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SKR och projektledningen har ordet 

Höstterminen 2021 börjar gå mot sitt slut. Det betyder att det nu återstår en termin 

av projektverksamhet med deltagare i IMprove. Det är ett gediget arbete som 

pågår hos medverkande huvudmän och skolor för att unga nyanlända ska komma 

vidare från introduktionsprogrammen till vidare studier eller ut i arbetslivet. Ett stort 

tack till alla projektmedarbetare för ert idoga arbete och engagemang!  

Metoder och arbetssätt som har utvecklats under projekttiden kommer att samlas i 

IMprove-modellen och vara lärande exempel och till inspiration för skolor och 

huvudmän runt om i landet. Vi ser framemot att börja sprida erfarenheter och 

resultat från IMprove.  

Skövdes SFI-spår på språkintroduktion  

På språkintroduktion i Skövde finns en stor utmaning i att få alla elever att känna 

motivation och se en tydlig väg efter IM. Progressionen avstannar och frånvaron 

ökar ju längre tid de går på språkintroduktion. Därför valde Skövde att fokusera på 

den här gruppen i IMprove. 

För att hitta rätt individer djupintervjuades initialt elever med låg progression och 

identifierade snart en grupp inlärare; elever över 18 år utan möjlighet att nå 

ungdomsgymnasiet. 

Under VT-20 skapades en undervisningsgrupp, där fokus var att klara 

kunskapskraven för SFI D och därmed vara behörig att direkt efter avslutad tid på 

språkintroduktion, söka en yrkesutbildning med språkstöd på vuxenutbildningen. 

På detta sätt minskar mellanrummen mellan kommunens utbildningsenheter och 

underlättar för eleverna. På grund av corona-restriktioner frångicks 

ursprungsplanen att eleverna skulle göra nationellt prov SFI D i 

vuxenutbildningens regi, och testade dem på språkintroduktion istället. Därefter 

utfärdades ett SFI-intyg som i ansökan till vuxenutbildningen jämställdes med ett 

SFI-betyg. 

Under läsåret 20/21 förändrade ”vuxtänket” organisationen med ett Vux-spår där 

eleverna läser 13 timmar SVA, 5 timmar engelska och 5 timmar matematik. 

Lärarna bildar ett eget arbetslag. Det ger eleverna goda möjligheter att klara kurser 

som de verkligen behöver för vidare vuxenstudier. Inom SVA är det första delmålet 

SFI D men strävan är samtidigt mot kunskapskraven för SVA år 9. I gruppen är 

fokus inte längre på gymnasieskolan utan istället på gymnasiekompetens. 
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Tydliga framgångsfaktorer är att eleverna har god närvaro, följer de pedagogiska 

planeringarna genom att sköta läxor, inlämningar och prov, samt har fin 

progression framförallt i SVA. 

Vill du veta mer? Kontakta Tobias Karlsson, lokal projektledare IMprove Skövde, 

tobias.m.karlsson@skovde.se 

Satsning kring horisontella 

principer 

Det har gått ut en inbjudan till lokala 

delprojekt om utbildning kopplat till 

horisontella principer under det sista 

projektåret. Fokus är på hur 

horisontella principer kan integreras i 

insatser för att skapa mervärde.  

Satsningen omfattar även intervjuer 

med deltagare inom IMprove för att 

samla in elevperspektivet och fånga 

deltagarnas egna tankar och 

upplevelser.  

Satsningen genomförs av Camilla 

Stenson, delprojektledare för IMprove 

Överlämningar Skaraborg. Mer 

information finns i utskickad inbjudan. 

Intern projektkonferens 27-28 

april 

Den 27-28 april 2022 äger en intern 

projektkonferens rum som en 

gemensam avslutning av IMprove. 

Den behöver troligtvis bli digital givet 

läget med pandemin, men vår 

förhoppning är den ska äga rum 

fysiskt på plats i Stockholm.  

Projektkonferensen syftar till att 

gemensamt ta del av kunskap och 

erfarenheter som genererats inom 

IMprove under projekttiden.  

Mer information kommer efter 

årsskiftet. 

Webbsändning om IM 

Den 18 oktober hade SKR en 

webbsändning med fokus på 

huvudmannens styrning och ledning 

för att skapa sammanhållna 

studievägar på gymnasieskolans 

introduktionsprogram. Erfarenheter 

från IMprove presenterades och 

lyftes fram. Även Skolverket 

medverkade. Sändningen kan ses i 

efterhand här. 

Kontaktuppgifter 

Sveriges Kommuner och Regioner     

Projektledare: Lovisa Fransson 

lovisa.fransson@skr.se & Johanna 

Kreicbergs, 

johanna.kreicbergs@skr.se  

Mer om IMproves arbete hittar du på 

SKR:s hemsida: 

IMprove, SKR:s hemsida 
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