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 Bildnings- och sociala utskottet 

 

 

 

Uppföljning, bildningsverksamheten enligt årsagenda-

vuxenutbildning 

 

Ärendebeskrivning 

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet sker det under tidig höst en analys av 

studieresultat för vårterminen inom vuxenutbildningen. Utöver analysen tar verksamheten 

fram ett antal utvecklingsåtgärder att arbeta vidare med. Resultaten redovisas och 

analyseras utifrån delarna: svenska för invandrare (SFI) samt utbildning i egen regi på 

grundläggande och gymnasial nivå. Kurser som köps in och genomförs i annans regi finns 

inte med i denna uppföljning.  

 

Uppföljningen bygger på statistik från databasen Kolada, Skolverket samt eget 

administrationsprogram Procapita. Elevenkäterna genomförs först senare under året och 

har därför inte kunnat utgöra underlag för analys. 

 

SFI 

 

Avslutade kurser, avbrott och pågående kurser i egen regi 

 

 2019 

Riket 

1: a halvåret 2019 

Ljusnarsberg 

1: a halvåret 2020 

Ljusnarsberg 

Avslutade kurser 35% 27 % (39st) 18% (17st) 

Avbrott 25% 20% (28st) 26% (24st) 

Kurs som 

fortsätter 

40% 53% (76st) 56% (53st) 

 

 De avslutade kurserna är betygsatta med E eller högre. F- betyg och streck (-) sätts 

inte då kurserna fortgår till dess att eleven uppnått målen för kursen. Vidare läser 

eleven endast en SFI kurs åt gången. 

  



 Andelen elever som har avslutat kurser med betyg E eller mer har minskat från 

föregående år, medan andelen kurser som fortsätter har ökat något. Det skulle 

kunna indikera på en delvis lägre genomströmning, det vill säga det tar längre tid 

för elever att klara kurser. Sammanställningen av elevtimmar för att klara en kurs 

tyder emellertid inte på det. Därav framstår den ökande andelen avbrott som den 

rimligaste orsaken. 

 

 Kursavbrotten (24st) beror på att 16 elever har flyttat från kommunen. Fyra har 

anknytning till det skyddade boendet (med upplevd hög in- och utflyttning). Sex 

kursavbrott förklaras av att elever skrivits ut pga. att de inte deltagit i undervisning 

under en period av tre veckor eller längre. Dessförinnan har skolan försökt att 

kontakta eleven. En elev har avbrutit på grund av praktik och en elev på grund av 

arbete. 

 

Studievägar 

 

 2019 

Riket 

1: a halvåret 2019 

Ljusnarsberg 

1: a halvåret 2020 

Ljusnarsberg 

Studieväg 1 20% 86st (63%) 56st (69%) 

Studieväg 2 47% 38st (28%) 19st (ca 23,5%) 

Studieväg 3 33% 12st (9%) 6st (ca 7,5%) 

Studieväg 1 = kort eller ingen skolbakgrund  

Studieväg 2 = skolbakgrund mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola 

Studieväg 3 = skolbakgrunden motsvarar svensk gymnasieskola eller högskolestudier 

OBS! I val av studieväg vägs inte bara bakgrund in, utan även elevens övriga förutsättningar och 

mål. Studievägarna visar på vilken ingångskurs och progression som är lämplig. Hänsyn ska även 

tas till övrigt som kan ha betydelse för möjligheten att nå utbildningens mål, exempelvis motivation. 

 

 En stor majoritet av eleverna inom SFI i Ljusnarsbergs kommun studerar inom 

studieväg 1, vilket inte är fallet på nationell nivå där fördelningen snarare är den 

något omvända. Inom SFI i Ljusnarsberg är andelen elever med avslutad 

gymnasieutbildning eller högre således också färre än för genomsnittet i riket. 

Bakgrundsfaktorer att beakta. 

 

 Andelen elever med skyddad identitet inom SFI har under årets första halvår 

uppgått till ca 12%. Förutsättningar och motivation kan påverkas av denna 

omständighet. Många av de som nu börjar på SFI har även läst på annan ort 

tidigare. Även om vi efterfrågar intyg/underlag från tidigare skola och försöker 

underlätta snabb återgång i studier, så är skolbyten generellt inte en faktor som 

inverkar positivt på hastigheten i en elevs kunskapsutveckling. 

