulterade i fem procent i arbete vid avslutad utbildning. Utvärderingen sker här efter avslutad insats (av utvärderingsrapporten framgår inte exakt hur långt efter detta är) vilket allt annat lika leder till
sämre resultat än uppföljning vid sex månader. YFI borde alltså vid likvärdig prestation uppvisa en högre förvärvsgrad vid uppföljningen.
7.5.3 Jämförelse med YFI
Med utgångspunkt i tidigare jämförbara projekt förväntas YFI prestera bättre än de ca hälften
som kom ut i arbete efter avslutad insats i AUB-SFI men sämre (allt annat lika, däribland
YFI-projektets prestation) än Sfx (ca 85 procent). Uppföljningen hittills visar att ca 70 procent av YFI-eleverna är i arbete efter sex månader. Resultatet får betraktas som starkt jämfört
med andra jämförbara projekt. Resultat består även över tid, där 72 procent av YFI-eleverna
är fortsatt i arbete efter 12 månader.14 Resultatet av jämförelsen illustreras av Figur 9 nedan.
Figur 9: YFI:s arbetsmarknadsresultat i jämförelse.

Insats

Spår

Vid avslut

6 mån

12 mån

24 mån

YFI

Bygg

84 %

72 %*

73 %

-

Kock

83 %

82 %*

70 %

-

Undersköterska

100 %

83 %*

-

-

Bussförare

-

-

81 %

85 %

Lastbilsförare

-

-

88 %

90 %

Hantverkare

-

-

62 %

56 %

Personlig assistent

5%

-

-

-

Svetsare

44 %

-

-

-

-

-

Sfx i Stockholm (urval)
Yrkes-SFI i
Gävleborg

Kök
50 %
*Inkluderar både svaren ”Arbetar” och ”Arbetar och studerar”.

Notera att Arbetsmarknadsutbildningar (AUB) har uppmärksammats för att vara ineffektiva vid ett flertal
tillfällen. Bland annat av Arbetsförmedlingen själva (Arbetsmarknadsrapport, 2015).
14 Resultatet gäller enbart för kock- och byggelever.
13
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7.6 HÅLLBARHET I YFI-ELEVERNAS ANSTÄLLNINGAR
YFI-elevernas framgång varierar dock och i uppföljningen har vi också analyserat hållbarheten i deltagarnas anställningar avseende den anställningsform som eleverna blir erbjudna
efter avslutade studier.
Resultatet för 6-månadersuppföljningen visar att 57 procent av eleverna som har en anställning efter sex månader har en tillfällig anställning (visstidsanställning, vikariat, projektanställning m.m.). Sett till tillsvidareanställningar, är andelen högst bland USK-elever, där hälften
har en tillsvidareanställning efter sex månader. Andelen elever med tillsvidareanställningar är
lägst bland kockeleverna, 36 procent. För byggeleverna är motsvarande siffra 47 procent.
I 12-månadersuppföljningen är det tydligt att elevernas framgångar varierar något efter YFI.
Andelen tillsvidareanställda elever är som högst bland byggeleverna, där har sju av åtta elever
en tillsvidareanställning. Den stora ökningen förklaras av att byggarna först går ut i tidsbegränsade anställningar innan de får sitt yrkesbevis. Efter ett år får de sedan tillsvidaretjänster.
Desto sämre hållbarhet är det för kockeleverna. Endast två av sju elever har en tillsvidareanställning 12 månader efter avslutade studier.
Vi har använt ett antal olika jämförelsepunkter, rapporter och analyser av utomstående faktorer, som projektet YFI i stor utsträckning inte kan påverka, för att bedöma YFI-projektets
framgång vad gäller elevernas hållbarhet på arbetsmarknaden. Rapporterna visar att det generellt är vanligt med tidsbegränsade anställningar inom de yrken som YFI erbjuder, och
framför allt i kvinnodominerade arbetaryrken.
Statistik från SCB visar även att det finns utomstående faktorer som diskriminering på arbetsmarknaden, som kan påverka elevernas framgångar efter avslutad utbildning. Gruppen
utrikes födda har i större utsträckning en tidsbegränsad anställning än gruppen inrikes födda.
Inom gruppen utrikesfödd är det vanligare att kvinnor har en tidsbegränsad anställning än
män. Det är också mer vanligt att utrikes födda utom Europa har en tidsbegränsad anställning
(32 procent) än utrikes födda i Europa (20–21 procent). De förstnämnda utgör en klar majoritet av YFI:s målgrupp.15
Enligt fackförbundet Kommunal, som organiserar vårdbiträden och undersköterskor, är den
yrkesgrupp där tidsbegränsade anställningar dominerar som mest just bland vårdbiträden.
Ungefär två tredjedelar av alla vårdbiträden har en tidsbegränsad anställning. Siffran är lägre
för undersköterskor och ligger mellan 17 och18 procent.16
I en rapport skriven av LO och Svenskt näringsliv, konstaterar de att det bland LO:s fackförbund är mest vanligt med tidsbegränsade anställningar inom Hotell- och Restaurangfacket. 22 procent av deras medlemmar har en tidsbegränsad anställning.17 Inom restaurangbranschen visar Kommunals siffror att 38 procent är tidsbegränsat anställda.18, 19 Andelen
personer med en tidsbegränsad anställning är betydligt lägre inom byggbranschen. Enligt LO
Arbetet (2018) Var femte utrikesfödd har en otrygg anställning.
Kommunal (2016) Status: Prekär, en rapport om tidsbegränsat anställda.
17 LO och Svenskt näringsliv (2016) Tidsbegränsade anställningar på svensk arbetsmarknad, en kartläggning av förekomsten, behoven och hur de används.
18 Utvärderarna har inte kunnat hitta specifik statistik för yrkesgruppen kockar.
19 Kommunal (2016).
15
16
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och Svenskt Näringsliv är åtta procent av fackförbundet Byggnads medlemmar tidsbegränsat
anställda20.
Utifrån denna genomgång ser vi att byggeleverna från YFI ligger i linje med de generella
villkoren i deras bransch, avseende hållbarhet på arbetsmarknaden sett som tidsbegränsad
eller tillsvidareanställning. Däremot visar uppföljningen på YFI:s elever att såväl kock- som
USK-elevernas hållbarhet på arbetsmarknaden ligger lägre än genomsnittet sett till statistiken.
Viktigt att nämna dock, är att statistiken inte tar hänsyn till faktorer som diskriminering på
arbetsmarknaden.

