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Summary: This report provides a general description of current preschool activities, 
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Förord

Sedan 1992 har Skolverket publicerat rapporten Beskrivande data. Från och 
med i år utgör Beskrivande data den första delen av Lägesbedömningens två 
 del rapporter. De båda delrapporterna ska komplettera varandra och ge en 
 samlad bild av situationen och utvecklingen inom förskoleverksamhet, skola 
och vuxen utbildning. Den första delen ger en beskrivning med hjälp av statistik 
medan den andra delen, Bedömningar och slutsatser, återger Skolverkets ställ
ningstaganden och synteser. 

Beskrivande data kan beskrivas som Skolverkets ”statistiska årsbok”. Den ger 
en aktuell och övergripande beskrivning av svensk förskoleverksamhet, skol
barnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Rapporten beskriver organisationen, 
kostnader och resultat i varje verksamhetsform för sig. Skillnader mellan olika 
huvudmän och utbildningsanordnare samt viktiga förändringar jämfört med 
tidigare år redovisas också. Dessutom innehåller rapporten ett avsnitt som be
skriver hur Sverige klarar sig vid internationella jämförelser. I rapporten ingår 
även ett fördjupningskapitel som i år fokuserar på verksamhet i enskild regi och 
fristående skolor. 

De statistiska uppgifterna är till största delen hämtade från det nationella 
uppföljningssystemet för skolsektorn och bygger på uppgifter som rapporterats 
in av skolhuvudmännen till Statistiska centralbyrån (SCB). 

Mer detaljerad statistik på riks och kommunnivå finns i Skolverkets 
 rapport serier Sveriges officiella statistik och Jämförelsetal. Dessa finns tillgängliga 
på www.skolverket.se/statistik & analys. På Skolverkets webbplats finns även 
 databasen SIRIS som bland annat innehåller uppgifter på skolnivå om betyg 
och  utbildningsresultat för elever som avslutat grundskolan och gymnasie
skolan. Databasen för jämförelsetal, som också finns på webbplatsen, innehåller 
statistik på kommunnivå. 

Även Lägesbedömningens andra del, Bedömningar och slutsatser, finns på 
 Skolverkets webbplats www.skolverket.se.

Beskrivande data har utarbetats av en projektgrupp inom enheten för 
 utbildningsstatistik på Skolverket.

 
Stockholm i november 2010
 
 
Christina Sandström  Åsa Nordström
Enhetschef   Undervisningsråd
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Diagram 1 
verksamhets- och 
 skolformer inom  skolverkets 
ansvarsområde – antal 
barn/elever samt huvudmän 
15 oktober 2009

Vuxenutbildning

Grundskola
891 700 elever
– kommun
– stat (sameskolan)
– fristående

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Utbildning för barn och ungdom

Förskoleklass
100 300 elever
– kommun
– enskild
– fristående

Specialskola
500 elever
– stat

Obligatorisk särskola
12 700 elever
– kommun
– landsting
– fristående

Komvux
187 300 elever1)

– kommun
– landsting

Särvux
4 900 elever
– kommun

Sfi2)

84 300 elever1)

– kommun

Gymnasieskola
394 800 elever
– kommun
– landsting
– fristående

Gymnasiesärskola
9 400 elever
– kommun
– landsting
– fristående

Utlandsskolor
1 400 elever
– enskild

Kompletterande
utbildningar
5 400 elever3)

– fristående 

1) Avser kalenderåret 2009
2) Svenskundervisning för invandrare
3) Avser hösten 2009

Förskoleverksamhet
466 500 inskrivna barn
– kommun
– enskild 

Skolbarnsomsorg
359 300 inskrivna barn
– kommun
– enskild
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8. kommunal vuxenutbildning 
(komvux)

för första gången sedan slutet av 1990talet har antalet elever i kommunal vuxen
utbildning (komvux) ökat. läsåret 2008/09 uppgick antalet elever till 172 000. 
samman taget fanns det 688 000 kursdeltagare i komvux under läsåret, då varje  
elev i genomsnitt deltog i 4 kurser. 

det blir allt vanligare att eleverna på komvux läser kurser som anordnas av annan 
 utbildningsanordnare än kommun och landsting. läsåret 2008/09 var denna andel 
32 procent jämfört med 21 procent fem år tidigare.

från och med läsåret 2003/04 blev det möjligt att läsa icke schemalagda kurser på 
komvux, till exempel distanskurser. andelen kursdeltagare som deltagit i sådan under
visning har kontinuerligt ökat under den senaste femårsperioden, från någon enstaka 
procent till att läsåret 2008/09 omfatta drygt 13 procent.

två tredjedelar av eleverna inom komvux var kvinnor. den andelen har varit i stort  
sett oförändrad om man ser tillbaka på de senaste tio åren. omkring fyra av tio av 
eleverna var födda utomlands, en andel som stigit under de senaste åren.

Av de 688 000 kursdeltagare som fanns registrerade vid något tillfälle under 
läsåret 2008/09 fullföljde närmare tre fjärdedelar den kurs de hade påbörjat. 
Denna andel har sjunkit något de senaste åren. Två av tio kursdeltagare avbröt 
den kurs de läste. Män avbröt kursen i något högre utsträckning än kvinnor.

Kommunal vuxenutbildning (komvux) består av grundläggande vuxenutbild-
ning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning. Grundläggande 
vuxenutbildning är utbildning för vuxna på grundskolenivå och syftar till att ge 
vuxna sådana kunskaper och färdigheter som de behöver för att delta i  samhälls- 
och arbetsliv. Den ska också syfta till att möjliggöra fortsatta studier. Varje 
 kommunmedborgare har rätt att delta i grundläggande vuxenutbildning från 
och med andra kalenderhalvåret det år personen fyller 20 år om personen saknar 
sådana färdigheter som normalt uppnås i grundskolan.

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter 
motsvarande de som ungdomar får i gymnasieskolan. Utbildning får anordnas i 
alla ämnen som finns i gymnasieskolan med undantag av specialidrott. Påbygg-
nadsutbildning syftar till att ge vuxna en sådan utbildning som leder till en ny 
nivå i deras yrke eller till ett nytt yrke. 

Påbyggnadsutbildningar har upphört från 1 september 2009. Inga nya 
 påbyggnadsutbildningar får anordnas men pågående utbildningar får  fullföljas 
enligt det regelverk som tidigare gällt. Eftergymnasiala utbildningar ska från 
och med 1 juli 2009 anordnas inom Yrkeshögskolan och regelverket för 
 yrkes högskoleutbildningar.

Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att informera om och anordna 
grundläggande vuxenutbildning i sådan omfattning att de kommuninvånare 
som har rätt till utbildningen och önskar delta i den får göra det. Kommunerna 

sammanfattning
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ska även sträva efter att anordna gymnasial vuxenutbildning och påbyggnads-
utbildning som svarar mot efterfrågan och behov.

Utbildningen i komvux anordnas i form av kurser. Kunskapsmålen för 
 utbildningen är desamma som för ungdomsutbildningen, men kursernas inne-
håll, omfattning och tyngdpunkter behöver inte vara identiska. Kommuner 
och landsting är huvudmän för komvux. Landstingen anordnar numera endast  
 gymnasial vuxen utbildning och påbyggnadsutbildning inom området natur-
bruk. Huvudmännen får anlita andra utbildningsanordnare för genomförande 
av utbildningen.

Under läsåren 1993/94 till 1996/97 satsade regeringen särskilt på vidareut-
bildning för arbetslösa genom att betala ut ett extra statsbidrag till kommunerna 
för anordnande av vuxenutbildning. Under perioden 1997 till 2002 fortsatte 
stödet till vuxenutbildningen genom en femårig satsning på utbildning för ar-
betslösa och kortutbildade, det s.k. Kunskapslyftet. Kunskapslyftet innebar att 
ett statsbidrag utgick för utbildning motsvarande cirka 100 000 årsstudieplatser. 
Detta ersattes 2003 med ett nytt riktat bidrag för kommunernas utbildning för 
vuxna och folkhögskolor. År 2003 infördes dessutom ett rekryteringsbidrag till 
vuxenstuderande som fungerade som ett alternativ till studiemedel. Under 2007 
och 2008 utgick det inget riktat statligt stöd för utbildning av vuxna. Istället för 
det riktade stödet har det utgått ett reducerat generellt bidrag som lagts in i det 
kommunala utjämningsbidraget. 

Sedan 2009 utgår det ett riktat statsbidrag till kommuner som anordnar 
 yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, en satsning benämnd yrkesvux. Syftet 
med satsningen är att motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning och 
att nå de grupper som saknar gymnasieutbildning eller har en gymnasial yrkes-
utbildning som behöver kompletteras.

Diagram	8.1
antalet elever och 
 kurs deltagare i komvux 
 läsåren 1993/94–2008/09
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De extra statsbidragen medförde att komvux expanderade mycket kraftigt under 
1990-talet. Antalet elever fördubblades nästan under 1990-talet, medan  antalet 
kursdeltagare mer än tredubblades. Läsåret 1998/99 var antalet elever och kurs-
deltagare som högst. Därefter föll antalet elever på komvux kraftigt och låg på 
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ungefär samma nivå under läsåren 2003/04–2005/06. Det berodde troligen 
på den förbättrade konjunkturen och ett förminskat direkt statsbidrag i jäm-
förelse med Kunskapslyftet. Under 2007 och 2008 utgick ett reducerat generellt 
statsbidrag till kommunerna och efter detta har antalet elever och kursdeltagare 
fallit kraftigt. Läsåret 2007/08 var antalet elever det lägsta som uppmätts sedan 
 Skolverket började publicera statistik över komvux (läsåret 1993/94) för att 
 under 2008/09 öka något. 

I statistiken över komvux används två begrepp med olika betydelse: elev och 
kursdeltagare. En elev är en fysisk person som läser en eller flera kurser i kom-
vux. Av detta följer att en elev kan studera på flera olika nivåer under läsåret.  
I statistiken har dessa elever förts till den nivå där eleven studerar flest timmar. 
Genom detta förfaringssätt undviks en dubbelräkning av eleverna, men det 
innebär samtidigt att antalet elever på varje enskild nivå underskattas något.  
På varje kurs som eleven deltar i räknas den som en kursdeltagare.

Läsåret	2008/09

Läsåret 2008/09 uppgick antalet elever till 172 000, vilket är en ökning med  
1 procent jämfört med läsåret 2007/08. I princip alla, 99,82 procent av 
 eleverna, deltog i utbildningar som anordnades av kommuner (inklusive  
köpt utbildning), medan landstingen svarade för resterande del. 

Det var inom påbyggnadsutbildning som antalet elever ökade mest, med 19 
procent. Inom grundläggande och gymnasiala utbildningar ökade antalet med 
mindre än 1 procent vardera. 

Utbildningsnivå
Huvudman 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 	2003/04 	2004/05 	2005/06 	2006/07 2007/08 2008/09

grundläggande 
 vuxenutbildning 42 273 37 318 41 453 40 010 38 881 40 632 40 901 36 848 31 744 31 973

gymnasial 
 vuxenutbildning 282 072 271 618 238 683 197 332 182 114 183 781 184 643 166 043 135 676 136 515

Påbyggnads 
utbildning 7 719 8 270 7 448 6 735 5 856 4 886 2 138 2 189 2 898 3 452

Komvux		
(samtliga	nivåer) 332	064 317	206 287	584 244	077 226	851 229	299 227	682 205	080 170	318 171	940

därav kommun 330 828 316 100 286 460 243 235 226 054 228 558 227 314 204 772 170 048 171 628

 landsting 1 236 1 106 1 124 842 797 741 368 308 270 312

tabell	8.1
antal elever i komvux 
 läsåren 1999/00–2008/09

Av Sveriges 290 kommuner hade 23 inte någon kommunal vuxenutbildning 
under läsåret 2008/09. Utbildningsbehoven tillgodosågs i dessa kommuner 
 genom kommunalförbund eller andra kommunala samverkans former. Av 
 landets 20 landsting och regioner anordnade 10 kommunal vuxenutbildning.  
I de återstående landstingen har utbildningen helt överförts till kommunerna.

Det var 323 skolor som anordnade komvux. Flest antal skolor fanns det 
1997/98 (491) men antalet har minskat stadigt sedan dess. Skolorna kan 
 antingen vara särskilda komvuxskolor under ledning av en egen rektor eller 
gymnasie- eller grundskolor där komvux är organisatoriskt underställd rektor i 
ungdomsskolan. Ett ökande antal kommuner har under senare år valt att för-
lägga komvuxutbildning till s.k. lärcentra där olika vuxenutbildningsformer 
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samlas inom kommunen och där samverkan sker mellan berörda utbildnings-
anordnare och arbetsliv. 