  



 

Genomsnittligt antal elevtimmar (Källor: Skolverket & Procapita) 

 2019 

Riket 

1: a halvåret 2019 

Ljusnarsberg 

1: a halvåret 2020 

Ljusnarsberg 

Genomsnitt 227 209 (39st) 174 (17st) 

Kurs 1A 290 420 (4st) 168 (4st) 

Kurs 1B 341 330 (8st) 269 (1st) 

Kurs 1C 310 128 (4st) 204 (2st/varav 2st 

distans) 

Kurs 1D 233 345 (1st) 57 (1st/varav 1st 

distans) 

Kurs 2B 236 230 (4st) - 

Kurs 2C 243 180 (5st) 189 (5st/varav 3st 

distans) 

Kurs 2D 203 89 (6st/varav 3st 

distans) 

70 (1st/varav 1st 

distans) 

Kurs 3C 217 64 (3st/varav 2st 

distans) 

158 (1st/varav 1st 

distans) 

Kurs 3D 160 107 (4st/varav 1st 

distans) 

185 (2st) 

 

 Det genomsnittliga antalet elevtimmar för att klara en SFI-kurs är lägre för 

Ljusnarsberg än för riket vilket förstås är glädjande. Det tar alltså kortare tid för 

elever att klara kurser i kommunen än i landet generellt. Vi vill gärna förknippa det 

med att vi tidigare arbetat aktivt med betyg & bedömning som ett gemensamt 

fortbildningsområde (med tydligt målfokus och numera alltid sambedömning vid 

rättning an nationella prov), att vi återkommande (tillsammans med eleverna) ingår 

i utprovningen av Skolverkets nationella prov och att all personal som inte har 

lärarlegitimation studerar parallellt för att erhålla rätt kompetens. En liten skola ger 

också personalen större möjlighet att lära känna eleverna, vilket gör att graden av 

individanpassning kan öka. 

 

 Intresse för att kombinera SFI-studier på distans med föräldraledighet består. 

Längre tillbaka kunde studieuppehållen under föräldraledigheterna bli långa och 

språket avstanna. Vår erfarenhet säger oss att det är fler kvinnor än män som är 

föräldralediga, så fortsatta studier bidrar i detta fall också positivt till en ökad 

jämställdhet. Ökningen av personer som kombinerar föräldraledighet och studier 

tror vi delvis förklaras av möjligheten till ett flexibelt distansupplägg. Vi ser också 



att flera elever kombinerar studier med praktik/arbete. Efter vårens övergång till 

distansstudier har några elever även valt att behålla distansupplägget då övriga 

återgått till närstudier. Svårigheten är emellertid att avgöra elevers studietakt vid 

distansstudier när kurserna inte har poäng och det är mycket individuellt hur någon 

presterar. Inom SFI registreras närvarotimmar och en vanlig ”heltidsvecka” 

motsvarar 15 klocktimmar för de som studerar på plats. Vår gemensamma analys 

säger att lärarna har gjort lite olika då de redovisat antal elevtimmar för 

distanseleverna. Den som ansvarade för distanseleverna under 2019 har försökt att 

bedöma studietakten genom att justera den rapporterade timtiden till uppskattad 

”motsvarandetakt”, medan under 2020 har en kombination av ovan och ojusterad 

timtid rapporterats. I samband med pandemins intåg och den snabba övergången till 

distansstudier i mars 2020 övertogs distanseleverna av andra lärare. Därefter har 

timtiden generellt inte justerats, om inte eleven varit sjuk eller haft studieuppehåll. 

Den reella studietakten har i de fallen troligen varit lägre än de rapporterade 

timmarna. Vi behöver samtala om gemensam praxis. 

 

Sammanfattande tankar om resultaten för SFI: 

 Bristen på andra myndigheter och aktörers närvaro på orten gör att alternativen till 

studier är få för elever med långsam progression. Det gör att de ofta väljer att gå 

kvar på SFI trots att praktik eller annan sysselsättning kanske skulle kunna tjänat 

dem bättre under en period. Så länge eleven gör tillfredsställande framsteg i dennes 

kunskapsutveckling får eleven fortsätta studera. Här finns emellertid ett arbete att 

göra (som påbörjats) när det gäller samtal med eleven om just tillfredsställelsen i 

framstegen. 

 

 Flera lärare vittnar om styrkan i att elever får varva teori och praktik under sina 

SFI-studier. Att delta i odlingsprojektet på Stora Gården, idka friluftsliv, medverka 

i arrangerandet av Svenska kyrkans sopplunch eller att göra studiebesök på ett 

företag/en myndighet bidrar till att eleverna får möjlighet att visa och träna 

kunskaper i svenska språket på ett mer naturligt sätt. En aktivitet ger också en 

gemensam upplevelse att utgå ifrån i det teoretiska arbetet. Eftersom en hög andel 

av eleverna har en kortare studiebakgrund upplever vi att komplement av detta slag, 

till den annars relativt teoretiska språkutbildningen, är mycket betydelsefull. Detta 

har i stora delar och av förklarliga skäl varit svårt att genomföra under våren på 

grund av pandemin. 