7.7 SLUTSATSER
YFI-modellens effektivitet har främst kunnat ses i termer av hur resurs- och tidseffektivt
man nått det önskade utbildnings- och arbetsmarknadsresultatet för den givna målgruppen.
Därför har den huvudsakliga jämförelsepunkten varit den så kallade ordinarie vägen, avseende kostnader och tidsinvestering för det offentliga och för individen.
Av kostnadsjämförelsen framgår att YFI:s utbildningar inte är nämnvärt dyrare än den ordinarie vägen. Ett utbildningsspår är till och med mindre resurskrävande i YFI-variant än i
ordinarie variant.
För individen är YFI också en märkbart snabbare väg att nå sitt mål. Samhällsekonomisk
effektivitet är svår att bedöma, men sett till resultat, kostnader, och tid är YFI troligen samhällsekonomiskt effektivt jämfört med den ordinarie vägen. Detta tack vare den avsevärt
förkortade tiden till arbete.
Sett till de rena arbetsmarknadsresultaten står sig YFI enligt förväntningar i jämförelse. Resultaten är också, enligt vår bedömning, i absoluta tal goda, med en klar majoritet som går
till långsiktig anställning. Hållbarheten i anställningarna i termer av anställningsformer varierar. Vissa spår är i linje med branschstandard, men vissa verkar lyckas sämre. Först när det
finns mer omfattande siffror för 12-månadersuppföljningen kan dock detta mer säkert undersökas.

20

LO och Svenskt näringsliv (2016).
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8. Implementerings- och spridningsförutsättningar
Detta kapitel avhandlar förutsättningar för YFI-projektet att leda till långsiktig påverkan genom att gjorda lärdomar och framtagna arbetssätt och verktyg implementeras eller kunskap
lever vidare bland relevanta mottagare.
Vi har löpande följt YFI:s steg mot en implementerbar modell samt projektets och Stockholms stads arbete med att säkra att YFI-metoden eller dess lärdomar lever vidare efter projektavslut. Idag är projektet ännu inte avslutat, och en stor del av spridnings- och potentiellt
implementeringsarbete ligger framför projektet, när det går in i sin sista fas. Det gör att utvärderingen istället använder tillgängliga källor och gjorda observationer för att bedöma förutsättningar för implementering och spridning.
För att göra detta har vi bland annat utgått från implementerings- och organisationsforskning, som bland annat lyfter fram följande faktorer som viktiga för framgångsrik implementering av ett nytt arbetssätt:21
•
•
•
•
•
•
•

Avgränsning av implementeringsobjektet
Strategi och finansiering av implementering
Val av implementeringsmetod
Organisationsstruktur där implementering förväntas ske
Strategiska nivåer som berörs (ledning, mellanchef, operativ nivå)
Kommunikation kring implementeringen (intern och extern)
Styrmekanismer för implementeringen (kontrollsystem, belöningssystem, organisationskultur)

Dessa faktorer berör framförallt mottagaren av YFI-modellen, i första hand Stockholms stad.
Då projektet inte är i en fas där faktisk implementering är aktuellt, har faktorerna använts
vägledande snarare än som strikta frågor eller kriterier.
Utöver detta har vi utgått från de material som projektet hittills sammanställt, i termer av
framväxande verktyg och metod- och modellbeskrivningar. Därtill har vi, genom intervjuer
och deltagande i styrgrupp m.m., undersökt planer för att ta tillvara projektets resultat på sikt
samt bidra till spridning.

8.1 FORTSATT BEHOV UTIFRÅN YFI:S PROBLEMBILD
Den första faktorn att beakta för att se förutsättningarna för YFI-projektet att leda till långsiktig nytta är om modellen och arbetssätten man utvecklat fortfarande är relevanta. Detta är
en grundfaktor som måste föregå analysen av själva implementerings- och spridningsarbetet:
Finns ett behov och en vilja att ta tillvara projektets resultat på sikt?