Andelen nyinskrivna elever i komvux läsåret 2008/09 var 61 procent. Denna 
andel har varit relativt konstant de senaste tio åren. Med nyinskrivna elever 
 avses sådana elever som inte bedrev studier inom komvux föregående läsår.

tabell	8.2	
antal kommuner, skolor, 
kursplaner, elever och 
 kursdeltagare i komvux 
 läsåren 1999/00–2008/09

Läsår
Huvudman
Utbildningsnivå

antal	skol
kommuner

antal		
skolor

antal		
kursplaner

antal	
elever

andel		
nyinskrivna	

elever1)
antal	kurs
deltagare

andel	(%)	
kursdeltaga
re	hos	annan	
anordnare2)

antal	
	kurser	

per	elev

läsåret 1999/00 282 419 4 330 332 064 56,3 1 702 118 21,4 5,1

läsåret 2000/01 280 404 4 522 317 206 57,6 1 604 404 23,8 5,1

läsåret 2001/02 278 394 5 956 287 584 57,0 1 393 290 24,3 4,8

läsåret 2002/03 277 389 4 687 244 077 57,2 1 077 445 21,0 4,4

läsåret 2003/04 276 363 4 328 226 851 60,5 973 750 20,6 4,3

läsåret 2004/05 274 362 4 009 229 299 60,0 956 153 23,8 4,2

läsåret 2005/06 272 338 3 242 227 682 59,5 925 557 26,6 4,1

läsåret 2006/07 271 330 2 752 205 080 59,5 824 143 27,4 4,0

läsåret 2007/08 269 325 2 504 170 318 57,2 673 671 28,9 4,0

Läsåret	2008/09 267 323 2	322 171	940 60,6 688	390 32,3 4,0

därav kommun 267 313 2 275 171 628 60,6 686 232 32,4 4,0
landsting 10 10 99 312 73,4 2 158 . 6,9

grundläggande 244 265 233 31	973 61,6 77	369 15,5 2,4

gymnasial 266 313 1	871 136	515 60,3 591	079 35,1 4,3

därav kommun 266 305 1 860 136 279 60,3 589 699 35,2 4,3
landsting 8 8 51 236 73,3 1 380 . 5,8

Påbyggnads 72 82 218 3	452 64,1 19	942 15,3 5,8

därav kommun 70 79 182 3 376 63,9 19 164 16,0 5,7
landsting 3 3 48 76 73,7 778 . 10,2

1) andel av eleverna som ej bedrev komvuxstudier föregående läsår.
2) andel av kursdeltagarna som deltog i kurs som upphandlats av annan utbildningsanordnare.

Antalet kurser per elev var 4,0 läsåret 2008/09, dvs. varje elev deltog i genom-
snitt i 4,0 kurser under året. Sett över en längre tidsperiod har antalet kurser per 
elev sjunkit. Läsåren 1999/00 och 2000/01 var antalet 5,1 kurser per elev.  

Det totala antalet kursdeltagare inom komvux ökade med knappt 15 000 
mellan läsåren 2007/08 och 2008/09. Antalet kursdeltagare inom grundläggan-
de utbildning var i stort sett oförändrat medan det inom gymnasial vuxenut-
bildning var en ökning med knappt 12 000 och inom påbyggnadsutbildningar 
en ökning med drygt 2 000. 

Kunskapslyftet medförde en ökning av andelen kursdeltagare som deltog i 
kurser som huvudmannen köpt och som genomfördes av annan utbildnings-
anordnare än kommun och landsting. Under Kunskapslyftets första år, läsåret 
1997/98, deltog 14 procent av kursdeltagarna i kurser som anordnades av andra 
utbildningsanordnare. Läsåret 2003/04 var motsvarande andel 21 procent och 
andelen har därefter ökat kontinuerligt och uppgick läsåret 2008/09 till 32 
 procent. 

Av det totala antalet kursdeltagare deltog 3 procent i kurser som anordnades 
på kvällstid, vilket är en liten minskning sett över den senaste femårsperioden 
då andelen har varierat mellan 4 och 5 procent.
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Från och med läsåret 2003/04 blev det möjligt att läsa ej schemalagda kurser, 
till exempel på distans. Andelen kursdeltagare som deltagit i sådan undervisning 
har kontinuerligt ökat den senaste femårsperioden från någon enstaka procent 
till att läsåret 2008/09 omfatta 13 procent. Det är främst inom den gymnasiala 
utbildningen som distanskurser förekom. Där deltog 15 procent i sådana kurser. 
Inom den grundläggande utbildningen deltog 3 procent och inom påbyggnads-
utbildningen 4 procent i sådana kurser.

tabell	8.3	
komvuxkurser med flest 
kurs deltagare läsåret 
2008/09

Utbildningsnivå
Kurser

antal	kommuner
	som	ger	kursen

Kursdeltagare

totalt Kvinnor män

antal andel	(%) antal andel	(%) antal andel	(%)

grundläggande	vuxenutbildning 244					 77	369			 100				 52	621 68				 24	748			 32				

därav
 svenska som andraspråk 228     24 286 31    15 917 66    8 369 35    
 engelska grundl. vux 237     16 594 21    11 683 70    4 911 30    
 orienteringskurs 120     14 191 18    9 532 67    4 659 33    
 matematik 236     11 602 15    8 004 69    3 598 31    
 samhällskunskap 182     5 044 7    3 629 72    1 415 28    
 svenska 210     3 254 4    2 027 62    1 227 38    
 övr. kurser grundläggande vux. . 2 398 3    1 829 76    569 24    

gymnasial	vuxenutbildning 244					 77	369			 100				 52	621 68				 24	748			 32				

därav
orienteringskurs 160 25 353   4    16 225    64    9 128 36    
datorkunskap 255 20 823   4    14 882    72    5 941 29    
matematik a 262 19 338   3    12 473    65    6 865 36    
matematik b 261 19 079   3    11 622    61    7 457 39    
engelska a 254 16 412   3    10 601    65    5 811 35    
Psykologi a 246 15 872   3    12 705    80    3 167 20    
arbetsmiljö och säkerhet 226 15 271   3    11 035    72    4 236 28    
samhällskunskap a 255     15 211 3    9 640 63    5 571 37    
medicinsk grundkurs 221     13 857 2    12 090 87    1 767 13    
etik och livsfrågor 221     13 080 2    11 287 86    1 793 14    
engelska b 248     12 639 2    8 215 65    4 424 35    
vård och omsorgsarbete 216     12 589 2    11 032 88    1 557 12    
människan socialt o. kulturellt 218     12 509 2    10 803 86    1 706 14    
omvårdnad 218     12 505 2    11 132 89    1 373 11    
svenska b 257     12 075 2    7 041 58    5 034 42    
matematik c 253     11 682 2    6 254 54    5 428 47    
svenska som andraspråk a 216     11 408 2    7 879 69    3 529 31    
historia a 247     11 376 2    6 277 55    5 099 45    
övr. kurser gymnasial vux. . 320 000 54    194 541 61    125 459 39    

Påbyggnadsutbildning 72					 19	942			 100				 10	640 53				 9	302			 47				

därav
hälsa, miljö och säkerhet 26 1 170 6    259 22    911 78    
transportbestämmelser 27 1 152 6    260 23    892 77    
omsorg 10 1 116 6    1 066 96    50 5    
hantverk  8 795 4    717 90    78 10    
flyg 3 773 4    85 11    688 89    
godstransporter 1 18 657 3    166 25    491 75    
övr. kurser påbyggnadsutb. . 14 279 72    8 087 57    6 192 43    

samtliga	nivåer 267					 688	390			 100				 448	995 65				 239	395			 35			
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Den mest lästa kursen på gymnasienivå var – i likhet med de senaste åren – 
Orienteringskurs med drygt 25 000 kursdeltagare. 4 procent av alla kursdel-
tagare läste denna kurs. Orienteringskurser är lokala kurser som ska medverka 
till väl underbyggda beslut om studie- och yrkesval, ge ökade studietekniska 
färdigheter, utgöra en introduktion till kurser i olika ämnen eller ge möjlighet 
till bedömning av en elevs kunskaper i olika ämnen eller kurser. Orienterings-
kurser anordnades i 160 kommuner. Efter Orienteringskurs hade Datorkunskap 
på gymnasienivå flest kursdeltagare, knappt 21 000. Kursen anordnades i 255 
kommuner.

Nästan två tredjedelar av eleverna inom komvux var kvinnor. Denna andel 
har varit i stort sett oförändrad om man ser tillbaka på de senaste tio åren. 

Läsåret 2008/09 var fyra av tio elever inom komvux födda utomlands, en 
 andel som stigit under de senaste åren. Läsåret 1999/00 var 24 procent av 
 eleverna födda utomlands. 

Elevernas medianålder var 27 år läsåret 2008/09 för hela komvux. Högst 
medianålder hade eleverna i grundläggande vuxenutbildning (32 år). Eleverna 
i gymnasial vuxenutbildning hade lägst medianålder (26 år) och eleverna i 
 påbyggnadsutbildning hade en medianålder på 30 år.

Andelen elever som fick sin utbildning i en annan kommun än hemkom-
munen ökade under de senaste åren. Denna andel var 8,5 procent läsåret 
1999/2000 procent men hade läsåret 2008/09 ökat till 14,5 procent.  

Läsår
Utbildningsnivå
Huvudman
Kön
Bakgrund

Elever	totalt därav

Kvinnor män födda	utomlands
Bosatta	i		

annan	kommun

antal
andel	
(%) antal andel	(%) antal andel	(%) antal andel	(%) antal andel	(%)

samtliga nivåer 1999/00 332 064 100,0 217 553 65,5 114 511 34,5 79 518 23,9 28 083 8,5 

samtliga nivåer 2000/01 317 206 100,0 207 765 65,5 109 441 34,5 77 536 24,4 29 984 9,5 

samtliga nivåer 2001/02 287 584 100,0 186 665 64,9 100 919 35,1 75 247 26,2 29 528 10,3 

samtliga nivåer 2002/03 244 077 100,0 159 518 65,4 84 559 34,6 71 769 29,4 26 160 10,7 

samtliga nivåer 2003/04 226 851 100,0 147 988 65,2 78 863 34,8 73 423 32,4 22 904 10,1 

samtliga nivåer 2004/05 229 299 100,0 149 620 65,3 79 679 34,7 77 749 33,9 23 348 10,2 

samtliga nivåer 2005/06 227 682 100,0 150 393 66,1 77 289 33,9 81 395 35,7 21 505 9,4 

samtliga nivåer 2006/07 205 080 100,0 137 279 66,9 67 801 33,1 78 872 38,5 20 797 10,1 

samtliga nivåer 2007/08 170 318 100,0 113 916 66,9 56 402 33,1 68 211 40,0 20 771 12,2 

samtliga	nivåer	2008/09 171	940	 100,0	 111	750		 65,0 60	190		 35,0 69	662		 40,5 24	933		 14,5		

grundläggande 31 973 18,6 20 697  64,7 11 276  35,3 28 083  87,8 3 087  9,7  

gymnasial 136 515 79,4 89 143  65,3 47 372  34,7 40 706  29,8 19 743  14,5  

därav kommun 136 279 79,3 89 002  65,3 47 277  34,7 40 690  29,9 19 543  14,3  
landsting 236 0,1 141  59,7 95  40,3 16  6,8 200  84,7  

Påbyggnads 3 452 2,0 1 910  55,3 1 542  44,7 873  25,3 2 103  60,9  

därav kommun 3 376 2,0 1 863  55,2 1 513  44,8 864  25,6 2 047  60,6  
landsting 76 0,0 47  61,8 29  38,2 9  11,8 56  73,7 

tabell	8.4	
antal elever, därav kvinnor, 
män, födda utomlands samt 
elever från annan kommun, 
i komvux läsåren 1999/00– 
2008/09
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Lärare

Antalet tjänstgörande lärare (exkl. korttidsanställda) i komvux uppgick i  oktober 
2009 till 4 900 personer. 63 procent av de tjänstgörande lärarna var kvinnor  
och 9 procent var födda utomlands. Omräknat till heltidstjänster fanns det  
3 200 lärare i komvux. Jämfört med föregående läsår har antalet tjänstgörande 
lärare ökat med 2 procent, medan antalet lärare omräknat till heltidstjänster var  
 oförändrat. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden uppgick till 66 procent.

Lärartätheten, uttryckt som antal lärare (heltidstjänster) per 100 heltids-
studerande, för läsåret 2009/10 var 4,6.1

1 Fr.o.m. läsåret 2009/10 beräknas antalet heltidsstuderande utifrån verksamhetspoäng istället för under-
visningstimmar.

Läsår
Pedagogisk	högskoleexamen
Huvudman

genomsnitt
lig	tjänst

göringsgrad	
i	procent

antal	lärare	omräknat		
till	heltidstjänster antal	lärare	

(heltidstj.)	
per	100	
heltids

studerande2)

antal	tjänstgörande	lärare därav	med	
tillsvidare	
anställning

därav

totalt Kvinnor män totalt

samtliga lärare 2000/01 11 146   6 439   4 707   64,2 7 155    5 359    5,4

andel (%) med ped. högsk.examen 73,3   78,6   66,2              . 75,5    88,5               .

samtliga lärare 2001/02 10 477   6 111   4 366   64,6 6 765    5 417    5,1

andel (%) med ped. högsk.examen 72,6   77,6   65,6              . 74,8    88,5               .

samtliga lärare 2002/03 9 186   5 457   3 729   65,2 5 992    4 692    5,4

andel (%) med ped. högsk.examen 72,8   77,8   65,5              . 75,0    86,3               .

samtliga lärare 2003/04 7 903   4 839   3 064   65,1 5 147    4 148    5,5

andel (%) med ped. högsk.examen 74,9   79,5   67,8              . 78,1    87,2               .

samtliga lärare 2004/05 7 245   4 517   2 728   65,3 4 730    3 846    5,1

andel (%) med ped. högsk.examen 75,6   80,2   67,9              . 78,8    87,3               .

samtliga lärare 2005/06 6 771   4 283   2 488   65,1 4 408    3 597    4,8

andel (%) med ped. högsk.examen 76,0   80,1   69,1              . 78,9    86,6               .

samtliga lärare 2006/07 6 488   4 129   2 359   65,6 4 254    3 441    5,1

andel (%) med ped. högsk.examen 75,6   79,8   68,3              . 78,1    85,7               .

samtliga lärare 2007/08 5 366   3 396   1 970   65,1 3 492    2 951    5,3

andel (%) med ped. högsk.examen 76,5   81,3   68,3              . 79,3    85,8               .

samtliga lärare 2008/09 4 786   3 031   1 755   66,8 3 196    2 825    5,1

andel (%) med ped. högsk.examen 75,9 81,0 67,2            . 78,0 82,0            .

samtliga	lärare	2009/10 4	868			 3	065			 1	803			 65,6 3	192				 2	808				 4,6

andel (%) med ped. högsk.examen 76,3 80,9 68,4            . 78,4 81,8            .

