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Uppföljning, bildningsverksamheten enligt årsagenda-

vuxenutbildning 

 

Ärendebeskrivning 

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet sker det i februari en analys av studieresultat 

för höstterminen och kalenderåret inom vuxenutbildningen. Utöver analysen tar 

verksamheten fram ett antal utvecklingsåtgärder att arbeta vidare med. Resultaten 

redovisas och analyseras utifrån tre av de delarna som ingår i kommunal vuxenutbildning, 

svenska för invandrare (SFI), grundläggande nivå och gymnasial nivå. 

 

 

Studieresultat 2019 – Vuxenutbildningen 

Studieresultateten grundar sig på betygsstatistik, elevenkät genomförd i maj samt lärarnas 

självskattning av den egna verksamheten.  
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Betygsdifferentiering andra halvåret 

 

Kurs 
A1 

Kurs 
B1 

Kurs 
B2 

Kurs 
C1 

Kurs 
C2 

Kurs 
C3 

Kurs 
D1 

Kurs 
D2 

Kurs 
D3 

Betyg A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Betyg B 2 0 0 0 0 0 0 0 1 

Betyg C 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Betyg D 3 0 1 1 0 0 1 2 0 

Betyg E 2 2 0 2 1 0 0 5 1 
 

Kommentarer statistik:  

 F- betyg och streck har inte satts då kurs fortgår till dess att eleven uppnått målen 

för kursen. 

 Betygsdifferentieringen visar att det vanligaste betyget från avslutad kurs på SFI 

under hösten varit E och D. Även statistik för riket visar en dominans för de lägre 

betygen, men där är ca 40% av kurserna betygsatta med C eller högre. Betygen på 

avslutade SFI-kurser i Ljusnarsberg sammanfaller i mycket hög grad med resultaten 

på de nationella proven som genomförs i kurs B-D. Resultaten från de nationella 

proven ska särskilt beaktas vid betygsättning. Det gör att provresultat och slutbetyg 

i princip oftast överensstämmer. Endast i den kurs som inte omfattas av nationella 

prov är spridningen av betyg någon större. Sammantaget kan konstateras att de 

godkända betygen som sätts ofta tillhör de lägre på betygsskalan. Orsakerna till 

detta är säkerligen flera. Betyg på SFI utgör inte urval för antagning varför många 

elever nöjer sig med att klara kursen med betyget E för att snabbt kunna gå vidare. 

De upplever således ett större avancemang i att byta till högre kurs än sikta mot en 

högre betygsnivå i den kurs de befinner sig. Även faktorer som elevens 

utbildningsbakgrund och skolans förmåga till individuella anpassningar kan vara 

avgörande.  

 Den relativt höga andelen avbrott (tot. 42st) förklaras till stor del av att 30 elever, 

här även lika med kurser, flyttat från kommunen. Övriga 12 kursavbrott förklaras 

av att elever skrivits ut pga. att de inte deltagit i undervisning under en period av tre 

veckor eller längre. 

 Sammanfattningsvis visar antalet påbörjade kurser som ännu inte avslutats att 

efterfrågan på SFI-utbildning varit relativt konstant under året. Att något fler elever 

avslutat kurs med betyg E eller högre under våren, i jämförelse med hösten, kan 

förklaras av tillfälligheter kopplade till när elev påbörjat kurs. För att kunna 

säkerställa en trend skulle statistik behöva tas fram för flera år. En annan tänkbar 

förklaring skulle kunna vara att vi under hösten haft något fler elever med kort eller 

ingen studiebakgrund och att det därför tar längre tid för dessa elever att uppnå 

betyg i en kurs. 

  



 

 Studievägar: 

 2018 

 

Riket 

2019  

Första halvåret 

Ljusnarsbergs 

kommun 

2019  

Andra halvåret 

Ljusnarsbergs 

kommun 

Studieväg 1 

(Kort eller ingen 

skolbakgrund) 

17% 63% 75% 

Studieväg 2 

(Skolbakgrund 

mindre omfattande 

än motsvarande 

svensk 

gymnasieskola) 

48% 28% 20% 

Studieväg 3 

(Skolbakgrund 

motsvarar svensk 

gymnasieskola eller 

högskolestudier) 

35% 9% 5% 

Tabellen ovan visar andel elever som varit registrerade på respektive studieväg. 