Faktorerna utgår bl.a. från Allio (2005) A short, practical guide to implementing strategy och Roos, von Krogh, &
Roos (2004) Strategi – En introduktion.
21
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8.1.1 Efterfrågan på YFI:s lärdomar och metoder
I intervjuer och dialog med personer nära projektet, samt externa intressenter, konstaterar
utvärderingen att det fortfarande finns ett sådant grundläggande behov. De problembilder
YFI togs fram för att svara mot är fortfarande aktuella. Konkret uttryckt ser viktiga intressenter – inklusive projektägaren själva – ett fortsatt behov av att arbeta med den målgrupp
och utifrån den typ av insatser för förkortad väg till hållbar anställning som projektet grundats i.
Utifrån dialoger med andra insatser på området – insatser för integrerad språk- och yrkesutbildning i olika former – ser vi också att det finns ett fortsatt behov av lärdomar, riktlinjer,
modeller och metoder för att arbeta med språk- och yrkesintegrerad utbildning. Vi har även
noterat uppkomsten av liknande insatser (för liknande målgrupp och med liknande mål) under projektets gång. Detta pekar mot att implementering eller tillvaratagande av YFI:s lärdomar och resultat har en tydlig relevans för arbetsmarknads- och utbildningsaktörer.
En ytterligare faktor är det stora intresse projektet själva upplever, med kontinuerliga inbjudningar att redovisa och sprida sitt arbete, från både svenskt och internationellt håll.
8.1.2 Behov på arbetsmarknaden fortsatt stora
Arbetsmarknaden för de yrken YFI hittills inriktat sig mot är också fortsatt i obalans, med
stor eller mycket stor kompetensbrist enligt tillfrågade. Särskilt undersköterskor är ett yrke
där det uppges råda stor brist på arbetsmarknaden, vilket befästs av såväl minskat söktryck
till utbildning, som av Stockholms stads och arbetsmarknadens parters egna bedömningar.
Ett exempel är en enkät gjord av arbetsgivarorganisationen SKL, där över 60 procent av
kommunerna i Sverige anger att det är svårt att få tag på personal. Bristen på undersköterskor
gör att flera kommuner tvingas anställa outbildade undersköterskor.22
Enkäten till arbetsgivare (APL-platser) bekräftar samma bild. Tillfrågade chefer och arbetsplatsledare konstaterar ett generellt tydligt eller stort behov av personer med utbildning motsvarande YFI-elevernas. 21 av 28 svarande (75%) angav dessa alternativ, medan ingen såg att
man endast hade ett litet eller inget behov. Se vidare Figur 10.
Figur 10: Chefer och arbetsledares bedömning av deras arbetskraftsbehov.
Hur stort är arbetskraftsbehovet i din bransch för personer med en yrkesutbildning som YFI
eller motsvarande?
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Kommunalarbetaren (2017-03-13) Rekordstor brist på undersköterskor.
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Denna lilla enkät är självklart inte representativ för kompetensbehoven i stort. Därtill kan en
viss självselektion eller bias finnas, då de arbetsplatser som har störst behov också kan vara
de som är villiga att vara APL-platser. Samtidigt kan resultaten av enkäten säga något om
behoven hos det slags arbetsplatser som kan vara relevanta för just YFI-eleverna.
8.1.3 Sammantaget behov för YFI:s spridning och implementering
Totalt sett konstaterar vi dels ett behov hos utbildnings- som arbetsmarknadsaktörer för vidare utveckling utifrån YFI:s problembild. Dels ett behov på arbetsmarknaden för personer
med utbildningar motsvarande YFI. Sammantaget pekar detta mot en fortsatt mycket hög
relevans för YFI:s resultat, utbildningsmodell och verktyg. Detta betyder att det i grunden
finns goda förutsättningar för projektet att bidra till långsiktig nytta.