Per	huvudman	2009/10

Kommun/Landsting 3	333 2	166 1	167 64,9 2	164 1	912 											..
andel (%) med ped. högsk.examen 81,8 84,4 77,1            . 84,6 88,4            .

annan 651 336 315 51,6 336 287 											..
andel (%) med ped. högsk.examen 48,4 57,7 38,4            . 45,9 46,0            .

Uppgift	saknas 1	076 657 419 64,3 692 609 											..
andel (%) med ped. högsk.examen 73,0 80,5 61,3            . 74,7 77,9            .

1) uppgifterna avser den vecka då 15 oktober infaller.
2) fr.o.m. läsåret 2009/10 beräknas antalet heltidsstuderande med hjälp av antalet verksamhetspoäng istället för antalet redovisade elevtimmar. värden bakåt i tiden har 

korrigerats. 

tabell	8.5	
lärare i komvux 15 oktober 
2000–20091)
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Andelen lärare (heltidstjänster) med pedagogisk högskoleexamen uppgick läsåret 
2009/10 till 78 procent, vilket är ungefär samma andel som de fem närmast 
 föregående åren. Bland de tillsvidareanställda lärarna var det 82 procent som 
hade en pedagogisk högskoleexamen.

Från och med läsåret 2005/06 redovisas vissa uppgifter om studie- och yrkes-
vägledare (SYV) i komvux. Läsåret 2009/10 fanns totalt 326 studie- och yrkes-
vägledare (omräknat till heltidstjänster), en minskning med 34 heltidstjänster 
jämfört med läsåret 2005/06. SYV-tätheten, uttryckt som antal studie- och 
yrkesvägledare (heltidstjänster) per 100 heltidsstuderande, var 0,47 under läsåret 
2009/10.2 

Kostnader

Från och med publiceringen av 2008 års kostnadsstatistik har Skolverket gått 
över till att beräkna antalet heltidsstuderande i komvux enligt verksamhets-
poäng. Tidigare har beräkningen grundats på undervisningstimmar, vilket gör 
att 2008 års uppgifter inte är helt jämförbar med tidigare års uppgifter. För 
kalenderåren 2005–2007 finns dock vissa parallella uppgifter baserade på både 
verksamhetspoäng och undervisningstimmar. Med anledning av detta jämförs 
uppgifterna som längst tillbaka till kalenderåret 2005.

Den totala kostnaden för komvux år 2009 var 3 711 miljoner kronor. Drygt 
en femtedel av den totala kostnaden 2009 bestod av kostnader för upphandlad 
utbildning dvs. utbildning som köpts in av externa anordnare som studieför-
bund, folkhögskolor och privata anordnare. 

Räknat per heltidsstuderande var kostnaden för den utbildning som samtliga 
huvudmän anordnat eller upphandlat 44 000 kronor per heltidsstuderande 
2009. Motsvarande kostnad för grundläggande vuxenutbildning samt för 
 gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning var 43 400 respektive  
44 400 kronor.

Kostnaden per heltidsstuderande med kommun eller landsting som 
utbildningsanord nare (exklusive upphandlad utbildning) uppgick till 48 500 
kronor. För grundläggande vuxenutbildning samt gymnasial vuxenutbildning 
och påbyggnadsutbildning var motsvarande kostnad 45 000 respektive 49 600 
kronor.

Vid landstingen, som erbjuder gymnasial vuxenutbildning inom det kost-
nadskrävande området naturbruk, kostade utbildningen i genomsnitt 143 300 
kronor per heltidsstuderande. Landstingens undervisningskostnader var cirka 
30 procent av deras totala kostnad och kommunernas undervisningskostnad var 
nästan hälften av deras totala kostnad. Kostnaderna för läromedel, utrustning 
m.m. var drygt fyra gånger så hög för landstingen som för kommunerna. 

2 Fr.o.m. läsåret 2009/10 beräknas antalet heltidsstuderande utifrån verksamhetspoäng istället för under-
visningstimmar. 
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Resultat

Av de 688 400 kursdeltagare som fanns registrerade vid något tillfälle under 
läsåret 2008/09 fullföljde 73 procent den kurs de hade påbörjat under läsåret. 
Denna andel har sjunkit något de senaste åren, från en andel på 77 procent 
1998/99. 20 procent avbröt kursen. Män avbröt i högre grad (23 procent) än 
kvinnor (19 procent). Kursdeltagare födda utomlands avbröt i något högre grad 
(21 procent) än kursdeltagare födda i Sverige (20 procent). Den högsta andelen 
kursdeltagare som avbrutit en kurs redovisas inom den grundläggande vuxen-
utbildningen, där 27 procent avbrutit kurs. Inom gymnasial vuxenutbildning 
var andelen 20 procent och inom påbyggnadsutbildningen 14 procent. Utöver 
de som fullföljt eller avbrutit sina kurser finns en andel av de studerande,  
7 procent, som fortsätter sina kurser nästa läsår. 

samtliga	huvudmän Kommunal	huvudman Landsting

Kostnad	
totalt,	
mkr

andel		
(%)

Kostnad	
per	hel

tidsstud.	
kr

Kostnad	
totalt,	
mkr

andel		
(%)

Kostnad	
per	hel

tidsstud.	

1)	kr

Kostnad	
totalt,	
mkr

andel		
(%)

Kostnad	
per	hel

tidsstud.	

2)	kr

samtliga nivåer 2005  4 435  100  39 300  4 408 100  39 100  27  100  119 800 

samtliga nivåer 2006  4 289  100  32 800  4 275 100  32 700  14  100  172 000 

samtliga nivåer 2007  3 836  100  35 400  3 825 100  35 400  11  100  121 800 

samtliga nivåer 2008  3 699  100  44 000  3 689 100  43 900  10  100  125 900 

samtliga	nivåer	2009 	3	711				 	100				 	44	000				 	3	697				 	100				 	43	900				 	14				 	100				 	143	300				

därav	av	kommunen	anordnad	utbildning3)

totalt 	2	837				 	100				 	48	500				 	2	823				 	100				 	48	400				 	14				 	100				 	143	300				

därav undervisning  1 397     49     23 900     1 393     49     23 900     4     30     27 800    
lokaler  480     17     8 200     476     17     8 200     4     27     37 900    
läromedel/utr./bibl.  133     5     2 300     130     5     2 200     3     20     24 400    
elevvård  15     1     300     15     1     300            4     4 000    
övrigt  812     29     13 900     809     29     13 900     3     19     31 900    

grundläggande	vuxenutbildning

totalt	 	734				 	100				 	43	400				 	734				 	100				 	43	400				 . . .

därav	av	kommunen	anordnad	utbildning3)

totalt 	615				 	100				 	45	000				 	615				 	100				 	45	000				 . . .

därav undervisning  327     53     23 900     327     53     23 900    . . .

lokaler och invent.  108     18     7 900     108     18     7 900    . . .
läromedel/utr./bibl  21     3     1 600     21     3     1 600    . . .
elevvård  5     1     400     5     1     400    . . .
övrigt  154     25     11 300     154     25     11 300    . . .

gymnasial	vuxen	och	påbyggnadsutbildning

totalt	 	2	970				 	100				 	44	400				 	2	960				 	100				 	44	000				 	10				 	100				 	125	900				

därav	av	kommunen	anordnad	utbildning3)

totalt 	2	222				 	100				 	49	600				 	2	208				 	100				 	49	400				 	14				 	100				 	143	300				
därav undervisning  1 070     48     23 900     1 066     48     23 800     4     30     27 800    

lokaler och invent.  371     17     8 300     368     17     8 200     4     27     37 900    
läromedel/utr./bibl.  111     5     2 500     109     5     2 400     3     20     24 400    
elevvård  11     0     200     10     0     200     –  4     4 000    
övrigt  658     30     14 700     655     30     14 700     3     19     31 900   

1) elever har räknats om till heltidsstuderande under året utifrån antal verksamhetspoäng på de kurser de deltagit i där 800 verksamhetspoäng betraktas som heltidsstudier.
2) elever har räknats om till heltidsstuderande under året utifrån antal elevveckor på de kurser de deltagit i.
3) exklusive upphandlad utbildning.

tabell	8.6	
kostnader för komvux 2005–2009 fördelade på 
 huvudman och kostnadsslag (löpande priser)
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Läsår
Utbildningsnivå
Kön
Huvudman

antal	kurs	
deltagare

därav

slutfört	kurs avbrutit	kurs fortsätter	nästa	läsår

antal andel	(%) antal andel	(%) antal andel	(%)

samtliga nivåer 1999/00 1 702 118 1 298 128 76,3 281 482 16,5 122 508 7,2

samtliga nivåer 2000/01 1 604 404 1 208 318 75,3 261 427 16,3 134 659 8,4

samtliga nivåer 2001/02 1 393 290 1 056 807 75,8 249 485 17,9 86 998 6,2

samtliga nivåer 2002/03 1 077 445 816 111 75,7 202 151 18,8 59 183 5,5

samtliga nivåer 2003/04 973 750 726 390 74,6 192 927 19,8 54 433 5,6

samtliga nivåer 2004/05 956 153 705 639 73,8 200 333 21,0 50 181 5,2

samtliga nivåer 2005/06 925 557 681 399 73,6 198 272 21,4 45 886 5,0

samtliga nivåer 2006/07 824 143 611 920 74,2 169 933 20,6 42 290 5,1

samtliga nivåer 2007/08 673 671 498 554 74,0 138 302 20,5 36 815 5,5

samtliga	nivåer	2008/09 688	390 499	227 72,5 139	561 20,3 49	602 7,2

därav 
grundläggande vuxenutbildning 77 369 49 693 64,2 20 626 26,7 7 050 9,1
gymnasial vuxenutbildning 591 079 435 881 73,7 116 235 19,7 38 963 6,6
Påbyggnadsutbildning 19 942 13 653 68,5 2 700 13,5 3 589 18,0

därav 
kvinnor 448 995 334 626 74,5 85 376 19,0 28 993 6,5
män 239 395 164 601 68,8 54 185 22,6 20 609 8,6

födda i sverige 405 739 295 905 72,9 80 394 19,8 29 440 7,3
födda utomlands 282 651 203 322 71,9 59 167 20,9 20 162 7,1

kommun 686 232 497 388 72,5 139 417 20,3 49 427 7,2
landsting 2 158 1 839 85,2 144 6,7 175 8,1

tabell	8.7	
antal kursdeltagare som  slutfört respektive  avbrutit 
kurs i komvux läsåren 1999/00–2008/09

Antalet kursdeltagare som slutförde kurser inom gymnasial vuxenutbildning var 
knappt 435 900. Av dessa deltog 367 500 i kurser där betyg ska sättas. 

Läsåret 2008/09 var den genomsnittliga betygsfördelningen Icke godkänt 
12 procent, Godkänt 37 procent, Väl godkänt 31 procent och Mycket väl god-
känt 20 procent. Under åtskilliga läsår har andelen kursdeltagare med betyget 
Väl godkänt minskat kontinuerligt. Andelen med betyget Godkänt har stigit 
 något de senaste åren medan betyget Icke Godkänt legat på i princip oförändrad 
nivå. Andelen med betyget Mycket väl godkänt ökade kraftigt mellan läsåren 
1994/95 och 2002/03 men har under de fem senaste läsåren minskat successivt. 
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Diagram	8.2
Procentuell fördelning av 
betygen i gymnasial vuxen
utbildning under läsåren 
1995/96–2008/09
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Andelen kursdeltagare med betyget Mycket väl godkänt var betydligt lägre än 
genomsnittet i kurserna Social omsorg (9 procent), Matematik B (10 procent) 
och Matematik C (11 procent). Högst andel med betyget Mycket väl godkänt 
hade kursdeltagare i Datorkunskap (23 procent). Liksom i grundskolan och 
 påbyggnadsutbildningen hade kvinnor inom gymnasial vuxenutbildning i 
 genomsnitt högre betyg än män. Kursdeltagare födda i Sverige hade högre  
betyg än de som var födda utomlands.
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Läsår
Kurs
Kön
Bakgrund
Huvudman

antal	
kursdel
tagare	

som	slut
fört	kurs

antal	kurs
deltagare	
med	mål
relaterade	

betyg1)