Först i juni 2020 finns ny statistik sammanställd för riket 2019 (därav jämförelseår 

2018), men även med en försiktig jämförelse (med tanke på olika de olika 

perioderna), så förefaller det möjligt att konstatera att en stor majoritet av eleverna 

inom SFI i Ljusnarsbergs kommun har kort eller ingen skolbakgrund - vilket alltså 

inte är fallet på nationell nivå. En bakgrundsfaktor som måste beaktas. 

Sammanställning elevenkät: 

 I maj genomfördes en elevenkät för SFI och där framkom att eleverna upplever 

mycket stor trygghet och studiero. Det råder arbetsro i klassrummen. Eleverna är 

”bra mot varandra” och lärarna ”snälla”. Kränkningar accepteras inte. Vidare 

upplever eleverna att skilda åsikter respekteras samt att män och kvinnor har 

samma möjligheter. Flera grundläggande förutsättningar för att kunna uppnå goda 

studieresultat förefaller således finnas. Områden som behöver utvecklas är 

elevernas kännedom om kursmål och betygskriterier. Elevernas individuella 

studieplaner behöver även aktualiseras i de regelbundna lärare-elevsamtalen. 

Möjligheter att påverka lektionsupplägg bedömer eleverna finns, men en handfull 

elever säger sig inte kunna få lättare/svårare uppgifter om de så önskar. Vi kan 

således bli bättre på att möta elevernas individuella behov. Höstens studiedagar 

ägnades därför delvis åt kollegiala samtal kring hur elever informeras om kursmål- 

och betygskriterier samt deras egen kunskapsutveckling. Vi tog också gemensamt 

del av goda exempel på dokumentationen kring detta. Därefter fördes samtal om 

studieplanernas funktion och rutiner kring desamma. I nuläget finns studieplaner i 



form av ifyllda pappersblanketter insatta i pärmar, med undantag för Vård- och 

omsorgelevernas studieplaner som finns digitalt lagrade på Teams. I väntan på 

införandet av det nya elevregistreringssystemet Tieto Education, så avvaktar vi 

övergång till digitalt upplägg för alla.  

Sammanfattande tankar från personalen: 

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

SFI-studier. Att delta i odlingsprojektet på Stora Gården, att få bygga fågelholkar, 

att baka bröd tillsammans över öppen eld, att sjunga, att arbeta med bilder, att 

prova någon idrottsaktivitet, att delta i kultur- eller naturvandringar eller att göra 

studiebesök på företag och myndigheter 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 

stor andel av eleverna studerar inom studieväg 1 (med kort eller ingen 

utbildningsbakgrund) förefaller aktiviteter av detta slag vara särskilt betydelsefulla. 

Vi har därför kompletterat den förhållandevis teoretiska språkutbildningen som SFI 

har kommit att bli, med aktiviteter av mer praktiskt slag.  

 Det finns en ökad efterfrågan på distansstudier från personer som vill kombinera 

SFI med föräldraledighet. Tidigare kunde studieuppehållen under 

föräldraledigheterna bli långa och språket avstanna/”gå tillbaka”. Den ökande 

efterfrågan är särskilt positiv utifrån ett jämställdhetsperspektiv eftersom långa 

studieuppehåll oftare drabbar kvinnor iom att de nyttjar föräldraledigheten i större 

utsträckning än män. Ökningen av personer som kombinerar föräldraledighet och 

studier tror vi delvis förklaras av det flexibla distansupplägget. Under slutet av året 

kan vi dessutom notera att denna grupp blivit större än gruppen elever som 

efterfrågar SFI-distans på grund av arbete/praktik. Detta förklaras till stor del av att 

arbetsförmedlingens så kallade extratjänster fastats ut. 