  



 

GRUNDLÄGGANDE NIVÅ 

Avslutade kurser, avbrott och pågående kurser i egen regi 

 

 Under första halvåret 2019 bedrevs i egen regi historia, matematik och 

samhällskunskap. Från och med januari 2020 även svenska som andraspråk. Många 

elever läste redan/var redan antagna till svenska som andraspråk på Nti inför våren, 

varför elevunderlaget initialt var tämligen litet. Som ämne betraktat är det 

emellertid det mest efterfrågade på grundläggande nivå. Sammanfattningsvis: 

Under 2019 kunde vi erbjuda tre ämnen i egen regi med 21 avslutade kurser med 

betyget E eller mer, medan vi motsvarande period innevarande år kunnat erbjuda 

fyra ämnen med sju avslutade kurser. Antalet genomförda kurser har visserligen 

minskat något, dock ej så mycket som en tredjedel. Omräknat i procent så klarade 

53,8% av eleverna att slutföra kurser i egen regi med betyget E eller mer första 

halvåret 2020, medan den andelen föregående år var 84%. Förklaringarna till det 

försämrade resultatet anser vi i första hand står att finna i pandemin och de 

svårigheter som många elever upplevde (se utförligare beskrivning längre fram) 

samt att vi praktiserat flera kursstarter under innevarande terminen (=inte samma 

lugn i grupperna och ”skjuts av varandra”). Att ge avkall på flera antagningar per 

termin är dock inte ett alternativ med tanke på styrdokumentens 

skrivningar/Vuxenutbildningen särart. Även ekonomiska skäl finns och risk för att 

elever tappar motivation om de får vänta länge på att få börja. För att komma 

tillrätta med detta arbetar vi systematiskt med hur vi kan bli bättre på att möta 

eleverna – så kallad individanpassning. Detta såväl organisatoriskt som i en 

gemensam fortbildningssatsning innevarande läsår. 

 

 De 25 kursavbrotten motsvaras av 15 elever. Två elever påbörjade aldrig kurserna, 

men registreras som avbrott i systemet. En elev flyttade under perioden och övriga 

tolv blev avbrutna på grund av frånvaro/inaktivitet under tre veckor eller mer. 
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Efter utbrottet av Covid-19 dröjde vi även längre med att skriva ut elever eftersom 

situationen var speciell. Skolan försöker alltid kontakta eleven innan eleven skrivs 

ut.  

 

GYMNASIAL NIVÅ 

 

Avslutade kurser, avbrott och pågående kurser i egen regi  

 

 Under första halvåret 2019 bedrevs i egen regi historia, matematik, 

samhällskunskap och kurser inom vård- och omsorg på gymnasial nivå. Från och 

med januari 2020 även svenska som andraspråk. Många elever läste redan/var 

redan antagna till svenska som andraspråk på Nti inför våren, varför elevunderlaget 

initialt var tämligen litet. I och med att skolans vårdlärare avslutade sin tjänst under 

tidig vår 2020, så slussades vårdeleverna över till kurser i annan regi. Därav 

halveringen av avslutade kurser under 2020 trots en ökning av antalet studerande på 

denna nivå. Under 2019 så slutförde 97% av eleverna sina kurser med betyget E 

eller mer, medan motsvarande siffra för 2020 är 87%. Vår bedömning är att 

pandemin och övergången till distansundervisning även inverkat här, om än inte i 

lika stor utsträckning som för elever på grundläggande nivå. Den viktigaste 

förklaringen står emellertid att finna i hur kursslut och betygssättning praktiserats. 

Numera betygsätter vi alltid elev i samband med att kursen avslutas och förlänger 

endast i undantagsfall. Tidigare var förhållandet snarare det omvända. Kurser 

förlängdes till det att eleven klarat kursen. Inom vård- och omsorgsutbildningen 

fanns en eftersläpning i övergången till ny praxis varför statistiken för såväl 2019 

som 2020 påverkas av detta. 

 

 De tolv kursavbrotten motsvaras av åtta elever. En av dessa elever påbörjade aldrig 

två av kurserna, men dessa registreras som avbrott i systemet. Övriga sex elever 

avbröt på grund av frånvaro/inaktivitet i tre veckor eller mer.  

