
Sida 1

Välkomna! 

Seminariet börjar kl 09.00

Kombinationsutbildningar –

utmaningar och framgångsfaktorer





Sida 3

Dagens innehåll

• Inledning

• Utmaningar och framgångsfaktorer, Malin Forssell, Strategirådet

• Paus

• Gruppdiskussion

• Återsamling och återkoppling



Sida 4

Kombinationsutbildningar SFI
Projekt med finansiering från Europeiska socialfonden (ESF)

Projektets nationella målsättningar:

- på nationell nivå identifiera viktiga faktorer vid planering, organisering 

och genomförande av kombinationsutbildningar

- ge rekommendationer på strategisk och operativ nivå kring planering, 

organisering och genomförande av kombinationsutbildningar.



Sida 5

Kombinationsutbildningar SFI
Projektets arbetssätt

Ett projekt i två delar:

Del 1 - Nationell och regional kartläggning (2020-2022)

Del 2 – Utbildning och fördjupad kartläggning (2022-2023)



Sida 6

Kombinationsutbildningar SFI
Deltagande regioner och lärosäten kopplade till projektet

Regioner

• Region Västerbotten

• Region Gävleborg

• Region Uppsala

• Region Västra Götaland

• Region Skåne

Lärosäten

• Stockholms universitet, Nationellt 

Centrum för svenska som andraspråk

• Linköpings universitet, Avdelningen för 

pedagogik och vuxnas lärande

• Malmö universitet, Institutionen 

församhälle, kultur och identitet



Sida 7

Kombinationsutbildningar SFI
Publicerade rapporter från del 1 av projektet 

https://www.skolverket.se/publikationer?id=10008
https://www.skolverket.se/publikationer?id=10009
https://www.skolverket.se/publikationer?id=10010
https://www.skolverket.se/publikationer?id=10011


Sida 8

Vad visade kartläggningen från del 1?



Kombinationsutbilding SFI



Yrkesutbildningar på gymnasial 
nivå i kombination med 

svenska för invandrare (sfi) eller 
svenska som andraspråk (sva) 

inom komvux



Innehåll

• Nationell kvantitativ överblick

• Utbildningsplanering

• Organisering och genomförande

• Hinder och svårigheter

• Faktorer att beakta vid beslut om kombo



Majoritet av kommunerna 
erbjuder kombo

• Mellan 61-86 procent av kommunerna erbjuder

• Antalet komboelever har ökat men utgör 
fortfarande liten andel av komvuxeleverna (1,4-2,3 
procent)

• Vård och omsorg överlägset vanligaste 
yrkesinriktningen

Källa: Enkätundersökning 2021 inom ESF-projektet Kombinationsutbildning sfi



Olika grader av samplanering regionalt

• Bred variation i graden av samplanering av utbildningsutbudet

• Finns outvecklad potential – ibland svårt se potentialen

• Även bred variation vad gäller förekomsten av t.ex. frisök, IKE 
och marknadsföring

• Kombo del i större kontext med regionala dialoger i olika 
konstellationer om branschbehov, matchning etc. Kommungemensam

Huvudman/rekto
r beslutar utan 
dialog med andra

Helt lokal

Gemensamma 
kriterier för 
beslut om vilka 
kombo som ska 
anordnas, beslut 
om vem som ska 
få leverera vad

Informerar 
varandra

Koordinerar i 
någon mån

Exempe
l GR



Flera faktorer påverkar 
utbudet

• Framför allt bristyrken och arbetslivets efterfrågan

• I varierande grad tas även hänsyn till andra faktorer: 
elevernas behov och önskemål, verksamhetens 
förutsättningar, söktryck m.m.



Vilka yrkesinriktningar fungerar som kombo?

• Vissa yrkesinriktningar verkar passa bättre än andra – men alla har inte samma erfarenheter

• Beror på både interna och externa faktorer: engagemang, om kombo är en del i en utbildningskedja, 
arbetsgivares inställning/anpassningsförmåga, yrkeskrav

• Generellt – fungerar bättre där ställs mindre krav på avancerat fackspråk, sämre där utbildning eller arbetsgivare kräver 
höga språkkunskaper, goda matematiska förkunskaper

• Delade meningar om vård och omsorg – sannolikt dels beroende på lokal efterfrågan, dels olika utformning och 
genomförande