Därav	med	betyget

icke	godkänd	
(ig) godkänd	(g) Väl	godkänd	(Vg)

mycket	väl		
godkänd	(mVg)

antal
andel	
(%) antal

andel	
(%) antal

andel	
(%) antal

andel	
(%)

gymnasial vux 1999/00 1 167 108 961 679 69 205 7,2 321 471 33,4 374 294 38,9 196 709 20,5 

gymnasial vux 2000/01 1 084 914 873 124 58 310 6,7 285 278 32,7 333 949 38,2 195 587 22,4 

gymnasial vux 2001/02 934 510 769 970 52 533 6,8 249 000 32,3 286 255 37,2 182 182 23,7 

gymnasial vux 2002/03 705 146 578 387 45 348 7,8 183 996 31,8 207 898 35,9 141 145 24,4 

gymnasial vux 2003/04 623 158 515 020 47 759 9,3 165 198 32,1 177 993 34,6 124 070 24,1 

gymnasial vux 2004/05 606 329 501 212 52 640 10,5 162 979 32,5 166 615 33,2 118 978 23,7 

gymnasial vux 2005/06 597 835 489 309 57 442 11,7 161 350 33,0 156 895 32,1 113 622 23,2 

gymnasial vux 2006/07 539 795 448 277 51 076 11,4 153 974 34,3 142 300 31,7 100 927 22,5 

gymnasial vux 2007/08 434 919 365 517 42 328 11,6 133 217 36,4 113 021 30,9 76 951 21,1

gymnasial	vux	2008/09 435 881 367 539 43 973 12,0 135 197 36,8 113 908 31,0 74 461 20,3

därav
orienteringskurs2) 20 597 0 0 . 0 . 0 . 0 .
datorkunskap 15 278 13 166 1 654 12,6 4 576 34,8 3 948 30,0 2 988 22,7
matematik a 12 177 10 990 2 343 21,3 4 072 37,1 2 882 26,2 1 693 15,4
matematik b 11 477 10 389 2 815 27,1 4 354 41,9 2 203 21,2 1 017 9,8
engelska a 10 673 9 887 1 706 17,3 3 329 33,7 2 904 29,4 1 948 19,7
Psykologi a 12 558 11 158 1 317 11,8 4 654 41,7 3 300 29,6 1 887 16,9
arbetsmiljö och säkerhet 12 276 10 870 547 5,0 5 059 46,5 3 467 31,9 1 797 16,5
samhällskunskap a 10 292 9 035 1 634 18,1 3 129 34,6 2 574 28,5 1 698 18,8
omvårdnad 11 206 9 941 1 055 10,6 4 446 44,7 2 881 29,0 1 559 15,7
medicinsk grundkurs 10 683 9 468 645 6,8 4 023 42,5 3 021 31,9 1 779 18,8
etik och livsfrågor 8 366 7 841 1 194 15,2 2 369 30,2 2 684 34,2 1 594 20,3
svenska b 10 330 9 178 737 8,0 4 075 44,4 2 897 31,6 1 469 16,0
vård och omsorgsarbete 10 197 9 084 569 6,3 3 802 41,9 3 023 33,3 1 690 18,6
engelska b 10 031 8 880 543 6,1 3 780 42,6 2 879 32,4 1 678 18,9
människan socialt o. kulturellt 7 534 6 658 1 286 19,3 1 893 28,4 2 108 31,7 1 371 20,6
matematik c 7 466 6 888 1 597 23,2 2 934 42,6 1 591 23,1 766 11,1
social omsorg 8 067 7 324 1 163 15,9 3 189 43,5 2 289 31,3 683 9,3
historia a 7 694 6 684 1 309 19,6 2 129 31,9 1 892 28,3 1 354 20,3
övr. kurser gymnasial vux. 238 979 210 098 21 859 10,4 73 384 34,9 67 365 32,1 47 490 22,6

därav
kvinnor 292 352 248 778 26 857 10,8   89 975 36,2   78 606 31,6   53 340 21,4   
män 143 529 118 761 17 116 14,4   45 222 38,1   35 302 29,7   21 121 17,8   

födda i sverige 279 858 235 382 26 786 11,4   76 897 32,7   75 444 32,1   56 255 23,9   
födda utomlands 156 023 132 157 17 187 13,0   58 300 44,1   38 464 29,1   18 206 13,8   

kommun 434 713 366 802 43 933 12,0   134 856 36,8   113 666 31,0   74 347 20,3   
landsting 1 168 737 40 5,4   341 46,3   242 32,8   114 15,5  

1) för kursdeltagare med datum för avslutad kurs inom läsåret 2006/07 (exklusive orienteringskurser där betyg ej ska ges) saknar 11,7 procent uppgift om betyg.
2) På orienteringskurser ska enligt förordning inte sättas betyg. 

tabell	8.8	
betygsfördelning för kursdeltagare som slutfört kurs inom  
gymnasial vuxen utbildning läsåren 1999/00–2008/09
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9. vuxenutbildning för 
utvecklingsstörda (särvux)

i särvux gick 4 900 elever hösten 2009. det genomsnittliga antalet undervisnings
timmar (60 minuter) per elev och vecka var 3,0. en grupp bestod i genomsnitt av 3 
elever. medianåldern i särvux är 35 år. omräknat till heltidstjänster var det 279 lärare 
som undervisade på särvux. elva procent saknade pedagogisk högskoleexamen.

Särvux, vuxenutbildning för utvecklingsstörda, syftar till att ge kunskaper och 
färdigheter motsvarande de som ges i den obligatoriska särskolan (grundsärsko-
lan respektive träningsskolan) och på nationella eller specialutformade program 
i gymnasiesärskolan. Särvux har egna kursplaner och timplaner. Skolformen 
vänder sig till vuxna utvecklingsstörda som vill komplettera sin utbildning. 
 Utbildningen bedrivs i form av fristående kurser och eleverna kan välja att 
 studera en enda kurs eller olika kombinationer av kurser.

Timplanerna i särvux anger endast riktvärden. En elev kan behöva mer eller 
mindre tid för att nå ett utbildningsmål och har alltid rätt att fullfölja kursen. 
Förutsättningen är dock att eleven bedöms ha förmåga att nå ett bestämt ut-
bildningsmål. 

I likhet med vad som gäller för särskolan fördes huvudmannaskapet för 
 särvux över från landstingen till kommunerna under 1990-talets första hälft. 
Utbildning anordnades hösten 2009 i totalt 215 kommuner. För eleverna i  
17 av dessa kommuner samordnades undervisningen i 6 gymnasieförbund. 
Särvuxeleverna var bosatta i 250 kommuner. Drygt 6 procent av eleverna var 
bosatta (folkbokförda) i en annan kommun än den där skolan var belägen. 

Hösten 2009 fanns det totalt 4 868 elever i särvux. Sedan läsåret 1995/96 
har  antalet elever som läser på särvux ökat med 34 procent. Det är eleverna som 
läser på gymnasial nivå som har ökat mest i antal.

sammanfattning

Diagram	9.1
elevutveckling 1995–2009
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Det genomsnittliga antalet undervisningstimmar (60 minuter) per elev och 
vecka var 3,0 läsåret 2009/10. Motsvarande uppgift per studienivå var för 
grundsärskolenivån 2,8, för träningsskolenivån 2,3 och för gymnasiesärskole-
nivån 3,5 elevtimmar. De sex senaste läsåren har antalet undervisningstimmar 
legat på en relativt stabil nivå.

Den genomsnittliga gruppstorleken inklusive individuell undervisning har 
under den senaste tioårsperioden ökat från 2,3 till 3,0 elever. De senaste fyra 
åren har den genomsnittliga gruppstorleken legat mellan 3,0 och 3,1 elever. 

Medianåldern i särvux var 35 år och andelen utlandsfödda elever var drygt  
10 procent. 

Elever

därav

Läsår
studienivå

totalt
antal andel	(%)

Kvinnor
antal	(%)

män
antal	(%)

födda	i	
sverige

antal	(%)

födda		
utomlands
antal	(%)

antal	
elever	per

grupp1)

antal	 elevtimmar	
per	elev	under

mätveckan

1999/2000 4 178 100  2 043 (49) 2 135 (51)  3 903 (93)  275 (7) 2,3 2,3 

2000/2001 4 335 100  2 078 (48) 2 257 (52)  4 023 (93)  312 (7) 2,5 2,4 

2001/2002 4 436 100  2 152 (49) 2 284 (51)  4 112 (93)  324 (7) 2,5 2,5 

2002/2003 4 541 100  2 185 (48) 2 356 (52)  4 172 (92)  369 (8) 2,6 2,6 

2003/2004 4 713 100  2 309 (49) 2 404 (51)  4 309 (91)  404 (9) 2,7 2,7 

2004/2005 4 794 100 2 336 (49) 2 458 (51)  4 371 (91)  423 (9) 2,8 2,7 

2005/2006 4 954 100 2 450 (49) 2 504 (51)  4 509 (91)  445 (9)  2,9 2,8 

2006/2007 4 941 100 2 430 (49) 2 511 (51) 4 489 (91)  452 (9) 3,0 2,8 

2007/2008 4 990 100 2 430 (49) 2 559 (51) 4 493 (90)  496 (10) 3,1 2,9 

2008/2009 4 907 105 2 369 (48) 2 538 (52) 4 393 (90)  514 (10) 3,1 2,8 

2009/20102) 4	868				 105					 2361	(49) 2507	(51) 4	350	(89) 518	(11) 3,0					 3,0								

därav

grundsärskolenivå 2 264    47     1 126 (50) 1 138 (50)   2 011 (89)  253 (9)           .     2,8        

träningsskolenivå 1 468    30     646 (44) 822 (56)   1 335 (91)  133 (9)           .     2,3        

gymnasiesärskolenivå 1 421    28     739 (52) 682 (48)   1 261 (89)  160 (9)           .     3,5       
1) uppgift om utbildningsnivå samlas inte in per undervisningsgrupp. antal elever per grupp redovisas därför inte på utbildningsnivå utan som medelvärdet av samtliga under

visingsgruppers storlek.
2) antalet elever per studienivå summerar till mer än det totala antalet elever då en elev kan läsa kurser på fler än en nivå.

tabell	9.1
elever i särvux 15 oktober 
1999–2009 fördelade  
efter studienivå

Lärare

Antalet tjänstgörande lärare (exkl. korttidsanställda) var 455 i oktober 2009. 
Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden var 61 procent. Omräknat till heltids-
tjänster var antalet lärare 279. Nästan 11 procent av årsarbetskraften saknade 
pedagogisk utbildning.

Lärartätheten, beräknad som antal lärare omräknat till heltidstjänster per 100 
elever, var 5,4 2009 och har legat på en relativt stabil nivå under 2000-talet. 
 Lärartätheten i särvux kan inte jämföras med lärartätheten inom andra skolfor-
mer. Särvuxeleverna undervisas i mindre grupper och dessutom får de betydligt 
färre undervisningstimmar per vecka än eleverna i andra skolformer.
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Kostnader

Den totala kostnaden för särvux var 205 miljoner kronor år 2009. Räknat per 
elev var den totala kostnaden 39 400 kronor 2009. Under visningskostnaden 
utgjorde 64 procent av den totala kostnaden eller 132 miljoner kronor. Under-
visningskostnaden per elev var 25 400 kronor. Förutom kostnadsposten  övriga 
kostnader var lokaler och inventarier den näst största kostnadsposten och 
 utgjorde 13 procent av de totala kostnaderna.

tabell	9.3
kostnader för särvux  
2005–2009 (löpande priser)

tabell	9.2	
lärare i särvux 15 oktober 1999–2009

antal	tjänstgörande	lärare

genomsnittlig
tjänstgörings

grad	i	%

antal	lärare	omräknat		
till	heltidstjänster

antal	lärare
(heltidstjänst)	
per	100	elever

Läsår
Pedagogisk	utbildning

därav därav	med
tillsvidare
anställningtotalt Kvinnor män totalt

1999/00 samtliga lärare 386 323 63 58,2 225 183 5,4

2000/01 samtliga lärare 385 331 54 59,6 229 183 5,3

2001/02 samtliga lärare 349 296 53 62,1 217 174 4,9

2002/03 samtliga lärare 383 322 61 63,6 244 198 5,4

2003/04 samtliga lärare 392 324 68 62,8 246 196 5,2

2004/05 samtliga lärare 408 332 76 61,5 251 211 5,2

2005/06 samtliga lärare 410 338 72 61,8 253 218 5,1

2006/07 samtliga lärare 414 337 77 63,3 262 223 5,3

2007/08 samtliga lärare 439 355 84 59,6 261 229 5,2

2008/09 samtliga lärare 442 358 84 61,1 270 243 5,2

2009/10	samtliga	lärare 455			 367			 88			 61,4					 279					 248						 5,4

därav
 antal med ped.högskoleexamen 386 310 76 64,6     250     231      .
 andel (%) med ped. högskoleexamen 84,8 84,5 86,4  . 89,4     93,3      .

Kommunal	huvudman

Kostnad	totalt	miljoner	kr andel	(%) Kostnad	per	elev1)	kr

totalt 2005 158 100 32 600

totalt 2006 168 100 34 200

totalt 2007 199 100 39900

totalt 2008 194 100 38 200

totalt	2009 205 100 39	400

därav
undervisning 132 64 25 400
lokaler och invent. 26 13 5 000
läromedel/utrustning/ 6 3 1 200
skolbibliotek
elevvård 1 0 220
övrigt 40 20 7 600

1) medeltal av antalet elever de två läsår som kalenderåret omfattar.
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10. svenskundervisning  
för invandrare (sfi)

sedan slutet av 1990talet har antalet elever i sfi ökat och uppgick läsåret 2008/09 
till 84 300 elever. av det totala antalet elever var drygt fyra av tio nybörjare, dvs. 
 elever som hade sin första kursstart i sfi under läsåret. varje elev i sfi deltog i 
 genomsnitt i 1,3 kurser. 

nästan två tredjedelar av eleverna som började i sfi läsåret 2006/07 hade  avslutat 
någon kurs med minst godkänt resultat två år senare. drygt en fjärdedel av  eleverna 
hade avbrutit studierna och en av tio antogs fortsätta utbildningen. störst  andel 
 elever som fick godkänt på någon kurs fanns bland elever som hade påbörjat 
 utbildningen på den högsta studievägskursen (3d).

elever som påbörjade sina studier på de lägre kurserna hade i genomsnitt fler under
visningstimmar än de som började på de högre kurserna. de elever som började sin 
utbildning på den lägsta studievägskursen (1a) och som fått godkänt på den högsta 
studievägskursen (3d) hade i genomsnitt 668 timmar. de som gjorde entré på den 
högsta studiekursen direkt hade i genomsnitt 135 timmars undervisning. 

arabiska var det absolut största modersmålet bland eleverna i sfi. en fjärdedel av 
eleverna hade detta språk som modersmål. sammanlagt var över 140 språk repre
senterade bland eleverna. majoriteten av eleverna var 25–39 år gamla. knappt var 
femte elev var under 25 år och var fjärde elev var äldre än 39 år. det var fler kvinnor 
än män som läste i sfi.

Svenskundervisning för invandrare (sfi) är en kvalificerad språkutbildning 
som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i det svenska 
 språket. En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom sfi få lära sig 
och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap 
för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv. 
Sfi syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och 
skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. En elev som inte är 
läs- och skrivkunnig eller har ett annat skriftsystem än det latinska alfabetet ska 
få läs- och skrivundervisning inom ramen för sfi.

