
ANORDNARMÖTE NACKA VUXENUTBILDNING

26 FEBRUARI 2021



• Kvalitetsrapportens slutsatser och resultat

• Info om kvalitetsuppföljningen 2021

• SOU 2020:66 Samverkande krafter

• Använd funktionen ”Räck upp handen” för att få ordet.

• Slå på mikrofon och kamera när du har ordet.

AGENDA



• Samtliga 23 anordnare har kvalitetsrapporterat och 12 verksamhetsbesök har genomförts.

• Möte med anordnare för komvux som särskild utbildning för samverkan kring den nya 
lagstiftningen som innebär skolformen kommunal vuxenutbildning från 1 juli 2020 även 
omfattar komvux som särskild utbildning.

Årets fokusområden var: 

✓Validering

✓Digitalisering

✓Effekter av anpassningar på grund av pandemin

KVALITETSUPPFÖLJNING 
VUXENUTBILDNINGEN 2020



RESULTAT ELEVENKÄT ̶ GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL NIVÅ
TOTALT 619 SVAR FRÅN NACKA KOMMUNS ELEVER
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RESULTAT ELEVENKÄT GRUNDLÄGGANDE OCH GYMNASIAL NIVÅ



RESULTAT ELEVENKÄT ̶ SFI OCH SFX
TOTALT 283 SVAR FRÅN NACKA KOMMUNS ELEVER
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Jag kan rekommendera min skola till 

andra

Jag behandlas bra av mina lärare

Jag behandlas bra av andra elever

Det är arbetsro i klassrummet.

Jag upplever att kvinnor och män ges 

lika mycket utrymme på lektionerna

Skolan behandlar alla elever lika oavsett 

ålder, kön, könsidentitet eller …

Jag känner mig trygg i skolan

Jag vet vem jag ska vända mig till om jag 

inte känner mig trygg

Mina lärare förklarar så att jag förstår
Mina lärare gör så att jag vill lära mig 

mer
Jag får den hjälp som jag behöver

Mina lärare berättar vad jag måste 

kunna för att få betyg

Mina lärare ger mig snabbt besked efter 

inlämningsuppgifter och prov

Min lärare hjälper mig nå min fulla 

potential

Mina erfarenheter används i 

undervisningen

Vi elever kan vara med och bestämma 

vad vi ska göra på lektionerna

Jag vet vem jag ska prata med om jag vill 

klaga på något i skolan

SFI/SFX-studier gör det lättare att få 

arbete

SFI/SFX-studier gör det lättare att 

studera vidare

Total Nacka
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RESULTAT ELEVENKÄT ̶ SFI OCH SFX



ANDEL ELEVER MED MINST GODKÄNT BETYG



KURSAVBROTT



• Förbättrat systematiskt kvalitetsarbete inom Nacka vuxenutbildning över tid

• Bibehållen hög elevnöjdhet

• Bibehållen god kvalitet i utbildningen även under anpassningarna och 
omställningarna under den pågående pandemin

• Ökande andel behöriga och legitimerade lärare:  ca 78 % inom grundläggande och 
gymnasial nivå och ca 67 % inom sfi

• Ökad användning av digitala verktyg och ökad digital kompetens bland både lärare 
och elever

SAMMANFATTANDE RESULTAT 
KVALITETSUPPFÖLJNING



• Ytterligare stärkt systematik i kvalitetsarbetet och den lärande organistsonen där 
samtliga funktioner inom skolan bidrar till skolutvecklingen

• Andel avbrott inom framförallt sfi

• Andel legitimerade lärare särskilt inom sfi

• Betygsresultat framförallt inom sfi

• Individanpassad undervisning och individuell kartläggning inom framförallt sfi

Några av ovanstående områden kan komma att bli föremål för kvalitetsområden i 
fokus under kommande års kvalitetsuppföljning. Vi behöver även följa upp de 
långsiktiga effekterna av omställningarna under pandemin. 

SAMMANFATTANDE FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 
KVALITETSUPPFÖLJNING 



VILKA EFFEKTER AV PANDEMIN FÖR 
UNDERVISNINGEN, ELEVERNA, VUXEN-
UTBILDNINGEN SER NI  ̶ NU OCH FRAMÅT?

FRÅGOR, INSPEL?



• Tillsattes den 26 juli 2018 med uppdraget att utreda behovet av 
förändringar när det gäller kommunal vuxenutbildning i svenska för 
invandrare (sfi) och sfi i kombinationer med andra vuxenutbildningar. 
Stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som 
andraspråk (KLIVA).

• Utredningstiden förlängdes flera gånger under utredningens gång och 
betänkandet Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom 
komvux för elever med svenska som andraspråk lämnades över till 
utbildningsminister Anna Ekström 1 december 2020. Remissvar deadline 
8 april 2021 Utbildningsdepartementet.

• Förbättringar för målgruppen ska bidra till att möjliggöra en snabbare 
etablering på arbetsmarknaden genom att relevant utbildning kan 
tidigareläggas.

SOU 2020:66 SAMVERKANDE KRAFTER
- FÖR STÄRKT KVALITET OCH LIKVÄRDIGHET INOM KOMVUX FÖR 
ELEVER MED SVENSKA SOM ANDRASPRÅK



• Styrning och ansvarsfördelning

- Skolinspektionen har tillsyn på såväl huvudmanna- som verksamhetsnivå

- Statistik

• Kommunalt språkansvar (KSA)

- 4 år (förlängs vid behov)

- Funktion/roll och handlingsplan

• Studieplanering och vägledning

- Förlänga och förstärka Skolverkets fortbildningsinsatser och 
kartläggningsmaterial

- Individuell progressionsplanering (IPP)

UTREDNINGENS FÖRSLAG



• Verksamhetspoäng

- Skolverket tar fram omfattning

• Digitala studieformer

- Förespråkar klassrumsundervisning och distans endast om individen har 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen i studieformen distans

- Sfi är kostnadsfri, d.v.s. dator måste tillhandahållas

- Regelbunden direktkontakt med lärare

• Jämställda villkor

- Myndigheter (ex.  Arbetsförmedlingen, Länsstyrelserna, KSA) ska samverka för 
att arbetsmarknaden inte ska vara könssegregerad.

• Kompetens

- Ökad kvalité på undervisning för elever med svenska som andraspråk

- Forskning och utbildning gällande vuxnas lärande

UTREDNINGENS FÖRSLAG



• Skollagen (2010:800)

- Överlämna ISP (inkl. IPP)

- Startdatum för sfi i ISP

- Rätt att delta i sfi i annan kommun än hemkommunen i vissa fall

- Ett kommunalt språkansvar (KSA) – 4 år

- Rektor beslutar om distansundervisning i komvux

• Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

- Förtydligande gällande verksamhetspoäng och komvux

- Av ISP ska framgå ifall elev ska få distansundervisning samt skäl till detta

• Förordning (2011:556) med instruktion för Statens skolinspektion

- Löpande tillsyn av Skolinspektionen både på huvudmanna- och verksamhetsnivå

FÖRFATTNINGSFÖRSLAG



INSPEL, FRÅGOR?



För att byta färg, Högerklicka på sidan, välj [Formatera bakgrund], välj [Hel fyllning], och välj den färg du vill ska fylla sidan.