8.2 YFI-MODELLENS BESKRIVNING OCH FÖRVALTANDE
För att kunskaper från projektet ska tas tillvara och modellen ska kunna implementeras krävs
en avgränsning av vad modellen är, och en tillräckligt tydlig beskrivning av de metoder och
lärdomar man vill förmedla. Detta behövs för att göra kunskapsöverföring eller vidare arbete
enligt YFI-modellen mindre personberoende. Det är särskilt viktigt om YFI:s arbetssätt ska
kunna överföras till andra aktörer eller kontexter (och inte bara drivas vidare i sig). Dessa
verktyg måste sedan förvaltas, för att kunna leva vidare genom implementering eller spridning.
8.2.1 Överförbara verktyg och metodbeskrivningar
Utvecklingen av själva YFI-modellen redogörs för i kapitel 4. Vi konstaterar att projektet
arbetat under hela sin projekttid med att ta tillvara och dokumentera lärdomar. Detta arbete
är ännu inte avslutat, men den beskrivning som är under framtagande bör ha goda förutsättningar att kunna spridas till relevanta mottagare.
Projektet har också själva tagit initiativ till att dokumentera modellen i åskådliggörande verktyg. Ett sådant är ett interaktivt presentationsverktyg, ”Loops”, där modellens olika delar kan
samlas digitalt. Därmed är man på god väg att skapa ett överlämningsbart material och överförbara verktyg. Många konkreta exempel har tagits fram under projekttiden, som kan hjälpa
lärare och andra som vill arbeta utifrån YFI-modellen att dra nytta av gjorda lärdomar. Utvärderingen bedömer som helhet att projektet har goda förutsättningar att överlämna ett
kommunikativt och användbart material som möjliggör för andra att direkt implementera
eller dra bredare lärdom av projektets arbete.
8.2.2 Spridningsinsatser projektet genomför
Projektet är ännu inte fullt ut i en spridningsfas. Därför är det svårt för utvärderingen att
bedöma (kommande) spridningsarbete.
Vi kan konstatera att projektet kontinuerligt arbetat för att dela med sig av lärdomar. Nationellt centrum för svenska som andraspråk har här spelat en roll, genom att observera YFI
och vara en kunskapsnod för spridning av lärdomar nationellt. Man har även träffat många
andra organisationer som är intresserade av YFI-modellen och YFI:s lärdomar, nationellt
och även internationellt.
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Det planerade spridningsarbetet framöver består i två huvudsakliga stråk (utöver framtagande av verktyg och modellbeskrivningar, som nämnts ovan). Dels, att genomföra kunskapsdelningar och spridningsinsatser löpande under resterande projekttid. Här ser projektet
att man kan få mer verkan genom flera mindre och löpande tillfällen, än en stor spridningskonferens. Dels, att göra insatser för att lärarna ska kunna föra vidare sina lärdomar genom
kollegialt utbyte. Främst hoppas man att vissa av SFI-lärarna ska kunna ägna en del av sin
tjänst under t.ex. hösten åt kunskapsdelning.
Dessa olika insatser, om de kommer till stånd, utgör tillsammans ett ganska ambitiöst program för att under projektets sista del sprida lärdomar. Utifrån detta perspektiv bedömer vi
att projektets ansats och plan för spridning är god och kan bidra till långsiktig inverkan.
8.2.3 Förvaltande av modellen ännu osäkert
Sett till faktorer som kopplar till själva mottagandet och vidareförandet av modellen – och
eventuell direkt implementering – är detta arbete mindre långt kommet. Projektet har ännu
inte en tydlig bild av exakt i vilka format och för vilka mottagare det ska leverera sina metodbeskrivningar. Detta ansvar vilar delvis hos projektägaren Stockholms stad. En tydlig ”beställning” saknas fortfarande för de konkreta resultat – i form av material eller produkter –
som projektet förväntas leverera. Denna fråga har återkommande lyfts på projektets styrgruppsmöten under hela genomförandet.
Det finns ännu tid i projektet för att utveckla en samsyn kring projektets slutgiltiga leverans
till projektägaren, och andra intressenter. För att kunna utforma materialet på bästa sätt måste
projektet i samsyn med projektägaren definiera hos vem, och genom vilka resurser, materialet
ska förvaltas. Detta kopplar an till flera av de implementeringsfaktorer som nämnts ovan,
bland annat organisationsstruktur, ledningens roll för förvaltande av modellen, och finansiering. Det gäller också oavsett om YFI konkret ska implementeras i ordinarie verksamhet hos
projektägaren, eller om metod och resultat ska leva vidare som kunskapsmaterial för spridning.
I nuläget bedömer därför utvärderingen att implementeringsförutsättningar hos projektägaren, och förutsättningar för förvaltande och spridning av modellen på sikt, utgör en svaghet.
Om inte en strategi för förvaltande tas fram och förankras hos de som förväntas äga YFImodellen riskerar den att inte komma till nytta på bästa sätt.