Utbildningen riktar sig till personer som har olika erfarenheter,  livssituation, 
kunskaper och studiemål. Den planeras och utformas tillsammans med 
eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och 
 långsiktiga mål. Utbildningen kan, med utgångspunkt från individens behov, 
 kombineras med förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex. arbetslivsorientering, 
validering,1 praktik eller annan utbildning. Därför utformas den så flexibelt när 
det gäller tid, plats, innehåll och arbetsformer att det är möjligt för eleven att 
delta i undervisningen.

1 ”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och 
ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de förvärvats”. 
 Valideringsdelegationen (2008). Valideringsdelegationens slutrapport – Mot en nationell struktur.

sammanfattning
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Utbildningen består av tre olika studievägar, Sfi 1, Sfi 2 och Sfi 3, som riktar 
sig till personer med olika bakgrund, förutsättningar och mål. Sfi 1 utgörs av kur-
serna A och B, Sfi 2 av kurserna B och C samt Sfi 3 av kurserna C och D. De fyra 
kurserna tydliggör framåtskridandet inom utbildningen. Sfi 1 vänder sig i första 
hand till personer med mycket kort studiebakgrund och Sfi 3 till dem som är 
vana att studera. Trots att en elev kan avsluta sfi efter respektive kurs eller studie-
väg är intentionen att alla elever ska ges möjlighet att studera till och med kurs D.

Två av kurserna finns i mer än en studieväg. Beroende på studieväg kan var 
och en av dessa två kurser, kurs B och kurs C, vara antingen nybörjarkurs eller 
fortsättningskurs. Oavsett om kursen är nybörjarkurs eller fortsättningskurs är 
kursmålen desamma, men kursen får helt olika utformning beroende på elevens 
studievana, utbildningsbakgrund och kunskaper i svenska vid kursstarten samt 
vald studieväg. Kurserna är relaterade till den gemensamma europeiska referens-
ramen för språk; lärande, undervisning och bedömning. 

Sfi är en skolform där eleverna kan påbörja och avsluta utbildningen när som 
helst under året. Undervisning för en elev med rätt till sfi ska finnas att tillgå så 
snart som möjligt. Om det inte finns särskilda skäl ska undervisningen kunna 
påbörjas inom tre månader. Undervisningen bör bedrivas kontinuerligt under 
hela året, endast med uppehåll för semester. 

Varje kommun är skyldig att se till att sfi erbjuds de personer som saknar de 
grundläggande kunskaper i det svenska språket som utbildningen avser att ge. 
Detta gäller från och med andra halvåret det år de fyller sexton år. För ung-
domar i åldrarna 16–19 år kan sfi kombineras med studier på ett individuellt 
program i gymnasieskolan. 

Kommunerna är huvudmän för sfi och bestämmer hur utbildningen ska 
organiseras. Detta gäller t.ex. undervisningsintensitet och val av utbildnings-
anordnare. Sfi anordnas av flertalet kommuner i anslutning till komvux. I en 
del kommuner anlitas studieförbund, folkhögskolor eller privata anordnare för 
genomförandet av sfi. Några kommuner har bildat kommunalförbund som 
 anordnar sfi.

Läsåret	2008/09

Antalet elever i sfi har ökat varje läsår sedan läsåret 1999/00. Läsåret 2008/09 
deltog drygt 84 000 elever i sfi vilket var 14 procent fler än föregående läsår och 
det högsta antalet elever som har uppmätts någonsin. Av eleverna var 36 000 
nybörjare i sfi, dvs. elever som hade sin första kursstart i sfi under läsåret. Övriga 
48 000 elever började sfi ett eller flera läsår tidigare. Antalet nybörjare i sfi var 
det högsta antalet sedan läsåret 1993/94 då antalet var 36 700. 

Sfi var t.o.m. läsåret 2001/02 organiserad som en enda kurs. Sedan studie-
vägssystemet infördes läsåret 2002/03 kan en elev läsa flera kurser under ett 
läsår. En elev är en fysisk person som läser en eller flera kurser i sfi. Av detta 
följer att en elev kan studera på flera olika kurser under en mätperiod. På varje 
kurs som eleven deltar i räknas den som en kursdeltagare. Därför finns det från 
och med läsåret 2002/03 fler kursdeltagare än elever. 

Antalet kursdeltagare uppgick läsåret 2008/09 till drygt 111 000 vilket är en 
ökning med drygt 13 procent sedan föregående läsår. Antalet kursdeltagare har 
ökat kontinuerligt varje läsår sedan studievägssystemet infördes 2002/03 och 
ökningen under denna tidsperiod uppgår till 94 procent. Antalet kurser per elev 
var 1,3 läsåret 2008/09, dvs. varje elev deltog i genomsnitt i 1,3 kurser under 
läsåret. Antalet kurser per elev har varit oförändrat över tid.
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I 257 kommuner fanns elever i sfi läsåret 2008/09. Sfi är en liten verksamhet i 
många kommuner. I 51 kommuner var elevantalet under 50, i 8 kommuner var 
elevantalet lägre än 25. Bara 139 kommuner eller kommunalförbund hade fler 
än 100 elever 2008/09.

Kommunerna kan bedriva sfi i egen regi eller uppdra åt andra anordnare 
att anordna utbildningen. Läsåret 2008/09 läste majoriteten av eleverna sfi i 
kommunal regi, 70 procent. En mycket liten andel av eleverna läste sfi som var 
anordnad av en folkhögskola, 0,5 procent, eller studieförbund, drygt 2 procent. 
Närmare 30 procent av eleverna läste sfi som var anordnad av annan extern 
anordnare. Sett i ett femårsperspektiv har andelen elever som läser sfi anordnad 
av annan anordnare ökat och andelen som läser sfi anordnad av studieförbund 
minskat. 

Elevernas	bakgrund

Det är fler kvinnor än män i sfi. Av det totala antalet elever läsåret 2008/09 var 
57 procent kvinnor. Andelen kvinnor har ökat sedan mitten av 90-talet. Läsåret 
1993/94 var andelen 50 procent. 

En jämförelse med de fem senaste läsåren visar att elevernas åldersfördelning 
är mycket stabil samt att kvinnornas och männens åldersfördelning är snarlik. 
Läsåret 2008/09 var en majoritet av eleverna (58 procent) 25–39 år gamla. 
Knappt var femte elev var yngre än 25 år och var fjärde elev var äldre än 39 år. 

De enda uppgifter som finns om sfi-elevernas utbildningsbakgrund är antalet 
utbildningsår i hemlandet, vilket är ett grovt mått på tidigare utbildning. Unge-
fär 61 procent av eleverna hade minst en tioårig utbildning sedan tidigare, 15 
procent hade en 7–9-årig utbildning, 11 procent hade en 4–6-årig utbildning 
och 13 procent hade en utbildning som var tre år eller kortare. Kvinnorna hade 
i genomsnitt kortare utbildning än männen. Sett över den senaste femårsperio-
den var andelen med en minst tioårig utbildning oförändrad medan andelen 
med en utbildning som var 3 år eller kortare ökade med 3 procentenheter.

Diagram	10.1
antal elever, nybörjare och 
kursdeltagare i sfi läsåren 
1993/94–2008/09

1) sfi var t.o.m. läsåret 2001/02 organiserad som en enda kurs. sedan studievägssystemet infördes läsåret 2002/03 kan 
en elev läsa flera kurser under ett läsår och därmed är antalet kursdeltagare större än antalet elever.  
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tabell	10.1
elever i sfi läsåret 2008/09 
efter kön, ålder, utbildnings
bakgrund, modersmål, 
födelseland, andel i läs och 
skrivinlärning, andel i praktik 
och anordnare

Det absolut största modersmålet bland eleverna på sfi var arabiska. En fjärde-
del av eleverna, 21 000, hade arabiska som modersmål. Därefter var somaliska 
(5 100 elever), thailändska (5 000 elever) och polska (4 700 elever) de vanligaste 
modersmålen. Nästan två tredjedelar av eleverna hade något av de 10 största 
språken som modersmål. Bland de resterande eleverna var över 130 språk repre-
senterade. Många av dessa språk talades bara av enstaka elever. 69 språk talades 
av färre än 50 elever och nio språk talades bara av en elev vardera.

Ålder
Utbildningsbakgrund
modersmål
födelseland
Läs	och	skrivinlärning
Praktik
anordnare totalt Kvinnor män

samtliga	elever	 84	333 47	741 36	592

därav i åldern (%)
16–19 år 2 2 2
20–24 år 15 16 14
25–39 år 58 57 60
40–54 år 22 22 21
55 år– 3 3 3

därav med utbildning (%)
i högst 3 år 13 15 11
i 4–6 år 11 12 9
i 7–9 år 15 15 15
i 10–12 år 28 27 29
i 13 år eller mer 33 31 36

därav med modersmål (10 största)1)

arabiska 25 21 31
somaliska 6 6 6
thailändska 6 10 1
Polska 6 6 5
spanska 5 5 5
engelska 4 3 5
kurdiska/nordkurdiska 4 4 4
Persiska 3 3 3
bosniska/kroatiska/serbiska 3 3 3
turkiska 3 3 3
övriga 37 38 35

därav med födelseland (10 största)1)

irak 24 20 29
somalia 6 6 6
thailand 6 10 1
Polen 6 6 5
turkiet 3 3 3
iran 3 3 3
kina 2 3 2
afghanistan 2 2 2
eritrea 2 2 2
serbien 2 2 2

övriga 44 43 45

därav andel i läs och skrivinlärning (%) 24 26 22

därav andel i praktik (%) 9 8 10

därav anordnare (%)
kommun 70 71 68

folkhögskola 0 1 0
studieförbund 2 2 2
annan 28 26 30

1) tabellen visar de 10 största moders
målen (födelseländerna) läsår 
2008/09 och hur andelen av dessa 
språk  (födelseländer) har förändrats 
med åren. det innebär att det kan ha 
varit andra språk (födelseländer) som 
var de 10 största under läsåren innan 
läsår 2008/09.
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De språk som ökade mest bland de 10 största modersmålen mellan läsåren 
2007/08 och 2008/09 var engelska (+22 procent) följt av somaliska (+17 
procent) och thailändska (+15 procent). Sett över den senaste femårsperioden 
ökade andelen elever med modersmålen arabiska, polska och somaliska med 7, 
2 respektive 2 procentenheter. Andelen elever med något av de övriga 10 största 
modersmålen minskade något under samma tidsperiod.

Andelen kvinnor varierade också mellan de 10 största modersmålen. 31 
 procent av männen hade arabiska som modersmål jämfört med 21 procent av 
kvinnorna. Det näst största modersmålet bland männen var somaliska med  
6 procent. Det näst största modersmålet bland kvinnorna var thailändska med 
10 procent medan bara 0,5 procent av männen hade det modersmålet. 

Bland eleverna var Irak det vanligaste födelselandet. 20 procent av kvinnorna 
hade Irak som sitt födelseland, följt av Thailand, Polen och Somalia. Det vanli-
gaste födelselandet bland män var också Irak med 29 procent, följt av Somalia 
och Polen. Utvecklingen över de fem senaste läsåren är att andelen elever från 
Irak, Polen, Serbien och Somalia har ökat medan andelen elever från Iran och 
Turkiet har minskat.

En fjärdedel av eleverna deltog i läs- och skrivinlärning inom ramen för sfi 
läsåret 2008/09. Sett i ett femårsperspektiv ökade andelen elever som deltog i 
läs- och skrivinlärning mycket mellan läsåren 2005/06 och 2006/07. Att an-
delen ökade så mycket mellan dessa läsår kan troligtvis förklaras av att läs- och 
skrivinlärningen sedan 2007 ska ske inom ramen för sfi istället för inom den 
grundläggande vuxenutbildningen. När läs- och skrivinlärningen skedde inom 
den grundläggande vuxenutbildningen fanns det indikationer på att denna 
 uppgift inte rapporterades i full utsträckning. 

Kommunen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att eleven ges 
möjlighet att öva det svenska språket i arbetslivet och att sfi kan kombineras 
med bl.a. praktik. Andelen av eleverna som har haft någon praktik uppgick till 
9 procent läsåret 2008/09. Generellt sett har kvinnornas deltagande i praktik 
varit lägre än männens. Uppgifterna om praktik bör dock användas med försik-
tighet. Det finns tydliga indikationer på att omfattningen av praktik är under-
skattad. Många kommuner anser att uppgifter om praktik är svårrapporterade 
eftersom praktiken många gånger administreras via en annan förvaltning än 
utbildningsförvaltningen, t.ex. socialförvaltningen. 
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Kursdeltagare	i	sfi

Läsåret 2008/09 uppgick antalet kursdeltagare till 111 400. Av kursdeltagarna 
läste 14 procent på studieväg 1, 42 procent på studieväg 2 och 44 procent på 
studieväg 3.2 Under de senaste fem läsåren har kursdeltagarnas fördelning över 
de sex olika studievägskurserna varit tämligen stabil. 

Kön
totalt	
antal

därav	andel	(%)	på	studievägskurs

1a 1B 2B 2C 3C 3D

samtliga kursdeltagare 
 läsåret 2004/05 63 511 8,1 5,9 23,0 16,3 23,8 22,9

samtliga kursdeltagare 
 läsåret 2005/06 66 897 8,0 5,6 24,3 16,6 22,9 22,6

samtliga kursdeltagare 
 läsåret 2006/07 86 438 8,6 5,8 26,0 16,7 22,2 20,7

samtliga kursdeltagare 
 läsåret 2007/08 98 154 8,7 6,3 25,9 17,2 21,4 20,5

samtliga	kursdeltagare	
	läsåret	2008/09

111	385 7,7 6,4 24,6 17,0 22,7 21,6

därav 

kvinnor 63 755 8,9 6,8 23,6 16,7 21,4 22,6

män 47 630 6,2 5,8 26,0 17,3 24,5 20,2
kommentar: i tabellen ingår inte kursdeltagare som läst enligt gamla kursplanen.   