 Elevernas hälsa är något som påverkar studieresultaten negativt. Flera elever mår 

dåligt psykiskt eller fysiskt och har därför svårigheter att koncentrera sig på studier 

alternativt tvingas de avbryta. Eftersom det inte finns någon elevhälsa inom 

vuxenutbildningen så är de hänvisade till primärvården. I många fall kvarstår dock 

elevernas dåliga mående. Skolan samverkar med Region Örebro län som har utökat 

sitt förebyggande hälsoarbete och informationsinsatser riktade till målgruppen SFI. 

Studiebesök på VC i Kopparberg har även genomförts. 

  



Grundläggande nivå 

 

Betygsdifferentiering andra halvåret samtliga ämnen på grundläggande nivå inklusive 

NTI:s kurser: 

 

Kommentarer statistik:  

 80,5% av eleverna klarade sin kurs under året med betyget E eller högre. 

 Differentieringen visar att betygen D-E är betydligt vanligare förekommande än A-

B. Förklaringarna till detta torde vara desamma som för betygsstatistiken kopplat 

till SFI. Det är också rimligt att anta att eftersom den genomsnittliga 

utbildningsnivån i kommunen är låg (i ett nationellt perspektiv), så påverkar det 

även resultatet för våra elever - som dock hunnit bli vuxna. Föräldrars 

socioekonomiska bakgrund spelar stor roll för barns studieresultat. Vi upplever 

även att det finns en grupp elever som studerar av försörjningsskäl och där är 

motivationen inte densamma som för elever som drivs av en vilja att lära sig eller 

komma vidare mot ett annat mål. Vuxenutbildningen står således inför flera 

utmaningar.  Resultatet på nationell nivå finns endast särredovisat för ämnena 

sv/sva, ma och eng under 2018, vilket gör att det egentligen är svårt att uttala sig 

om betygsresultatet för Ljusnarsbergs kommun är bra eller dåligt utifrån 

ovanstående statistik. 

 19,5 % av eleverna som slutförde sin kurs under året fick F eller – (streck).  
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 Avbrott våren:  

De 11 kursavbrotten motsvaras av 7 elever. 1 elev avbröt pga att denne fick sina 

betyg validerade och hen antogs därefter direkt till universitet/högskolan utan 

kompletteringar. 2 elever avbröt på grund av flytt från kommunen. Ytterligare 3 

elever avbröt pga personliga skäl och 1 elev har avbröt av oklar anledning. 

Avbrott hösten: 

De 22 kursavbrotten motsvaras av 12 elever. 5 elever avbröt på grund av flytt från 

kommunen. 3 elever på grund av personliga skäl, 1 på grund av flytt, 1 på grund av 

önskemål om att få byta till närstudier samt 2 avbröt på grund av oklar anledning. 

 Sammanfattningsvis något färre antal avslutade kurser under hösten i jämförelse 

med våren och därtill fler som inte uppnådde godkänt betyg. Orsakerna till den 

ökande andelen F kan säkerligen till stor del förklaras med att vi ändrat vår rutin på 

skolan för när betyg ska sättas. Nu gällande rutin är att betyg ska sättas när kurs är 

avslutad, vilket vi tolkat som inom en 14-dagarsperiod efter att slutdatum passerat. 

Blir en elev inte godkänd finns möjlighet att starta om kurs och komplettera med 

det som återstår. Ovan beskrivna förfaringssätt kan jämföras med tidigare rutin där 

kurser ofta förlängdes till dess att elev uppnått målen för kursen. I praktiken kunde 

således en elev ha en kurs pågående i flera år. Att antalet påbörjade kurser som 

ännu inte avslutats är lägre under hösten än våren, förklaras av att det är fler som 

har studieplaner med slutdatum innan nyårsskiftet än som avslutar studierna innan 

sommaren. 

Gymnasial nivå 
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Betygsdifferentiering andra halvåret samtliga ämnen på grundläggande nivå inklusive 

NTI:s kurser: 

 

Kommentarer statistik:  

 79,2% av eleverna klarade sin kurs under året med betyget E eller högre. 

 Även på gymnasial nivå finns en tydlig tyngdpunkt på de lägre godkända betygen. 