8.3 MÖJLIGHETER FÖR SPRIDNING OCH MOTTAGANDE
Förutom att YFI:s resultat behöver dokumenteras och förvaltas, är en viktig faktor för resultatens genomslag hur väl de kan absorberas bland mottagare. Dessa faktorer är delvis bortom
projektets egen kontroll, men är ändå viktiga att beakta för att se förutsättningarna för projektets långsiktiga påverkan och nytta.
8.3.1 Överföring av den pedagogiska metodiken
En nyckelfaktor för spridning av YFI:s lärdomar är om lärare kan ta till sig metoder och
verktyg och integrera dessa i sin utbildning. Ett annat sätt att uttrycka detta är hur personberoende den pedagogiska metodiken är.
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I intervjuer med lärare och projektledning framkommer att YFI är en speciell typ av utbildning som ställer särskilda krav på lärarna. En förmåga och vilja att samarbeta bland lärarna
är mycket viktig för att få till en integrerad utbildning för eleverna. Denna är i sin tur beroende av lärarnas förmåga att gå utanför sin typiska yrkesroll, sett till t.ex. vilken roll de har i
klassrummet vid olika steg i undervisningen. (Se vidare avsnitt 4.1.2.)
Metodiken kan dokumenteras och kompetensutveckling kan ske för lärarna (formellt och
informellt i arbetet). Men en faktor som återkommande lyfts av respondenter är just lärarnas
vilja att arbeta med integrerad yrkes- och språkutbildning. Detta gör att YFI är och förblir en
delvis personberoende utbildningsform. Utan rätt lärare kommer inte stödverktyg och metoder att få fäste eller kunna användas. På ett organisatoriskt plan kan detta ses som att metodiken är överförbar, men ej till alla lärare och utbildare.
Därmed kommer rekrytering av ”rätt” lärare till YFI-liknande utbildningar att vara en fortsatt
nyckelfaktor för framgångsrik spridning och vidareföring. Detta är något projektet inte kan
påverka i sig. Dock måste spridningsinsatser och eventuell implementering ta höjd för detta.
Det innebär konkret att vara medveten om lärarens vilja och kompetens som en extern faktor
för framgångsrik överföring av YFI, och att inkludera denna faktor i hur man utformar, förvaltar och sprider modellen.
8.3.2 Skolornas intresse är en nyckelfaktor
Intervjuer pekar också mot skolornas och skolledarnas viktiga roll för att framgångsrikt arbeta utifrån YFI-modellen (se även avsnitt 5.1 ovan). En vilja och förmåga att organisera
utbildningar på ett delvis nytt sätt, och mot nya målgrupper, är nödvändigt. Utan detta riskerar språkintegrerade yrkesutbildningar att verka i ett vakuum, utan stöd och nödvändiga organisatoriska förutsättningar.
Här konstaterar vi vissa varningstecken avseende möjligheten att sprida modellen inom
Stockholm. De skolor som deltagit i YFI har under projektet uppvisat, och uppvisar ännu,
ett varierande intresse – i vissa fall ett ointresse – att arbeta enligt modellen. Detta beror dels
på administrativa och organisatoriska faktorer, där ersättningsmodellen till skolorna är den
som framkommit tydligast bland intervjurespondenter och i dialog med projektet. Förankring på skolorna har också visat sig svårt, i termer av att mobilisera skolledarnas intresse och
engagemang (i den mån de inte redan haft detta).
Det är därmed viktigt att identifiera förutsättningarna för att faktiskt fortsätta bedriva integrerad språk- och yrkesutbildning utifrån YFI-modellen i Stockholm, sett till utbildningsanordnarnas mottaglighet. Stärks inte dessa förutsättningar måste man i dagsläget söka alternativa lösningar om en eventuell implementering ska kunna komma till stånd. Konkret handlar
sådana alternativa lösningar troligen om att finna andra utbildningsanordnare, eller att ta ett
grepp för att stärka samverkan, mobilisering och organisation kring språk- och yrkesintegrerade utbildningar.
8.3.3 Samordning och lärande mellan insatser
Under projekttiden har ett återkommande huvudbry för projektet varit de parallella insatser
för yrkesutbildning för målgruppen som bedrivits. I följd av flera separata initiativ har det
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under projekttiden bedrivits andra insatser och utbildningar, även inom Stockholm, som bestått i antingen parallell eller integrerad språk- och yrkesutbildning.
Detta har gjort att förutsättningarna för specifikt YFI-modellen att bidra med generella lärdomar och verktyg och metoder för implementering varit oklara. Många av insatserna för
målgruppen har, liksom YFI, haft mer eller mindre tydliga drag av metodutveckling. I längden har det därför funnits en osäkerhet inom projektet hur de metodutvecklingsresultat man
levererar kommer passa in i den allmänna utvecklingen av kombinerad yrkes- och språkutbildning i Stockholms stad.
Här ser vi att det saknas en tydlighet mot, och förväntan på, projektet. Detta kopplar an till
den otydlighet kring förvaltande av material och lärdomar som redogjorts för i avsnitt 8.2.3.
Projektet, i samsyn med projektägaren, behöver utveckla sin idé om hur och var YFI:s metodutvecklingsresultat passar in i den flora av testverksamheter och initiativ som bedrivits.
För utvärderingen framkommer det inte att det finns någon tydlig samordnande funktion för
detta från projektägarens sida, som kan utgöra en motpart till projektet. En person eller
funktion med överblick, insikt och mandat behövs, som kan diskutera med projektet hur
man ska förhålla sig till andra parallella insatser, samt hur och var YFI kan göra mest nytta
för framtida utbildningar genom att förmedla kunskap, verktyg och modeller.

8.4 SLUTSATSER
Behovet av integrerade språk- och yrkesutbildningar för målgruppen är fortsatt stort. Intresset för modellen är också stort, liksom behovet av orientering och kunskap om hur dessa
typer av utbildningar bäst bedrivs. Detta gör gemensamt att vi bedömer att YFI har mycket
goda förutsättningar att bidra till nytta genom spridning och/eller implementering av verktyg,
lärdomar och arbetssätt.
Projektet arbetar också för att ta fram en tydlig modellbeskrivning som kan spridas – ett
arbete som visar goda framsteg och har förutsättningar att komma i mål inom ramen för
projektet. Man har även en stark ambition att sprida lärdomar genom riktade insatser (lärtillfällen, seminarier, m.m.) och genom att låta lärarna ägna sig åt kollegial kunskapsöverföring.
Dock är tydlighet kring slutmålet ännu en bristande faktor, i termer av syfte med, mottagare
av, samt användning och förvaltning av, modellen. Detta behöver tydliggöras i samsyn mellan
projekt, projektägare, och eventuellt andra intressenter.
Avseende utvecklingen av en utbildningsmetodik som kan få spridning, har detta arbete (som
knyter an till leveransen av verktyg och modell) kommit långt. Dock måste det konstateras
att YFI:s arbetssätt i viss mån är personberoende, då det kräver vissa specifika förmågor och
förutsättningar hos lärarna som ska bedriva utbildningen. Denna personbundenhet verkar
svår att komma runt, och är snarare en faktor som måste tas hänsyn till vid spridning eller
uppskalning av YFI-liknande utbildning.
En annan grundläggande faktor för lyckosam implementering eller spridning är intresset från
utbildningsanordnare och skolledare att genomföra YFI-liknande utbildningar. Här ser vi en
risk utifrån nuvarande läge och tidigare svårigheter i projektet. Detta intresse behöver stärkas,
eller alternativa lösningar sökas, om YFI:s metodutvecklingsresultat ska kunna bäras vidare i
nya utbildningar.
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Kopplat till flera av dessa faktorer är den brist på överblick och samordning av utbildningar
med samma syfte och målgrupp. Detta är något projektet upplevt under genomförandet, och
som fortfarande utgör ett hinder för att YFI:s lärdomar att komma till bästa nytta. Inriktning,
ambition och samordning är något som – mot projektet – behöver stärkas för att YFI under
den sista tiden ska kunna arbeta effektivt och ändamålsenligt mot spridning och eventuell
implementering.
Totalt sett bedömer utvärderingen att förutsättningar för långsiktig inverkan finns inom
projektet, och att man arbetar för att samla ihop metodutvecklingen och sprida lärdomar.
Dock finns flera varningstecken som projektet, och inte minst projektägaren, behöver hantera. Dessa berör förvaltandet av modellen, samarbetet med utbildningsanordnare, och
samordning kring hur lärdomar ska tas tillvara i relation till andra insatser (för liknande
målgrupp och med liknande mål) som varit och är pågående.
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9. Sammanvägd analys och slutsatser
Ett antal del-slutsatser har kunnat dras avseende de olika delar av utvärderingen, och utvärderingsfrågorna, som gåtts igenom ovan. Här sammanfattas dessa olika delar, och efter slutsatserna presenterar vi ett antal rekommendationer som följer av utvärderingen som helhet.