Det var fler kvinnor än män som läste i sfi, 57 jämfört med 43 procent. 
 Kvinnorna var i majoritet på samtliga kurser. Högst andel kvinnor återfanns på 
kurs 1A där andelen kvinnor uppgick till 66 procent. På kurs 1B och 3D var 
motsvarande andel omkring 60 procent. Jämnast var fördelningen på 3C där  
54 procent var kvinnor. 

2 Läs mer om studievägarna i inledningen av kapitlet.

Diagram	10.2
elevers fördelning över olika 
utbildningsanordnare läs
åren 2000/01–2008/09

tabell	10.2
kursdeltagare inskrivna 
läsåren 2004/05–2008/09 
per studievägskurs  
samt läsåret 2008/09 per 
studievägskurs efter kön
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En majoritet av kursdeltagarna (59 procent) var 25–39 år gamla. 4 procent 
var 16–19 år, 13 procent var 20–24 år, 21 procent var 40–54 år och 3 procent 
var 55 år eller äldre. Fördelningen på de sex studievägskurserna var likartad för 
åldersgrupperna 20–24 år och 25–39 år. Dessa åldersgrupper karakteriseras av 
en lägre andel kursdeltagare på studieväg 1 och en högre andel kursdeltagare på 
studieväg 3 jämfört med övriga åldersgrupper. Den äldsta åldersgruppen,  
55 år eller äldre, kännetecknas av den högsta andelen kursdeltagare på studie-
väg 1 och då främst kurs A samt den lägsta andelen på studieväg 3 jämfört med 
övriga åldersgrupper. 

Ungefär 13 procent av alla kursdeltagare läsåret 2008/09 hade utbildning 
från hemlandet som var 3 år eller kortare, 11 procent hade en utbildning som 
var 4–6 år, 15 procent hade en utbildning som var 7–9 år, 28 procent hade en 
utbildning som var 10–12 år och 33 procent hade en utbildning som var 13 år 
eller längre. 

Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebak-
grund och studieväg 3 till dem som är vana att studera. Studieväg 2 vänder sig 
till personer som sinsemellan kan vara mycket olika. Det kan t.ex. handla om 
personer som är högutbildade men som av olika skäl behöver studera i en lång-
sammare takt. För kursdeltagare med högst 3-årig utbildning från hemlandet 
var det vanligast att läsa på studieväg 1. Kursdeltagare med en tidigare utbild-
ning på 4–12 år läste oftast på studieväg 2. Det var även mycket vanligt att 
kursdeltagare med en tidigare utbildning på 4–6 år läste på studieväg 1. Att läsa 
på studieväg 1 var mycket ovanligt för kursdeltagare med en tidigare utbildning 
på minst 13 år. Vanligast för denna grupp var att läsa på studieväg 3.

De flesta kursdeltagare, 70 procent, läste kurser som var anordnade av kom-
munal huvudman. Mindre än 0,5 procent av alla kursdeltagare läste sfi hos en 
folkhögskola och 2 procent hos ett studieförbund. Resterande 27 procent av 
kursdeltagarna läste hos annan anordnare. Fördelningen av kursdeltagarna på 
de tre studie vägarna varierar mellan de olika anordnarna. Den genomsnittliga 
fördelningen domineras av kursdeltagare som läser sfi anordnad av kommunen. 
Fördelningen av kursdeltagare är likartad för sfi anordnad av kommunen och 
av annan anordnare. Folkhögskolor hade en mycket högre andel kursdeltagare 
som läste på studieväg 1 och en mycket lägre andel som läste på studieväg 3 än 
genomsnittet. Drygt två tredjedelar av alla kursdeltagare som läste sfi anordnad 
av ett studieförbund läste på studieväg 3. 

Läsåret 2008/09 deltog nästan en fjärdedel av alla kursdeltagare i läs- och 
skrivinlärning. Störst var andelen på studieväg 1 som är avsedd för kortut-
bildade där närmare hälften deltog i läs- och skrivinlärning. På studieväg 2 
 deltog omkring en tredjedel och på studieväg 3 deltog mindre än 10 procent av 
alla kursdeltagare i läs- och skrivinlärning.

Av samtliga kursdeltagare läsåret 2008/09 deltog 9 procent i praktik. 
 Del tagandet i praktik var relativt jämt fördelat över studievägskurserna. 
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Lärare

Antalet tjänstgörande lärare (exkl. korttidsanställda) i sfi uppgick till 2 600 per-
soner i oktober 2009. 83 procent av de tjänstgörande lärarna var kvinnor och 
16 procent var födda utomlands. Omräknat till heltidstjänster fanns det 2 100 
lärare i sfi. Det innebär att den genomsnittliga tjänstgöringsgraden uppgick till 
79 procent. 

Lärartätheten (antalet lärare omräknat till heltidstjänster per 100 elever) upp-
gick till 4,1 lärartjänster per 100 elever. Sedan läsåret 2000/01 har antalet elever 
mer än fördubblats medan antalet lärare (omräknat till heltidstjänster) har ökat 
med 84 procent. Detta innebär att lärartätheten under samma tidsperiod har 
minskat från 5,5 till 4,1 lärartjänster per 100 elever.

72 procent av lärarna (omräknat till heltidstjänster) hade en pedagogisk 
 högskoleexamen läsåret 2009/10. Bland de tillsvidareanställda lärarna hade  
78 procent en pedagogisk högskoleexamen. Andelen lärare som hade en 
 pedagogisk högskoleexamen var liksom tidigare år betydligt lägre i utbildningar 
som upphandlats av kommunerna än utbildningar i kommunernas egen regi,  
60 respektive 76 procent. 

Läsår
Pedagogisk	högskoleexamen
Utbildningsanordnare

antal	tjänstgörande	lärare

genomsnittlig	
tjänstgörings

grad	i	%

antal	lärare	omräknat		
till	heltidstjänster

antal	lärare		
(heltidstjänster)		
per	100	elever

därav

totalt

därav	med		
tillsvidare
anställningtotalt Kvinnor män

1999/00 samtliga lärare 1 456    1 228    228    77,6    1 130   862    5,3
andel (%) med ped. högsk.examen 82,5    82,9    80,3               . 82,4   92,3    .

2000/01 samtliga lärare 1 427 1 208 219 78,7 1 123 864 5,5
andel (%) med ped. högsk.examen 80,0 80,3 78,5  . 79,9 90,4 .

2001/02 samtliga lärare 1 493 1 256 237 77,3 1 154 827 5,4
andel (%) med ped. högsk.examen 75,8 76,3 73,0  . 76,3 87,1 .

2002/03 samtliga lärare 1 523 1 296 227 79,2 1 206 879 5,6
andel (%) med ped. högsk.examen 74,2 74,9 70,0  . 74,8 85,0 .

2003/04 samtliga lärare 1 681 1 411 270 76,8 1 292 930 4,8
andel (%) med ped. högsk.examen 72,1 73,1 66,7  . 72,8 84,4 .

2004/05 samtliga lärare 1 576 1 326 250 76,0 1 198 907 4,3
andel (%) med ped. högsk.examen 74,7 75,9 68,4 . 74,2 83,7 .

2005/06 samtliga lärare 1 610 1 348 262 74,4 1 198 912  4,3 
andel (%) med ped. högsk.examen 72,4 73,7 66,0  . 72,9 82,0 .

2006/07 samtliga lärare 1 939 1 617 322 76,4 1 482 988 4,2
andel (%) med ped. högsk.examen 70,1 71,8 61,8  . 70,3 81,6 .

2007/08 samtliga lärare 2 367 1 964 403 79,3 1 876 1 244 4,5
andel (%) med ped. högsk.examen 70,1 71,3 64,0  . 69,9 79,8  . 

2008/09 samtliga lärare 2 521 2 106 415 79,7 2 008 1 382 4,3
andel (%) med ped. högsk.examen 70,1 71,7 62,2  . 70,3 78,4  . 

2009/10	samtliga	lärare2) 2	617				 2	178 439 78,8					 2	062			 1	455				 4,1
antal med ped. högsk.examen 1 873    1 589 284 79,4     1 487   1 135            . 
andel (%) med ped. högsk.examen 71,6    73,0 64,7         . 72,1    78,0            . 

Per	utbildningsanordnare
Kommun	(samtliga	lärare) 2 025    1 705 320 77,6     1 572   1 100    4,6
andel (%) med ped. högsk.examen 75,6    76,3 71,6         . 76,0   83,9   

annan	(samtliga	lärare) 650    527 123 75,4     490   355    3,0
andel (%) med ped. högsk.examen 59,5    62,6 46,3         . 59,5   59,6   

1) uppgifterna avser den vecka då 15 oktober infaller.
2) summering på anordnare ger en högre siffra än totalsiffran, eftersom samma person kan vara anställd av flera anordnare.

tabell	10.3
lärare i sfi 15 oktober 
1999–20091) 
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Kostnader

Kursplanen för sfi gör det möjligt för deltagarna att kombinera eller integrera 
kurser inom sfi med studier i grundläggande eller gymnasial vuxenutbildning, 
praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning. Antalet heltidsstuderande 
beräknas sedan 2004 genom att ta hänsyn till såväl undervisningstid som tid i 
praktik. 

Kommunernas kostnader för sfi uppgick 2009 till 1 700 miljoner kronor. 
Kostnaden per elev, omräknat till heltidsstuderande, var 35 200 kronor. Sett 
över en femårsperiod har kostnaden per heltidsstuderande ökat med 7 procent 
(fasta priser).

total	 antal	 Kostnad	per	

År kostnad	(tkr) heltidsstuderande heltidsstuderande	(kr)

2005  897 250  27 334  32 800 

2006  1 023 167  33 334  30 700 

2007  1 241 170  40 554  30 600 

2008  1 549 58 42 736 36 300

2009 1	705	573 48	431 35	200

Resultat	för	kursdeltagare	läsåret	2008/09

Av de 111 400 kursdeltagarna som studerade läsåret 2008/09 slutförde 38 pro-
cent kursen, 30 procent avbröt kursen och 32 procent antas fortsätta kursen 
nästa läsår. Fördelningen varierar mellan de fem redovisade läsåren men utan 
tydlig trend. Läsåret 2008/09 var det emellertid en mindre andel som  avslutade 
en kurs än under de fem tidigare åren och en större andel som avbröt en kurs. 
Bortsett från studievägskurs 1A avslutade en större andel av kvinnorna än 
 männen kursen. Bland de kvinnliga kursdeltagarna slutförde 40 procent  kursen, 
28 procent avbröt kursen och 32 procent antas fortsätta kursen nästa läsår. 
Bland de manliga kursdeltagarna slutförde en mindre andel kursen och en större 
andel avbröt kursen jämfört med kvinnorna. 

Absolut högst andel som slutfört kursen återfanns på studievägskurs 3D,  
50 procent. På studievägskurs 3D återfanns också den lägsta andelen som av-
brutit kursen, 23 procent. Högst andel som avbrutit kurs fanns på studievägs-
kurs 3C och högst andel som antas fortsätta kursen fanns på studievägskurs 1B.

tabell	10.4	
total kostnad och kostnad 
per heltidsstuderande för sfi 
2005–2009 (löpande priser)
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Kurs	
Kön

antal	
kursdel
tagare

därav

slutfört	kurs avbrutit	kurs fortsätter	kurs

antal
andel	
(%) antal

andel	
(%) antal

andel	
(%)

samtliga läsåret 2004/05 63 511 27 583 43 17 876 28 18 052 28

samtliga läsåret 2005/06 66 897 26 418 39 17 544 26 22 935 34

samtliga läsåret 2006/07 86 438 35 053 41 21 683 25 29 702 34

samtliga läsåret 2007/08 98 154 37 758 38 29 179 30 31 217 32

samtliga	läsåret	2008/09 111	385 42	226 37,9 33	141 29,8 36	018 32,3
därav

kvinnor 63 755 25 723 40,3 17 647 27,7 20 385 32,0
män 47 630 16 503 34,6 15 494 32,5 15 633 32,8

Kurs	1a 8	608 3	168 36,8 2	275 26,4 3	165 36,8
därav

kvinnor 5 658 2 035 36,0 1 520 26,9 2 103 37,2

män 2 950 1 133 38,4 755 25,6 1 062 36,0

Kurs	1B 7	083 1	756 24,8 2	339 33,0 2	988 42,2

därav

kvinnor 4 322 1 082 25,0 1 379 31,9 1 861 43,1

män 2 761 674 24,4 960 34,8 1 127 40,8

Kurs	2B 27	407 9	793 35,7 8	568 31,3 9	046 33,0

därav

kvinnor 15 038 5 628 37,4 4 445 29,6 4 965 33,0

män 12 369 4 165 33,7 4 123 33,3 4 081 33,0

Kurs	2C 18	908 6	379 33,7 5	473 28,9 7	056 37,3

därav

kvinnor 10 671 3 779 35,4 3 004 28,2 3 888 36,4

män 8 237 2 600 31,6 2 469 30,0 3 168 38,5

Kurs	3C 25	324 9	141 36,1 9	016 35,6 7	167 28,3

därav

kvinnor 13 636 5 620 41,2 4 263 31,3 3 753 27,5

män 11 688 3 521 30,1 4 753 40,7 3 414 29,2

Kurs	3D 24	055 11	989 49,8 5	470 22,7 6	596 27,4

därav

kvinnor 14 430 7 579 52,5 3 036 21,0 3 815 26,4

män 9 625 4 410 45,8 2 434 25,3 2 781 28,9

nybörjare	läsåret	2006/07	och	deras	
resultat	till	och	med	läsåret	2008/09

Eftersom eleverna börjar studierna på sin egen språkliga nivå och varje kurs 
kan vara den avslutande, kan studietiden i sfi variera kraftigt från en elev till en 
 annan. För att bedöma resultaten i sfi följs därför en grupp elever under relativt 
lång tid. I den senaste nybörjargruppen (33 100 nybörjare läsåret 2006/07) som 
kan följas i två läsår efter startåret gjorde 19 procent entré i sfi på studieväg 1, 
44 procent började på studieväg 2 och 37 procent på studieväg 3.

