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 Bildnings- och sociala utskottet 

 

 

 

Uppföljning, bildningsverksamheten enligt årsagenda-

vuxenutbildning 

 

Ärendebeskrivning 

Som en del i det systematiska kvalitetsarbetet sker det i augusti 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 tre 

av de delarna som ingår i kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), 

grundläggande nivå och gymnasial nivå. 

 

SFI 

 

 

Kommentarer statistik:  

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

målen för kursen. 

 Den relativt höga andelen avbrott (20 st) förklaras till stor del av att 14 elever, här 

även lika med kurser, flyttat från kommunen. Övriga sex kursavbrott förklaras av 

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

veckor eller längre. 

Tillägg: 86 elever har varit registrerade på studieväg 1 (kort eller ingen 

skolbakgrund), 38 elever ha varit registrerade på studieväg 2 (skolbakgrund mindre 

omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola) och 12 elever har varit 
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registrerad på studieväg 3 (skolbakgrunden motsvarar svensk gymnasieskola eller 

högskolestudier). Den nationella statistiken från 2018 visar att 17% studerade inom 

studieväg 1, 48% studerade inom studieväg 2 och 35% inom studieväg 3. Även 

med en försiktig jämförelse (med tanke på olika de olika 

jämförelseåren/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 av elevenkäter: 

 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 även bli bättre på att möta elevernas individuella behov. 

 

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 prova någon idrottsaktivitet eller att 

göra studiebesök på företag eller 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 hög andel av eleverna studerar inom studieväg 1 (med kort eller ingen 

utbildningsbakgrund) förefaller aktiviteter av detta slag vara särskilt betydelsefullt. 

Kan vi göra mer? Kompetensutveckling inom området (att lära sig språk på ett 

praktiskt sätt)? 

 

 Vi ser en ökning av personer som kombinerar SFI-studier på distans med 

föräldraledighet. Tidigare kunde studieuppehållen under föräldraledigheterna bli 

långa och språket avstanna/”gå tillbaka”. Detta är särskilt positivt utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv då vår erfarenhet är att fler kvinnor än män är 

föräldralediga. Ökningen av personer som kombinerar föräldraledighet och studier 

tror vi delvis förklaras av det flexibla distansupplägget. 

 

 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. Förebyggande hälsoarbete (och informationsinsatser) görs 

emellertid inom ramen för SFI och i samarbete med Region Örebro län. 

Studiebesök på VC i Kopparberg har även genomförts. 

 

Grundläggande nivå 

 

 

Kommentarer statistik:  

 13,8 % av eleverna som slutförde sin kurs fick F eller – (streck). 

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

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

kompletteringar. Två elever avbröt på grund av flytt från kommunen. Ytterligare 

två elever avbröt p.g.a. personliga skäl. En elev tvingades avbryta då nivån var för 

svår och en elev har avbrutit av oklar anledning. 

 

Sammanställning av elevenkäter: 

 I maj genomfördes en enkät för elever på grundläggande- och gymnasial nivå 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. 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.  

 

Sammanfattande tankar från personalen: 

 Flexibiliteten i undervisningen på plats (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 
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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 sk inskrivningssamtal. 

Resultatet i elevenkäten styrker således påståendena om arbetsro i klassrummet och 

att elever fått den stöd och hjälp de behövt. Återstår att fundera över är hur vi kan 

bibehålla det positiva, men ändock leva upp till styrdokumentens krav på 

flexibilitet och kontinuerlig antagning (rektor anm.). 

 Frivilliga aktiviteter så som veckans handledningstillfällen utnyttjas 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 lärplattformarna. Återstår att fundera över är om 

vi möter elevernas behov bra som det är eller om vi kan utveckla något. Även 

veckans språkcafé är uppskattat av de som kommer (här även elever från SFI). Det 

utgör ett komplement till den reguljära undervisningen där möjligheterna till 

muntlig träning är goda. 

 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. 

 

Gymnasial nivå 

 

 

Kommentarer statistik:  

25,3 % av eleverna som slutförde sin kurs fick F. 
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De 43 kursavbrotten motsvaras av 24 elever. 8 elever har avbrutit på grund av personliga 

skäl. 7 elever har avbrutit 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 har avbrutit på grund av flytt. 1 elev 

har avbrutit 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 har avbrutit på grund av bristande 

motivation. 5 elever har avbrutit av oklar anledning och i 3 av dessa fall är det ett 

återkommande mönster.  

 

Sammanställning av elevenkäter: 

I maj genomfördes en enkät för elever på grundläggande- och gymnasial nivå 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. 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. 

 

Sammanfattande tankar från personalen: 

Flexibiliteten i undervisningen på plats (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 sk inskrivningssamtal. Resultatet i elevenkäten styrker också påståendena om arbetsro i 

klassrummet och att elever fått den stöd och hjälp de behövt. Återstår att fundera över är 

hur vi kan bibehålla det positiva, men ändock leva upp till styrdokumentens krav på 

flexibilitet och kontinuerlig antagning (rektor anm.). 

Frivilliga aktiviteter så som veckans handledningstillfällen utnyttjas 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 lärplattformarna. Återstår att fundera över är om vi möter elevernas behov bra 

som det är eller om vi kan utveckla något. Även veckans språkcafé är uppskattat av de som 

kommer (här även elever från SFI). Det utgör ett komplement till den reguljära 

undervisningen där möjligheterna till muntlig träning är goda. 

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. 

 

Planerade åtgärder 

 

 

 

Förslag till beslut 

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

arbeta vidare utifrån de framtagna åtgärderna. 

Identifierat 

utvecklingsområde/Mål 

Åtgärd/Aktivitet Förutsättningar som behövs 

för genomförande 

Elevernas kännedom om kursmål 

och betygskriterier 

 

 

-Börja med att återkoppla till tidigare 

fortbildning kring betyg & bedömning. 

-Kartläggning av hur det görs idag. 

 

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. 

Avbrott på gymnasial nivå 

 

 

 

Närmare analysera gruppen ”oklara 

avbrott” och varför några återkommer 

många gånger. Kan vi göra 

mer/annorlunda...? 

 

Språkutbildning på ett praktiskt sätt 

i syfte att bättre möta elever inom 

studieväg 1 (och 2). 

 

 

 Fortbildning. 