9.1 SLUTSATSER
Den första utvärderingsfrågan som undersökts har varit om en fungerande utbildningsmodell, inklusive förbättrade verktyg, utvecklats, i syfte att kunna bedriva integrerad
språk- och yrkesutbildning för målgruppen. Här konstaterar vi att YFI har nått långt i utvecklingsarbetet. Genom projektarbetet har man utforskat och frilagt flera nyckelfaktorer
för sådan utbildning. Den centrala faktorn är att utbildningen är just integrerad, och att
språk- och yrkeslärare är ömsesidigt beroende av varandra. Flera andra lärdomar har dragits
avseende t.ex. längd på introduktionsutbildning, vikten av elevgruppernas sammansättning,
m.m. Därmed har det funnits en tydlig progression i metodutvecklingen, som även innehåller
utrymme för vidare finslipning under projektets sista tid. YFI har också tagit fram en rad
olika verktyg, såsom eget undervisningsmaterial, filmer och rollspel, samt nya sätt att planera lektioner, innehåll och prov.
Arbetet med själva undervisningsmetodiken har kommit som längst inom bygg- och
kockutbildningarna, där man i stort nått målet om en ”fungerande utbildningsmodell”. I
dagsläget kan man dock inte sägas ha nått hela vägen avseende undersköterskeutbildningen. De olika förutsättningarna och kraven som dessa olika yrkesspår ställer – med undersköterskeutbildningen som mer teoretisk och krävande i termer av studievana och teoretiska förkunskaper – ligger framför allt bakom denna skillnad.
Avseende en bredare modell för yrkesutbildning för målgruppen, och hur denna kan organiseras, har YFI erbjudit en kontinuitet och en ”helhetslösning” för såväl elever som lärare.
Små klasser, fasta grupper, elevstöd och jobbmatchning har, kombinerat med själva undervisningen och det arbetsplatsförlagda lärandet, gett eleverna ett sammanhang och en tydlighet som i sin tur stärkt motivationen och förutsättningarna för eleverna att klara utbildningen.
Den andra utvärderingsfrågan berörde samverkansstrukturer och organisering för tilllämpning av modellen, inklusive samverkan med näringsliv och arbetsmarknads- och utbildningsaktörer. En viktig observation som utvärderingen gör inom detta område är vikten
av intresserade skolor och skolledningar för att arbeta med integrerad språk- och yrkesutbildning utifrån en YFI-liknande modell. Detta arbetssätt kräver vilja, stöd och flexibilitet från skolledningens håll, för att ge lärare rätt förutsättningar och möjligheter. Projektet
har även erbjudit fortbildning och metodstöd för lärare, vilket varit en viktig faktor – i
vissa fall nödvändigt – för att stötta dessa i de nya arbetssätt det innebär att hålla integrerad
yrkesutbildning.
Viss utvecklad samverkan med arbetsgivare, och nya formella samarbeten, har kommit till
stånd, samtidigt som strukturer för arbetsgivarsamverkan inte varit ett huvudfokus för projektet. För kock- och byggutbildningarna har lärares personliga nätverk varit centrala, och
fortsätter vara det. I andra fall har mer strukturerade samarbeten byggts upp, som kan behöva
förvaltas, t.ex. inom ramen för Enheten för arbetsgivarsamverkan.
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Utvärderingen har också undersökt resultaten för målgruppen i termer av om YFI leder till
utvecklad språk- och yrkeskompetens hos deltagarna som i sin tur leder till hållbara
anställningar. För det första får det konstateras att YFI har relativt få avhopp, och därmed
bedöms prestera väl i förhållande till sina ambitioner avseende deltagare och att få dessa att
genomgå projektets insatser. Utbildningsresultaten är generellt tillräckliga, men kan inte
kallas anmärkningsvärt goda. För undersköterskeutbildningen finns både utifrån betyg
och kvalitativa observationer en viss oro för att eleverna inte presterar särskilt väl i utbildningen. Dock uppfattas eleverna som attraktiva i arbetsgivarnas ögon.
Efter avslutad utbildning går en hög andel direkt ut i arbete. Vissa gör inte det, men det
handlar inte enbart om arbetslöshet utan även om sjukskrivningar, andra studier, m.m. De
absolut flesta får också fäste på arbetsmarknaden, och har fortfarande arbete efter ett år.
Kvantitativa och kvalitativa resultat pekar i samma riktning, och vi bedömer att projektet
som helhet lyckats väl med sitt mål avseende deltagares hållbara anställningar. En
osäker faktor för att attribuera resultaten till enbart YFI-utbildningen som sådan är elevgruppens specifika sammansättning och arbetsgivarnas stora allmänna behov av arbetskraft.
På frågan om YFI-modellen är snabbare/effektivare än nuvarande metoder har detta
främst kunnat ses i termer av hur resurs- och tidseffektivt man nått det önskade utbildningsoch arbetsmarknadsresultatet för den givna målgruppen. Därför har den huvudsakliga jämförelsepunkten varit den så kallade ordinarie vägen, avseende kostnader och tidsinvestering
för det offentliga och för individen. Av kostnadsjämförelsen framgår att YFI:s utbildningar
inte är nämnvärt dyrare än den ordinarie vägen. Ett utbildningsspår är till och med
mindre resurskrävande i YFI-variant än i ordinarie variant.
För individen är YFI också en märkbart snabbare väg att nå sitt mål. Samhällsekonomisk
effektivitet är svår att bedöma, men sett till resultat, kostnader, och tid är YFI troligen samhällsekonomiskt effektivt jämfört med den ordinarie vägen. Detta tack vare den avsevärt förkortade tiden till arbete.
Sett till de rena arbetsmarknadsresultaten står sig YFI enligt förväntningar i jämförelse.
Resultaten är också, enligt vår bedömning, i absoluta tal goda, med en klar majoritet som går
till långsiktig anställning. Hållbarheten i anställningarna i termer av anställningsformer är svår
att bedöma ännu, men verkar något lägre än vad som är typiskt för respektive bransch.
Till slut har vi undersökt förutsättningar för implementering av YFI-modellen vid projektavslut, och tillvaratagande av projektets lärdomar.
Här konstaterar vi att behovet och relevansen av modeller för integrerade språk- och
yrkesutbildningar är fortsatt stort. Projektet arbetar också för att ta fram en tydlig modellbeskrivning som kan spridas – ett arbete som visar goda framsteg och har förutsättningar att
komma i mål inom ramen för projektet. Man har även en stark ambition att sprida lärdomar
genom riktade insatser (lärtillfällen, seminarier, m.m.) och genom att låta lärarna ägna sig åt
kollegial kunskapsöverföring. Dock är tydlighet kring slutmålet ännu en bristande faktor, i termer av syfte, mottagare, användning och förvaltning av de varaktiga resultat (t.ex.
modellbeskrivningar) som projektet producerar. Detta behöver tydliggöras i samsyn mellan projekt, projektägare, och eventuellt andra intressenter.