Den procentuella ökningen är marginell. Utfallet är således påfallande lika 

resultatet för grundläggande nivå. Detta gör tidigare argument om betydelsen av 

betyg som urvalsgrundande eller inte aningen ihåligt. Resultatet här är något 

förvånande i och med att en relativt stor andel av dessa betyg är satta på kurser där 

elever läser mot en yrkesutbildning (barnskötare/elevassistent eller vård- och 

omsorg) och där motivationen kan förväntas vara högre. I övrigt ser vi samma 

förklaringar till tonvikten på lägre godkända betyg som redovisats tidigare. 

Resultatet på nationell nivå finns även här endast särredovisat för ämnena sv/sva, 

ma och eng under 2018, vilket gör att det egentligen är svårt att uttala sig om 

betygsresultatet för Ljusnarsbergs kommun är bra eller dåligt utifrån ovanstående 

statistik. 

 20,8% av eleverna som slutförde sin kurs under året fick F eller – (streck). 

 Avbrott våren: 

De 43 kursavbrotten motsvaras av 24 elever. 8 elever avbröt på grund av personliga 

skäl. 7 elever pga. av arbete. Några har kombinerat arbete och studier och får i 

perioder mer erbjudande om arbete och prioriterar då det. Andra studerar enkom 

och väljer att avbryta då de får erbjudande om arbete. 2 elever avbröt på grund av 

flytt. 1 elev avbröt då denne upplever att lärplattformen som distansföretaget 

använder sig av varit för svår. (Personen är informerad om möjligheten att få hjälp 

under handledningstid samt även erbjuden studier på plats i aktuellt ämne). 1 elev 

avbröt på grund av bristande motivation. 5 elever avbröt av oklar anledning och i 3 

av dessa fall är det ett återkommande mönster. 

Avbrott hösten: 

De 21 kursavbrotten motsvaras av 17 elever. 7 elever avbröt på grund av flytt. 5 på 

grund av jobb, 2 påbörjade aldrig studierna, 1 önskade närstudier, 1 förändrade 

målet med studierna och behövde då inte påbörjad kurs och 1 har avbrutit av oklar 

anledning. 

 Sammanfattningsvis en stor ökning av antalet avslutade kurser med betyget E eller 

högre under hösten i jämförelse med våren. Det förklaras av att vi fått en bättre 

genomströmning på våra vård- och omsorgselever. Sedan dryga året tillbaka finns 

en handledare på plats som kan hjälpa och stödja eleverna. I augusti övergick 

utbildningen också till att använda sig av lärplattformen It´s Learning. Det har 

Betyg A 6

Betyg B 17

Betyg C 37

Betyg D 53

Betyg E 49



resulterat i en större tydlighet i upplägg och planering för såväl elever som 

personal. Även elevens kunskapsutveckling finns dokumenterad här. Ytterligare en 

orsak till ökningen av antalet avslutade kurser med betyg E eller högre står att finna 

i att vi fyllt vår kvot med barnskötar- och elevassistentelever inom ramen för det 

regionala yrkesvuxsamarbetet. Att andelen påbörjade kurser som ännu inte 

avslutats är färre under hösten än våren, förklaras även här av hur kurserna är 

upplagda över sommar respektive nyårsskifte. 

Grundläggande- och gymnasial nivå 

Sammanställning elevenkät: 

 I enkäten för elever på grundläggande- och gymnasial nivå framkom att eleverna 

upplever mycket stor trygghet och studiero. Det råder arbetsro i klassrummen. 

Eleverna är ”bra mot varandra” och lärarna ”snälla”. Kränkningar accepteras inte. 

Vidare upplever eleverna att skilda åsikter respekteras samt att män och kvinnor har 

samma möjligheter. 75% upplever att påstående ”jag får den hjälp jag behöver” 

stämmer helt och övriga 25% anser att påstående stämmer ganska bra. Några 

uttrycker särskilt sin uppskattning över att det finns extra hjälp att få, att 

anpassningar görs till varje individ och att skolan är flexibel. Flera grundläggande 

förutsättningar för att kunna uppnå goda studieresultat förefaller således finnas, 

men även här finns några synpunkter/önskemål om att kursinnehåll, upplägg och 

betygskrav behöver blir tydligare. Personalen som arbetar på grundläggande nivå 

deltog i samma aktiviteter under studiedagarna som SFI-lärarna. 

