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Skolinspektionens beslut 
Föreläggande 
Skolinspektionen förelägger med stöd av 26 kap. 10 § skollagen (2010:800) Ungart AB 
att senast den 30 september 2017 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalade brister. De 
vidtagna åtgärderna ska senast samma dag skriftligen redovisas för Skolinspektionen. 

Undervisning och lärande 

Skolinspektionen konstaterar att Ungart AB inte uppfyller författningskraven avseende 
att: 

• Undervisningen utgår från och omfattar målen i läroplanen och respektive 
kursplan. (Lgr 11, 1 Skolans värdegrund och uppdrag, 2 Övergripande mål och 
riktlinjer, 3 Kursplaner) 

Åtgärder 

Se till att undervisningen i ämnet slöjd utgår från och omfattar målen i 
läroplanen och kursplanen för slöjd. I detta ligger att undervisningen, utöver 
textil, ska behandla materialen trä och metall. 

Bedömning 
Skolinspektionens utredning visar att det på Resursskolan UngArt i ämnet slöjd inte 
bedrivs undervisning i materialen metall och trä. Vad gäller övriga områden som 
Skolinspektionen har granskat har det inte framkommit annat än att skolans arbete 
uppfyller författningarnas krav. 

Föreläggande 

Undervisning och lärande 

Skolinspektionens bedömning 

Utredningen visar att eleverna vid resursskolan Ung Art i ämnet slöjd enbart 
undervisas i och arbetar med textila material och inte med materialen metall och trä. 
Skolinspektionen gör därför bedömningen att undervisningen i ämnet slöjd inte 
uppfyller författningarnas krav. 

Skolinspektionens utredning 

Intervjuade elever säger att de inte har någon sal till träslöjd, så därför har de inte 
ämnet. De säger att de enbart har syslöjd. 
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I intervju säger lärare och rektorn, tillika huvudman, att eleverna i ämnet slöjd enbart 
arbetar med mjuka textila material och att de inte arbetar med materialen metall och 
trä. 

Rektorn säger även att de på skolan inte har träslöjd längre, utan skolan erbjuder 
endast syslöjd. Rektorn säger att det är den möjlighet som finns. 

Rättslig reglering m.m. 

Av kursplanen i ämnet slöjd framgår att syftet med undervisningen bland annat är att 
eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formge och framställa 
föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och olika 
hantverkstekniker. I beskrivningen av det centrala innehållet för årskurs 4-6 och 7-9 
under rubriken Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker, anges bland annat att 
eleverna ska ges möjlighet att arbeta med materialen metall, trä och textil och deras 
kombinationsmöjligheter med varandra. De ska även få möjlighet att lära sig hur 
handverktyg, redskap och maskiner benämns och används på ett säkert och 
ändamålsenligt sätt. Det centrala innehållet i kursplanen anger, enligt Skolverkets 
kommentarmaterial till kursplanen i slöjd, vilket obligatoriskt innehåll som ska 
behandlas i undervisningen. 

Motivering till föreläggande som ingripande 

Då Resursskolan Ung Art:s verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de 
föreskrifter som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Ung Art AB att 
fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristen. 

Områden där Skolinspektionen inte har funnit brister 

Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Ungart AB uppfyller 
författningarnas krav inom trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling. 

Styrning och utveckling av verksamheten 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Ungart AB uppfyller 
författningarnas krav inom styrning och utveckling av verksamheten. 

Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Ungart AB uppfyller 
författningarnas krav inom förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna. 

Utveckling av utbildningen vid skolenheterna 

Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att Ungart AB uppfyller 
författningarnas krav inom utveckling av utbildningen vid skolenheterna. 



Å i k 020 
Ulrika Bohlin 
Föredragande/Utredare 

Michael Erenius 
Beslutsfattare/Undervisningsråd 
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På Skolinspektionens vägnar 

Allmänt om tillsynen: 
Mer om Skolinspektionens tillsyn hittar du på www.skolinspektionen.se  

Bilagor 
Bilaga 1: Fakta om Resursskolan UngArt 
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Fakta om Resursskolan UngArt 
Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Ungart AB under vårterminen 2017. 
Resursskolan UngArt besöktes av Skolinspektionen den 3 maj 2017. 

Resursskolan UngArt är en fristående grundskola med årskurserna 5-9. Skolan ligger i 
centrala Malmö. Vid tidpunkten för tillsynen går 11 elever på skolan. Skolan tar emot 
ungdomar som av olika anledningar är i behov av individuellt utformad undervisning, 
beteendestöd och en tydligt strukturerad skolmiljö. 

Skolan leds av en rektor. 

Resursskolan UngArt drivs av aktiebolaget UngArt AB med organisationsnummer 
556637-9623. 

Måluppfyllelse 

På grund av att resultatuppgifter baseras på färre än 10 elever saknas tillgänglig 
nationell statistik för årskurs 6 och 9. 

Trygghet och studiero 

Skolinspektionen genomförde Skolenkäten för elever i årskurs 5, elever i årskurs 9, 
pedagogisk personal samt enkät för vårdnadshavarna i både förskoleklass och 
grundskola våren 2016. Resultaten av enkäterna, förutom för elever i årskurs 5, 
redovisas på skolenhetsnivå för varje frågeområde och i form av ett index där 0 är lägst 
resultat och 10 är högst resultat. För elever i årskurs 5 redovisas istället ett medelvärde 
på varje fråga som följer samma skala. Indexet och medelvärdet kan jämföras med 
resultatet för samtliga skolor som deltog i samma enkätomgång. Ett högt index- eller 
medelvärde indikerar en positiv uppfattning och ett lågt index- eller medelvärde 
indikerar en negativ uppfattning. 

På grund av för få svarande finns det inte något enkätresultat för vårdnadshavare och 
elever. 

Svaren från pedagogisk personal i grundskolan gällande studiero gav indexvärdet 7,2 
vilket kan jämföras med samtliga medverkande skolenheters värde som är 6,9. Svaren 
från pedagogisk personal i grundskolan gällande trygghet gav indexvärdet 8,3 vilket 
kan jämföras med samtliga medverkande skolenheters värde som är 8,1. 
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