50

Lärande utvärdering av YFI: Slutrapport för den lärande utvärderingen

YFI:s arbetssätt är också i viss mån är personberoende, då det kräver vissa specifika förmågor
och förutsättningar hos lärarna som ska bedriva utbildningen. Denna personbundenhet verkar svår att komma runt, och är snarare en faktor som måste tas hänsyn till vid spridning
eller uppskalning av YFI-liknande utbildning. En annan grundläggande faktor för lyckosam
implementering eller spridning är intresset från utbildningsanordnare och skolledare att
genomföra YFI-liknande utbildningar. Här ser vi en risk utifrån nuvarande läge och tidigare svårigheter i projektet. Detta intresse behöver stärkas, eller alternativa lösningar sökas, om YFI:s metodutvecklingsresultat ska kunna bäras vidare i nya utbildningar.
Kopplat till flera av dessa faktorer är en brist på överblick och samordning av utbildningar med samma syfte och målgrupp. Inriktning, ambition och samordning är något
som – mot projektet – behöver stärkas för att YFI under den sista tiden ska kunna arbeta
effektivt och ändamålsenligt mot spridning och eventuell implementering.
Totalt sett bedömer utvärderingen att förutsättningar för långsiktig inverkan finns inom
projektet, och att man arbetar för att samla ihop metodutvecklingen och sprida lärdomar.
Dock finns flera varningstecken som projektet, och inte minst projektägaren, behöver hantera. Dessa berör förvaltandet av modellen, samarbetet med utbildningsanordnare, och samordning kring hur lärdomar ska tas tillvara i relation till andra insatser (för liknande målgrupp
och med liknande mål) som varit och är pågående.