Bland nybörjarna läsåret 2006/07 hade 63 procent fått godkänt på någon 
kurs t.o.m. läsåret 2008/09. 27 procent hade gjort avbrott eller studieuppehåll 
och 10 procent antas fortsätta utbildningen efter läsår 2008/09. Detta gäller 
oavsett studieväg och på vilken studievägskurs de hade börjat utbildningen på. 
Kvinnor fick i högre utsträckning än män godkänt på någon kurs, 67 jämfört 
med 58 procent. Kvinnorna var också mindre benägna att avbryta utbildningen, 
24 jämfört med 31 procent. Lägst andel som fått godkänt på någon kurs fanns 
hos elever som hade börjat utbildningen på studievägskurs 1B (54 procent) och 

tabell	10.5
kursdeltagare läsåren 
2004/05–2008/09 som 
slutfört, avbrutit eller 
 fortsätter kursen
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störst var andelen bland dem som hade börjat sin utbildning på studievägskurs 
3D (80 procent). 

Av de elever som började läsa sfi på studievägskurs 1A (avsedd för kortut-
bildade) fick knappt en tredjedel godkänt på kurs 1A som högsta godkända 
 studievägskurs. Knappt en av tio av nybörjarna på 1A avslutade inom två år 
kurs 3D med godkänt resultat. Ju högre studievägskurs eleverna började på 
 desto större andel som avslutade kurs 3D med godkänt resultat. 

avslutat	någon	kurs
avbrott/	studieuppehåll			
fortsätter		utbildningen		

Elever,	nybörjare	
2006/07	oavsett	entré

därav	entré	på	studievägskurs

Kurs	
1a

Kurs	
1B

Kurs	
2B

Kurs	
2C

Kurs	
3C

Kurs	
3D

totalt Kvinnor män totalt totalt totalt totalt totalt totalt

samtliga	elever	 33	140 17	522 15	618 5	082 1	301 12	782 1	873 10	399 1	703

avslutat	någon	kurs	med		
minst	godkänt	resultat	(%)

63 67 58 65 54 63 59 61 80

därav                          
  kurs 1a             4 4 4 28

  kurs 1b            2 2 2 10 20

  kurs 2b             11 10 12 8 9 24

  kurs 2c            8 8 9 7 10 15 22

  kurs 3c            8 8 7 3 4 4 3 18

  kurs 3d           29 34 24 9 11 21 35 43 80

avbrott/	studie	uppehåll	(%) 27 24 31 23 30 27 29 31 15

fortsätter		ut	bild	ningen	(%) 10 9 10 12 17 9 11 8 5
1) en elev i sfi kan ha fått godkänt resultat i flera kurser och i flera studievägar. därför har eleverna prioriterats så 

att endast den högsta godkända studievägskursen redovisas. På detta sätt räknas eleverna endast en gång men 
 prioriteringen får till följd att antalet elever som fått godkänt resultat i de lägre kurserna underskattas i tabellerna.

 

Elevernas	resultat	och	bakgrund

Studieresultat inom sfi varierar tydligt mellan olika åldersgrupper. Yngre elever 
fick godkänt i någon kurs i högre grad än äldre. Bland nybörjarna som var 
16–19 år gamla fick 66 procent godkänt på någon kurs jämfört med 48 procent 
av dem som var 55 år eller äldre. Den yngsta gruppen hade också den största 
andelen som fått godkänt på kurs 3D (34 procent) jämfört med övriga ålders-
grupper. Inom den äldsta gruppen fick endast 16 procent godkänt på kurs 3D. 

tabell	10.6
studieresultat t.o.m. läsåret 
2008/09 för elever som på
börjat sin utbildning läsåret 
2006/07, elever priorite
rade efter högsta godkända 
kurs1)

tabell	10.7
studieresultat läsåret 
2008/09 för elever som 
påbörjat sin utbildning 
2006/07 efter kön och 
 utbildningsbakgrund

Kön
Utbildnings	bakgrund

nybörjare	2006/07

därav	andel	(%)	som

slutfört	kurs därav	som	högsta	kurs avbrutit
kurs

fortsätter
kurstotalt 1a 1B 2B 2C 3C 3D

samtliga	elever	 33	140 63 4 2 11 8 8 29 27 10

därav kön

kvinnor 17 522 67 4 2 10 8 8 34 24 9

män 15 618 58 4 2 12 9 7 24 31 10

därav med utbildning
i 0–3 år 4 097 65 13 5 9 8 3 27 24 12
i 4–6 år 3 256 59 15 8 13 9 3 11 29 12
i 7–9 år 4 739 59 4 3 17 13 5 17 30 11
i 10–12 år 9 531 63 2 1 13 10 8 29 28 9
i 13 år eller mer 11 517 65 1 0 7 5 12 40 27 8
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Sambandet mellan den tidigare utbildningens längd och resultat i sfi är starkt. 
De flesta nybörjare med en utbildning på upp till sex år började på kurs 1A 
eller 2B. För dem med en tidigare utbildning på 7–12 år var det vanligast att 
börja på kurs 2B och för de högutbildade med en minst 13-årig utbildning 
från hemlandet var det vanligast att börja på 3C. Bland de nybörjare som hade 
en upp till nioårig utbildning sedan tidigare avslutade 61 procent någon kurs 
med godkänt resultat jämfört med 64 procent av dem som har en minst tioårig 
utbildning. Av dem som hade en tidigare utbildning på högst 9 år avslutade 19 
procent kurs 3D med godkänt resultat jämfört med 30 procent av dem med 
10–12 år lång utbildning. 40 procent av dem med en minst 13-årig utbildning 
avslutade kurs 3D med godkänt resultat.

Studieresultatet varierar också mellan olika språkgrupper. Den överlägset 
största språkgruppen bland nybörjarna läsåret 2006/07 var arabiska (21 pro-
cent), följt av polska (7 procent). Bland de tio största modersmålsgrupperna 
var det elever med ryska som modersmål som i störst utsträckning (74 procent) 
avslutade någon kurs med godkänt resultat, följt av bosniska/kroatiska/serbiska 
(70 procent) och persiska (67 procent). Språkgrupperna polska och engelska 
hade lägst andel elever som klarade någon kurs med godkänt resultat (53 res-
pektive 48 procent). 

De språkgrupper som hade högst andel som avslutade kurs 3D med god-
känt resultat var ryska (49 procent), bosniska/kroatiska/serbiska (39 procent) 
och persiska (38 procent). Lägst andel elever som avslutade kurs 3D med god-
känt resultat fanns inom språkgrupperna thailändska, kurdiska/nordkurdiska 
och somaliska (22, 19 respektive 16 procent). Eleverna som hade thailändska, 
 somaliska och kurdiska/nordkurdiska som modersmål började i högre utsträck-
ning läsa sfi på kurs 1A (ca 30 procent) och 2B (ca 40 procent) än elever som 
hade ryska, bosniska/kroatiska/serbiska eller persiska som modersmål. Elever 
med dessa modersmål började i mycket högre utsträckning läsa sfi på studieväg 
2 eller studieväg 3. T.ex. började 53 procent av eleverna med ryska som moders-
mål på studieväg 3.

tid	i	sfi

Riktvärdet för undervisningens omfattning i tid inom sfi är 525 timmar. Rikt-
värdet får överskridas eller underskridas beroende på hur mycket undervisning 
eleverna behöver för att uppnå de kunskapsmål som anges i kursplanen. De 
elever som påbörjat sin utbildning under läsåret 2006/07 och avslutat någon 
kurs med godkänt resultat till och med läsåret 2008/09 deltog i genomsnitt i 
451 undervisningstimmar. Kvinnorna hade i genomsnitt några fler timmar än 
männen. Antalet undervisningstimmar varierade kraftigt beroende på vilken 
studievägskurs eleven började på och vilken kurs eleven avslutade som högst. 
Elever som började på studievägskurs 1A och avslutade kurs 3D med godkänt 
resultat hade i genomsnitt 668 timmar. Elever som började på 3C och avslutade 
3D med godkänt resultat hade i genomsnitt 419 timmar. 

Den genomsnittliga tiden mellan elevens start- och slutdatum i sfi för elever 
som avslutade någon kurs med godkänt resultat uppgick till 57 veckor. Detta 
antal varierade dock kraftigt. Elever som började på studievägskurs 1A och 
 avslutade kurs 3D med godkänt resultat hade i genomsnitt 83 veckor mellan 
start- och slutdatum. Elever som började på 3C och avslutade 3D med godkänt 
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resultat hade i genomsnitt 54 veckor mellan start- och slutdatum. Kortast  
tid mellan start- och slutdatum för elever som avslutade någon kurs med 
 godkänt resultat hade män som började på kurs 3D och avslutade denna kurs 
(17  veckor). 

Tiden mellan elevens start- och slutdatum för utbildningen måste tolkas med 
försiktighet och ska inte förväxlas med effektiv inskrivningstid eftersom tid för 
studieuppehåll och avbrott inte exkluderats ur beräkningen. Därför kan det 
inte heller räknas fram ett värde som förhåller sig till riktvärdet på 15 timmars 
 undervisning per vecka. 
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11. Kompletterande utbildningar

hösten 2009 fanns det 232 kompletterande utbildningar. i dessa studerade 5 400 
elever. det är fler kvinnor än män som studerar i kompletterande utbildningar.  
År 2009 var den genomsnittliga andelen kvinnor 68 procent. 

de kompletterande utbildningarna har många och ganska olikartade inriktningar.  
flest studerande hade utbildningar med inriktning mot hantverk.

En kompletterande utbildning är en utbildning som utgör ett komplement 
till gymnasieskolan eller motsvarande utbildningar. Antagningskraven är lägst 
genomgången gymnasieskola, gymnasiesärskola eller motsvarande  utbildning 
eller viss yrkeserfarenhet. En kompletterande utbildning kan inte anses vara 
jämförbar med en högskoleutbildning enligt högskolelagen.1 Exempel på 
 kompletterande utbildningar är konstutbildningar, hantverksutbildningar, dans
utbildningar, utbildningar inom design och mode, ekonomi, teknik och hälsa. 
En kompletterande utbildning kan anordnas av en enskild eller fysisk person.

Kompletterande utbildningar kan berättiga de studerande till studiestöd om 
utbildningen är värdefull ur nationell synpunkt t.ex. ökar tillgången på värde
full yrkesskicklighet som det finns ett nationellt intresse av. Utbildningar kan få 
statsbidrag om de bedöms särskilt värdefulla från nationell synpunkt t.ex. bidrar 
till att bevara det svenska kulturarvet. Skolverket beslutar om statlig tillsyn och 
statsbidrag. Skolverket beslutar även för vilka utbildningar de studerande kan få 
studiestöd enligt studiestödsförordningen.

Förutsättningar för att statligt stöd ska utgå är att utbildningen är utformad i 
överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Utbildningen 
ska vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund eller på beprövad erfarenhet.

Utbildningen ska ha en viss omfattning, en plan över utbildningens innehåll 
och mål, godtagbara inträdesvillkor och urvalsgrunder, kompetenta lärare och 
handledare samt en ansvarig person som leder utbildningen. De studerande ska 
få betyg eller intyg efter utbildningens slut. Endast skäliga elevavgifter får tas ut.

För att en utbildning ska kunna förklaras berättiga de studerande till studie
stöd och för att få statsbidrag ska huvudmannen även ha en styrelse eller led
ningsgrupp för utbildningen, godtagbara kursplaner samt en plan för kompe
tensutveckling och hur uppföljning och utvärdering av verksamheten ska ske.

1 Förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar.

sammanfattning		
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statligt	stöd
antal	
skolor

antal	
utbildningar

antal	studerande

totalt Kvinnor män

hösten 2001 totalt 95    207    6 747    4 043    2 704    

hösten 2002 totalt 92    213    7 103    3 592    3 511    

hösten 2003 totalt1) 99    267    5 882    3 739    2 143    

hösten 2004 totalt 98    217    5 696    3 920    1 776   

hösten 2005 totalt 90    203    5 310    3 613    1 697    

hösten 2006 totalt 99    218    5 631    3 882    1 749 

hösten 2007 totalt 101    230    5 358    3 591    1 767 

hösten 2008 totalt 102    240    5 175    3 423    1 752

Hösten	2009	totalt 99				 232				 5	386				 3	727				 1	659				

därav med 
tillsyn 29    44    1 235    1 090    145    
tillsyn och studiestöd 35    67    1 563    920    643    
tillsyn, studiestöd  
och statsbidrag

46    93    2 014    1 317    697    

tillsyn och statsbidrag 6    28    574    400    174   
1) 2003 gjordes en översyn av det statliga stödet till kompletterande utbildningar vilket innebar att många utbildningar 

gjordes om helt eller delvis. under 2003 pågick därför utbildningar enligt gamla kursplaner samtidigt som nya 
 utbildningar påbörjades. detta innebär att vissa utbildningar är dubbelräknade.

År 2001 var första gången statistik om studerande insamlades för samtliga 
 kompletterande utbildningar och med fördelning på olika slag av statligt stöd. 
Tidigare år har insamlingen endast omfattat viss del av de  kompletterande 
utbildningarna. Dessa värden är inte jämförbara med de här redovisade 
 upp gifterna.

Inför 2003 gjorde Skolverket en omfattande översyn av det statliga stödet 
till kompletterande utbildningar. Översynen innebar att många huvudmän 
gjorde om sina utbildningar helt eller delvis. Under 2003 pågick därför utbild
ningar som påbörjats under tidigare år, enligt gamla kursplaner samtidigt som 
nya utbildningar påbörjades. Samma utbildning betraktades då ofta som två 
 utbildningar. 