Sammanfattande tankar från personalen: 

 Flexibiliteten i undervisningen på plats (hi/sh och ma på grundläggande och 

gymnasial nivå) med avseende på när elever kunnat påbörja studier begränsades 

avsevärt under våren 2019. Resultatet har enligt en av lärarna bidragit till att 

eleverna klarat kurser, med betyget E eller högre, i större utsträckning än tidigare. 

Det har varit arbetsro i klassrummet, läraren har kunnat använda planeringstid till 

extra lektioner och stöd till elever som behövt i stället för så kallade 

inskrivningssamtal. Resultatet i elevenkäten styrker påståendet ovan om arbetsro i 

klassrummet och att elever fått den stöd och hjälp de behövt. Mot bakgrund av 

Vuxenutbildningens krav på flexibilitet och individanpassning, så hoppas vi 

emellertid kunna bibehålla denna studiero, då vi under hösten 2019 och våren 2020 

öppnat upp för en mer kontinuerlig antagning – vilket styrdokumenten kräver. 

Parallellt med detta kommer vi även arbeta förebyggande med trygghet och 

studiero under 2020. 

 Frivilliga aktiviteter: 

Handledningspass nyttjas i första hand av elever som läser svenska som andraspråk 

eller engelska och som har annat modersmål. Några kommer för enstaka problem 

som uppstått, men tämligen många upplever svårigheter att navigera i 

lärplattformen. Det har dock kommit förre elever till handledningen under hösten. 

Anledningen är oklar. Språkcafé har utgjort ett viktigt komplement till den 

reguljära undervisningen där möjligheterna till muntlig träning varit goda.  



 Även dessa elevernas hälsa påverkar i flera fall studieresultaten negativt. 

 

 

Identifierat 

utvecklingsområde/Mål 

Åtgärd/Aktivitet Förutsättningar som behövs för 

genomförande 

När 

Elevernas kännedom om 

kursmål och betygskriterier 

kopplat till egen 

kunskapsutveckling 

 

 

-Börja med att återkoppla till tidigare 

fortbildning kring betyg & 

bedömning. 

-Kartläggning av hur det görs idag. 

Ska dokumenteras skriftligt. 

 

 

Kollegiala samtal. 

Studiedagar ht-19 

Studiedagar ht-19 

och 2020 

Individanpassning 

 

 

-Samtal i personalgrupp och 

klassrumsobservationer. Lyfta de 

positiva exemplen. 

-Öka graden av digitalisering 

 

-Individuella studieplaner: följa upp 

det påbörjade arbetet med 

studieplaner för SFI-elever och skapa 

rutin för hur dessa blir ett levande 

dokument även hos lärarna på 

grund- och gymnasial nivå. Dvs. inte 

bara att dessa finns hos SYV. 

Gemensam fortbildning. 

 

Integrerat IT-stöd i SFI-kurserna 

Samtal i personalgrupp samt 

beslut om vilket digitalt 

programstöd som ska användas. 

2020/2021 

 

Start ht-19, 

pågående 

Studiedagar ht-19 

med fortsättning 

2020 

Avbrott på gymnasial nivå 

 

 

 

-Närmare analysera gruppen ”oklara 

avbrott” och varför några 

återkommer många gånger. Kan vi 

göra mer/annorlunda...? 

Genomförts kontinuerligt under 

hösten 2019. Nu få oklara 

avbrott.  

Kontinuerligt 

Språkutbildning på ett 

praktiskt sätt i syfte att 

bättre möta elever inom 

studieväg 1 (och 2). 

 

 

-Fortsätta och utveckla de praktiska 

inslagen i utbildningen. 

Fortbildning, kollegiala samtal. 2020/2021 



 

Förslag till beslut 

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

arbeta vidare utifrån de framtagna åtgärderna. 