9.2 REKOMMENDATIONER
Nedan lämnar utvärderingen ett antal rekommendationer, som följer av de sammanvägda
observationer och slutsatser som redogjorts för. Dessa rekommendationer syftar i grunden
till att stärka möjligheten för projektet att – i högre grad än annars – nå sina projekt- och
effektmål. Rekommendationerna är av något olika slag, och kan delas in i tre spår som delvis
överlappar varandra:
a) Rekommendationer avseende integrerad utbildning generellt (lärdomar om modell och arbetssätt). Dessa riktar sig till såväl projektet YFI som till projektägaren
Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad.
b) Rekommendationer för projektets fortsatta arbete under den tid som återstår.
Dessa riktar sig främst till projektet.
c) Rekommendationer för organisering av framtida utbildning och tillvaratagande
av YFI:s resultat. Dessa riktar sig främst till Arbetsmarknadsförvaltningen.
9.2.1 Rekommendationer: Utbildningen
1. Integrerad utbildning är rätt väg – fortsätt inriktningen. En viktig slutsats från
utvärderingen som helhet är att integrerad språk- och yrkesutbildning generellt har
varit en fungerande insats för målgruppen, och att goda resultat har nåtts till en proportionerlig kostnad. Därmed bör man fortsätta erbjuda integrerad utbildning för
målgruppen, som en möjlighet i en palett av andra insatser och utbildningar. Det är
också viktigt att utbildningen är språk- och yrkesintegrerad på riktigt, för att ge elever
rätt förutsättningar att klara utbildningen och nå sina mål.
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2. Integrerad utbildning är inte för alla – anpassa efter behov och möjligheter. I
ljuset av föregående rekommendation behöver vi samtidigt konstatera YFI-modellen
ej är för alla individer, eller alla syften. Man bör ta vara på lärdomar om för vilken
målgrupp och i vilka sammanhang (utbildning, nivå, bransch, m.m.) integrerad SFI
och gymnasial yrkesutbildning fungerar bäst. Detta bör utgå från förväntad progression för den enskilda eleven, dvs. från vilken utbildnings- eller kompetensnivå man
förväntas börja, och hur långt man förväntas nå.
3. Bevara den tydliga helheten för individen. En nyckel i YFI har varit att eleven
möts av en helhet och en tydlighet. Se till att stödfunktioner (SYV, matchning) även
fortsatt är integrerat i elevens utbildning (oavsett hur dessa erbjuds). Det intensiva
arbete det innebär för eleven att läsa språk- och yrkesutbildning integrerat, samt ofta
försvårande omständigheter för målgruppen avseende sociala förhållanden och etablering i det svenska samhället, innebär att stödfunktioner varit mycket viktiga i YFI.
Den ”paketlösning” som YFI inneburit har också tydligt stärkt elevernas motivation
och möjligheter att klara sin utbildning.
9.2.2 Rekommendationer: Projektet
4. Överväg alternativ för undersköterskeutbildningen. En modell för språkintegrerad undersköterskeutbildning är ännu inte i hamn. Projektet behöver fortsätta undersöka möjligheter till förbättring inom särskilt detta spår (längd på introduktion, krav
på målgrupp, pedagogiska verktyg, m.m.).
5. Ta vara på det material som genererats i YFI. I flera sammanhang och från flera
håll har material av olika slag efterfrågats från projektet. Man bör därför fortsätta
arbetet med att färdigställa olika ”paketerade” material som passar olika målgrupper,
och se till att detta inryms i den tid och det arbete som återstår. Praktiska exempel
m.m. kan också vara av nytta för framtida lärare. Detta är dock delvis beroende av
utformningen av en tydlig beställning från projektägaren.
6. Blicka utåt: Sprid samt ta in kunskap. I samband med att YFI går in i en uppsamlings- och spridningsfas finns möjlighet att relatera det man åstadkommit till andra
liknande insatser. YFI bör under sista året tydligare arbeta uppsökande med att sprida
kunskaper från projektet samt ta in erfarenheter som gjorts i andra satsningar.
7. Fortsätt undersöka nytta och effekt. Denna utvärdering, och de insatser projektet
gjort för att följa sina deltagare efter avslutad insats, har kommit en bit på väg för att
mäta de långsiktiga effekterna av YFI. Detta arbete är viktigt för att kunna motivera
samt relatera YFI till andra möjliga insatser för målgruppen. Vi förordar därför att
man fortsätter deltagaruppföljningen med avseende på anställningsresultat.
9.2.3 Rekommendationer: Organisation
8. Tydliggör behovet av leveranser från projektet. Det är ännu delvis oklart för projektet hur en ”beställning” på material och långsiktiga resultat ser ut från projektägaren. För vem och i vilket syfte bör projektet sammanställa och paketera lärdomar och
material, t.ex. lärare, Arbetsmarknadsförvaltningen, skolor, extern marknadsföring,
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eller andra? Det är även osäkert hur dessa ”leveranser” kan förvaltas hos projektägaren, eller andra. Vi rekommenderar därför att man från projektägarens sida ytterligare
arbetar för att tydliggöra hur projektet bäst kan lämna över framför allt sina metodutvecklingsresultat, samt undersöker hur dessa kan förvaltas.
9. Organisera/erbjud stödfunktioner för lärare. Integrerad utbildning kräver stöd
till lärare, i form av erfarenhetsdelningsträffar, kompetensutveckling, riktlinjer, osv.
Denna typ av stödfunktioner behöver organiseras oavsett den exakta utformningen
på en eventuell framtida integrerad yrkes- och språkutbildning. Att arbeta vidare utifrån det kollegiala kunskapsutbyte som vissa av YFI:s SFI-lärare är planerade att genomföra kan vara ett spår, men även andra insatser kan behövas.
10. Samordna kombinations-/integrerade utbildningar bättre. Ingen aktör eller
funktion inom Stockholms stad verkar idag kunna utgöra en nod eller motpart för
utbyte mellan insatser, sett till projektet YFI:s perspektiv och dess samordning med
andra liknande insatser. Sådant utbyte behöver komma till stånd i större utsträckning
för att bäst dra nytta av YFI:s och andra insatsers lärdomar. För detta kan projektägaren behöva överväga en hållbar samordningsfunktion/kunskapsnod för specifikt
språkintegrerade yrkesutbildningar. En eventuell åtgärd kan också vara att sammanställa en ”kartbild” över liknande insatser och deras likheter och skillnader, för att
skapa förutsättningar för planering och utbyte.
11. Säkra kunskapsspridning från projektets medarbetare under sista året. Det är
viktigt att ta tillvara lärarnas erfarenheter och ”mjuk kunskap” som uppstått i YFI.
Ett alternativ är att – som delvis är planerat – låta YFI:s lärare vara ambassadörer och
kunskapsspridare inom olika sammanhang. Denna möjlighet bör tas tillvara och
eventuellt utvecklas vidare, så att YFI-lärarnas erfarenheter inte försvinner i samband
med att projektet avslutas.
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