Bred variation i arbetet med kombinationsutbildningar

• Antagningsprocess

• Språknivå

• Innehåll

• Förhållandet mellan språk- och yrkesundervisningen

• Apl

• Stödjande insatser

• Orienteringskurser

• Studie- och yrkesvägledning

Geografiskt läge

Politiska prioriteringar

Finansiella resurser

Kommunens organisering

Storlek på kommun och vuxenutbildning

Egen regi/entreprenad

Lokaler

Samarbete gymnasieskolan

Samarbete arbetsgivare

Elevernas 
förutsättningar och 
behov

Tillgång personal olika yrkeskategorier

Strategisk prioritering 
och kapacitet

Elevunderlagets storlek

Primärt syfte



Hinder och svårigheter på 
olika nivåer

• Kan vara svårt att öht få till stånd 
kombinationsutbildningar

o Få elever

o Dåliga pendlingsmöjligheter

o Verksamhetens förutsättningar



Hinder och svårigheter

• Kortsiktig finansiering

• Koordinering med AF

• Svårighet att navigera mellan myndighetssystem

• Samverkan med arbetslivet

• Begränsningar i verksamheten

• Avsaknad av vägledning kring utformning och genomförande

• Komplext och krävande uppdrag



Flera tänkbara syften med 
komboutbildning

• Utbildningspolitiskt 

• Arbetsmarknadspolitiskt

• Integrationspolitiskt 

• Regionalpolitiskt 

• Jämställdhetspolitiskt 



Faktorer att beakta vid 
genomförande av 

kombinationsutbildningar 



Ökad likvärdighet genom nationell vägledning och stöd
• Riktlinjer för hur en kombo bör organiseras och genomföras

• Nätverk för språk- och yrkeslärare

• Stöd till arbetsplatser som handleder elever inom kombo

• Stöd för validering ur ett andraspråksperspektiv

• Stödmaterial kring grundläggande färdigheter inom olika yrkesområden

• Stöd för bedömning av elever inom kombo

• Stöd och information kring organisering och genomförande av kombo, inklusive kompetensutveckling

• Tydliggöra den generella studie- och yrkesvägledningen som viktig del av kombo



Utbildningsplanering och samverkan

• Behovet av samverkan behöver vara förankrat hos lokala utbildningsanordnare

• Samverkan kring kombo bör utgå från lokala förutsättningar och befintliga samverkansarenor – men kombo 
behöver få särskilt utrymme som stående punkt

• Involvera branscher och arbetsgivare tidigt i utbildningsplanering, involveringen behöver öka och behöver 
finnas ömsesidig vilja att samverka



Faktorer att beakta vid beslut om komboutbildningar

• Rekommendation att utbildningen bör vara sammanhållen och undervisningen bör ske integrerande så långt 
det är möjligt

• Förutsättningar huvudmän och utbildningsanordnare bör säkra:

• Utrymme i tid och resurser för lärare

• Kontinuitet och långsiktighet

• Tillgång till lämpliga lokaler

• Tydlighet i vilken utbildning och undervisning huvudmannen vill se

• Riktlinjer och stöd för samarbetet lärare emellan – vad som ska integreras och hur

• Lärare har tydligt ansvar och tydliga roller



En stärkt antagning och vägledning

• Vägledning bör i högre utsträckning än idag ses som hela verksamhetens ansvar

• Bör överväga:

• Renodling och förtydligande av vägledaruppdraget

• Införa individuellt vägledningssamtal som obligatorisk del inför antagning till en komboutbildning

• Skapa organisatoriska förutsättningar för en väl fungerande samverkan mellan vägledare och lärare – för integrerad 
generell vägledning. Bör inte vara upp till enskilda medarbetaren att skapa samverkan.



Erfarenheter kring utformningen

• Ständigt vara beredd att reflektera och göra förändringar

• Sammanhållen grupp

• Tillgång till olika stödjande insatser

• Orienteringskurser

• Involvera lärare tidigt i planeringsprocessen

• Erbjuda rimlig tid och flexibilitet innan och efter utbildningen

• Försörjningsstöd en tid i utbildningen?

• Särskild resurs med fokus på kombo?



Tack











Paus 10 minuter

Åter 09.55



Sida 32

Gruppdiskussion

• Reflektioner från föreläsningen 

• Dela erfarenheter av att arbeta med kombinationsutbildningar

- Framgångsfaktorer

- Utmaningar

- Pedagogiskt upplägg