  

96

53

3
8

0 0

15 12

25

43

0

20

40

60

80

100

120

1:a halvåret 2019 1:a halvåret 2020

Avslutade kurser betyg E eller högre F-betyg

Streck (-) Avbrott

Påbörjade kurser som inte avslutats



Sammanfattande tankar generellt (för SFI, grundläggande- och gymnasial nivå): 

 Pandemin och övergången till distansstudier har varit en utmaning för många 

elever. Särskilt SFI-elever och de elever som varit i behov av handledning och extra 

stöd. Vår samlade bild är att det tog ett antal veckor innan eleverna förstod att detta 

tillstånd skulle bestå en längre och initialt avstannade studieaktiviteten hos många 

elever – även om de flesta kom igång och fann vägen framåt. Denna bild 

överensstämmer även med den översiktliga sammanställning för Komvux nationellt 

som Skolverket gjorde före sommaren. Lärarna försökte finna olika lösningar för 

att kunna fortsätta genomföra undervisningen. Den digitala kompetensen ökade 

snabbt hos såväl elever som personal. Lärplattformen It´s Learning används nu av 

samtliga lärare på grund- och gymnasial nivå, men även i viss utsträckning inom 

SFI. På grundläggande- och gymnasial nivå har eleverna i större utsträckning 

tillgång till egen teknik vilket möjliggör övergång till digitala lösningar. Skolan har 

även lånat ut bärbara datorer/läsplattor så långt det varit möjligt för att underlätta 

för eleverna under pandemin. Så även för SFI-elever. I historia och 

samhällskunskap genomfördes så kallad fjärrundervisning.  I matematik fanns 

möjlighet för elever att komma individuellt för extra handledning och stöd. I 

svenska som andraspråk likaså. Trots detta gav många elever uttryck för att det var 

svårt att studera och det ser vi nu effekten av i statistiken i form av avbrott och att 

det är en lägre andel som klarat sin kurs på grundläggande- och gymnasial nivå. Att 

språkcaféet tvingades ställas in från och med mars samt att det allmänna 

handledningstillfället ersattes med möjlighet till digital kontakt, verkade inte heller 

gynnsamt för elevernas lärande. 

 

 Elevernas ohälsa är något som fortsatt påverkar studieresultaten negativt. Flera 

elever mår dåligt psykiskt eller fysiskt och har därför svårigheter att koncentrera sig 

på studier alternativt tvingas de i vissa fall avbryta. Eftersom det inte finns någon 

elevhälsa inom vuxenutbildningen så är de hänvisade till primärvården. I många 

fall kvarstår dock elevernas dåliga mående. Förebyggande hälsoarbete (och 

informationsinsatser) görs emellertid inom ramen för SFI och i samarbete med 

Region Örebro län. Även studiebesök på VC i Kopparberg genomförs med viss 

regelbundenhet. 

  



 

 

Identifierat 

utvecklingsområde/Mål 

Åtgärd/Aktivitet Förutsättningar som behövs 

för genomförande 

Individanpassning 

 

 

Gemensam fortbildning: styrdokument, 

Skolverkets stödmaterial, gemensam 

litteratur, gruppdiskussioner, lyfta de 

positiva exemplen.  

 

Utöka antalet antagningstillfällen, 

möjliggöra flexibel studietakt och 

distans i egen regi. 

 

Säkerställa att alla elever har en 

individuell studieplan.   

 

 

 

 

Dokumentera elevens kunskaps-

utveckling digitalt. 

 

Hjälpa och stödja elever utanför 

ordinarie lektioner 

 

Erbjuda språkutbildning på ett praktiskt 

sätt inom SFI. 

 

Stödja elever i deras digitala 

kunskapsutveckling. 

 

Klassrumsobservationer. 

 

Säkerställande om att personalen 

innehar rätt kompetens. 

Att alla tar ansvar för att bidra 

till det gemensamt 

överenskomna. Att förstelärare 

bistår rektor i planering och 

genomförande.  

Utveckling av lärarnas didaktik 

bl.a. m.h.a lärplattformen It’s 

Learning. 

 

Följa upp arbetet med 

studieplaner för SFI-elever och 

skapa rutin för hur dessa blir ett 

levande dokument även hos 

lärarna på grund- och gymnasial 

nivå. Teams/Tieto Education. 

GDPR? 

 

Görs i It´s Learning. Kommer att 

följas upp av rektor. 

 

I nuläget individuellt eller i 

mindre grupper. 

Språkcafé/handledning/mattestu

ga när pandemin är över. 

Där det är möjligt p.g.a 

pandemin. Uteaktiviteter har 

prioriterats. 

Fortsatt digitalt stöd av IT-

tekniker i klassrummet. 

 

I nuläget av rektor. 

 

Fortbildning av de lärare som 

inte innehar legitimation samt 

befattningsutbildning av rektor. 

Utbildning av samtliga berörda 

pågår. 



Förslag till beslut 

Att bildnings- och sociala utskottet godkänner uppföljningen och uppdrar till rektor att 

arbeta vidare utifrån de framtagna åtgärderna. 

 