Hösten 2009 fanns 232 kompletterande utbildningar. Antalet studerande 
uppgick under samma tid till knappt 5 400. Andelen kvinnor i kompletterande 
utbildningar var 69 procent hösten 2009. En stor majoritet av de studerande var 
under 30 år, 72 procent. Medelåldern var 28 år.

många	inriktningar	på	utbildningarna

De kompletterande utbildningarna har olika inriktningar. Längden på utbild
ningarna varierar också från kortare kurser till 3åriga utbildningar. Utbildning
arna följer inte heller alltid den gängse terminsindelningen. En följd av detta är 
att såväl antal utbildningar som antal studerande varierar över året. 

tabell	11.1
antal skolor, utbildningar 
samt studerande vid  
de kompletterande 
 utbildningarna hösten 
2001–2009 med fördelning 
på olika slag av statligt stöd
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Utbildningens	
inriktning

antal
utbildningar

antal	
studerande

andel	(%)	
kvinnor

medel-	
ålder

totalt 232 5	386 69 28

därav
dans, teater, musik 36 833 70 23
design, mode 19 298 91 24
djurvård 7 175 93 31
ekonomi, konsumentekonomi,
kommunikation, media 26 560 46 25
flyg 12 256 9 28
hantverk 61 1 058 79 37
hudvård, hårvård,
hälsa, friskvård, miljö 25 1 029 90 30
Konst 43 1 031 65 25
teknik 3 146 5 28

De kompletterande utbildningarna har många och ganska olikartade inriktning
ar. Av de nio inriktningarna fördelade sig de studerande relativt jämnt på de fem 
största inriktningarna med mellan 10 och 20 procent vardera av de studerande. 
Störst antal studerande hade utbildningar med inriktning mot hantverk respek
tive hudvård, hårvård, hälsa, friskvård eller miljö och konst medan utbildningar 
inom djurvård, teknik och flyg endast hade mellan tre och fem procent vardera 
av de studerande.

Lärare

Nedan presenterade uppgifter om lärare respektive kostnader avser endast ut
bildningar som omfattades av studiestöd och/eller statsbidrag. Inga uppgifter 
samlas in avseende utbildningar som endast har statligt stöd i form av tillsyn.

Att de kompletterande utbildningarna har olika inriktningar avspeglas också 
i sammansättningen av lärare. Många av lärarna har specialkompetens och 
 arbetar bara ett begränsat antal timmar vid respektive utbildning. Tjänstgörande 
lärare vid de utbildningar som omfattades av studiestöd och/eller statsbidrag var 
 hösten 2009 totalt 1 030 personer, motsvarande 431 heltidstjänster. Knappt  
16 procent av lärarna, omräknat till heltidstjänster, hade en pedagogisk hög
skoleexamen. Hälften av lärarna var kvinnor.

tabell	11.2	
antal utbildningar och 
 studerande fördelade efter 
utbildningarnas inriktning 
hösten 2009
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tabell	11.3
lärare 15 oktober 2001–2009. Kompletterande 
utbildningar med studiestöd och/eller statsbidrag

Läsår
Utbildningar

antal	tjänstgörande	lärare antal	lärare		
omräknat	till	heltidstjänsterdärav

andel	(%)	
med	ped.	
högskole-
examen

andel	(%)	
med	tillsv.	
anställning		

därav

med	ped.	
högskole-
examen

med	tillsv.	
anställning		totalt Kvinnor män totalt

2001/02 utbildningar med 
 statsbidrag/studiestöd

290   161   129   26   51   145   36   91   

2002/03 utbildningar med 
 statsbidrag/studiestöd

929   438   491   24   26   363   85   143   

2003/04 utbildningar med 
 statsbidrag/studiestöd

938   436   502   23   27   365   81   139   

2004/05 utbildningar med 
 statsbidrag/studiestöd

961   463   498   25   28   368   90   147

2005/06 utbildningar med 
 statsbidrag/studiestöd 880   424   456   20   28   345   70   132   

2006/07 utbildningar med 
 statsbidrag/studiestöd 976   466   510   20   26   353   74   129   

2007/08 utbildningar med 
 statsbidrag/studiestöd 898   446   452   19   24   405   80   164   

2008/09 utbildningar med 
 statsbidrag/studiestöd 957   476   481   18   20   403   75   186   

2009/10	Utbildningar	med	
	statsbidrag/studiestöd 1	030 485			 545			 14			 16			 431			 68			 237			

därav
studiestöd1) 595   303   292   15   19   248   42   144   
statsbidrag2) 479   201   278   14   14   183   27   93  

1) hit räknas de kompletterande utbildningar som står under statlig tillsyn samt berättigar till studiestöd men inte statsbidrag.
2) hit räknas de kompletterande utbildningar som står under statlig tillsyn, berättigar till studiestöd och erhåller statsbidrag. ett fåtal av dessa utbildningar berättigar inte till 

studiestöd.

Kostnader

Den totala kostnaden för utbildningar som berättigar till studiestöd och/eller 
statsbidrag uppgick 2009 till 340 miljoner kronor. Den största kostnadsposten 
var undervisning som utgjorde 43 procent av de totala kostnaderna, medan 
lokaler/inventarier svarade för 24 procent, läromedel för 8 procent, elevvård för 
knappt 0,4 procent och övrigt för 24 procent av kostnaderna. 

Kostnaden per årselevplats uppgick till 100 700 kronor. Sett över en femårs
period har kostnaden per årselevplats minskat med 4 procent i fasta priser.
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tabell	11.4	
huvudmannens kostnader 2005–2009 (löpande priser). 
utbildningar med studiestöd och/eller statsbidrag

Utbildningar	med		
studiestöd	och/eller	statsbidrag

därav

totalkostnad Undervisning
Lokaler	och	
inventarier

Läromedel,	
utrustning	
och	skol-
bibliotek Elevvård Övrigt

2005 Kostnader	totalt,	tkr 302	848 125	716 75	289 23	834 1	558 76	451

Kostnader per årselevplats1), kr 98 100 40 700 24 400 7 700 500 24 800

2006 Kostnader	totalt,	tkr 334	162 141	558 83	301 27	607 2	162 79	533

Kostnader per årselevplats1), kr 96 500 40 900 24 100 8 000 620 23 000

2007 Kostnader	totalt,	tkr 338	801 140	589 82	902 29	362 1	593 84	351

Kostnader per årselevplats1), kr 105 000 43 600 25 700 9 100 490 26 100

2008 Kostnader	totalt,	tkr 347	887 147	682 75	153 35	013 1	563 88	476

Kostnader per årselevplats1), kr 107 600 45 700 23 200 10 800 480 27 400

2009 Kostnader	totalt,	tkr 340	299 146	945 82	407 28	825 1	229 80	892

Kostnader	per	årselevplats1),	kr 100	700 43	500 24	400 8	500 360 23	900

därav kompletterande utbildningar som 
 berättigar till studiestöd2)

Kostnader totalt, tkr 111 106 45 486 29 008 12 418 294 23 899

Kostnader per årselevplats1), kr 81 800 33 500 21 400 9 100 220 17 600

därav kompletterande utbildningar med 
 statsbidrag3)

Kostnader totalt, tkr 229 193 101 459 53 399 16 408 935 56 993

Kostnader per årselevplats1), kr 113 300 50 200 26 400 8 100 460 28 200
1) med årselevplats avses en elevplats i heltidsutbildning.
2) hit räknas de kompletterande utbildningar som står under statlig tillsyn samt berättigar till studiestöd men inte statsbidrag.
3) hit räknas de kompletterande utbildningar som står under statlig tillsyn, berättigar till studiestöd och erhåller statsbidrag. ett fåtal av dessa utbildningar berättigar inte till 

studiestöd.
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13. total kostnad för förskole-
verksamhet, skolbarnsomsorg, 
skola och vuxenutbildning 

under verksamhetsåret 2009 uppgick den totala kostnaden för förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning till 198,1 miljarder kronor. av denna 
 kostnad bestod två tredjedelar av kostnader för skolväsendet och en tredjedel av 
kostnader för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. drygt 84 procent av den 
 totala kostnaden utgjordes av kostnader för verksamhet med kommunal huvudman.

Under verksamhetsåret 2009 uppgick den totala kostnaden för förskoleverksam
het, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning till 198,1 miljarder kronor. Av 
den totala kostnaden utgjordes 67 procent (132,8 miljarder kr) av kostnader för 
skolväsendet och 33 procent (65,3 miljarder kr) av kostnader för förskoleverk
samhet och skolbarnsomsorg.

Av de totala kostnaderna för skolväsendet år 2009 var 111,8 miljarder kronor 
kostnader för verksamhet med kommunal huvudman. Det innebär att drygt  
84 procent av den totala kostnaden för skolväsendet utgjordes av  kommunernas 
kostnader. Den resterande kostnaden på 21 miljarder kronor var kostnader 
för verksamhet med fristående, statlig eller landstingskommunal  huvudman. 
En stor del av de övriga huvudmännens kostnader finansierades  emellertid av 
 kommunerna.

Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning utgjorde 
en väsentlig del av den kommunala sektorns verksamhet. Kostnaderna för dessa 
verksamheter motsvarade  knappt 41 procent av kostnaden för den kommunala 
sektorn som uppgick till 486 miljarder kronor 2009.1 Av kommunernas totala 
kostnader svarade förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för 13 procent 
medan skolans andel uppgick till 27 procent. I dessa kostnader ingick även 
 ersättningar till andra anordnare och huvudmän. 

Av förskoleverksamhetens och skolbarnsomsorgens totala kostnader står för
skolan för den största delen (77,5 procent) med 50,6 miljarder kronor år 2009. 
Kostnaderna för fritidshemmen var 11,9 miljarder kronor (18 procent) och för 
pedagogisk omsorg 2,3 miljarder kronor (3,5 procent). De öppna verksamheter
na, dvs. öppen förskola och öppen fritidsverksamhet, utgjorde endast 1 procent 
av kostnaden för förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Dessa verksam
heter kostade 0,5 miljarder kronor.

1 Kostnaden avser kommunernas egentliga, dvs. skattefinansierade, verksamhet.

sammanfattning	
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Skolväsendet består av elva skolformer, varav grundskolan är den största. 
Läsåret 2009/10 fanns 1 419 600 elever i förskoleklass, grund, sär och 
 gym nasieskolor samt särvux och kompletterande utbildningar. I komvux och  
sfi fanns 271 500 elever läsåret 2008/09. 

2005 2006 2007 2008 2009

förskoleverksamhet	och	skolbarnsomsorg
totalt	samtliga	huvudmän1) 51	167 54	603 58	585 62	519 65	287

därav förskola 37 566 40 948 44 617 48 217 50 642
pedagogisk omsorg2) 2 798 2 697 2 606 2 496 2 271

fritidshem 10 401 10 536 10 909 11 332 11 893

öppen förskola 243 262 274 290 292

öppen fritidsverksamhet 158 161 180 184 189

skolväsendet	
totalt	samtliga	huvudmän 119	593 122	433 126	185 131	577 132	784

därav förskoleklass 3 999 4 165 4 404 4 550 4 873
grundskola (inkl. sameskolan) 73 663 74 056 75 296 77 902 77 436
särskola 5 829 6 152 6 481 6 798 6 988
specialskolan 453 456 470 447 464
gymnasieskola 29 856 31 789 33 920 36 089 37 060
komvux 4 435 4 289 3 836 3 699 3 711
särvux 158 168 199 194 206
sfi 897 1 023 1 241 1 550 1 706
kompletterande utbildningar 303 334 339 348 340

skolväsendet	per	huvudman	och	skolform
Kommunal	huvudman 109	095 110	513 110	835 112	106 111	749

därav förskoleklass 3 696 3 836 4 036 4 148 4 395
grundskola 68 632 68 459 69 184 68 545 67 609
särskola 5 524 5 775 4 058 5 774 5 932
gymnasieskola 25 781 26 977 28 292 28 207 28 191
komvux3) 4 408 4 275 3 825 3 689 3 711
särvux 158 168 199 193 205
sfi 897 1 023 1 241 1 550 1 706

Landsting	som	huvudman 684 715 660 677 683

därav särskola4) 74 79 78 77 78
gymnasieskola 582 622 571 590 591
komvux 27 14 11 10 14

statlig	huvudman 487 486 505 431 446

därav sameskola 34 30 35 33 33
specialskola 453 456 470 398 413

Enskild	huvudman 9	328 10	719 11	953 13	460 14	983

därav förskoleklass5) 304 329 368 401 478
grundskola 4 997 5 567 6 077 6 652 7 070
särskola6) 231 300 307 301 341
gymnasieskola7) 3 493 4 190 4 862 5 758 6 754
kompletterande utbildningar8) 303 334 339 348 340

1) Kostnaden avser verksamhet i kommunal regi samt kommunala ersättningar till enskilda anordnare.
2) från 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem av pedagogisk omsorg.
3) i uppgiften ingår även kostnader hos externa utbildninganordnare.
4) uppgiften avser statsbidrag och ersättning från kommuner.
5) Kostnaden avser verksamhet i fristående förskoleklass och internationella skolor.
6) Kostnaden avser kommunala ersättningar till fristående särskolor.
7) Kostnaden avser skolor berättigade till kommun- eller statsbidrag. Kostnaden för kompletterande skolor 

med statsbidrag ingår inte.
8) Kostnad för kompletterande utbildningar som erhåller statsbidrag och/eller är berättigade till studiestöd. 

Kostnad för skolor som inte haft verksamhet under hela verksamhetsåren ingår.

    

tabell	13.1
Kostnader (miljoner kronor) 
för förskoleverksamhet, 
skolbarnsomsorg, skola och 
vuxenutbildning 2005–2009 
(löpande priser)
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Diagram	13.1
den totala kostnaden för 
förskoleverksamhet och 
skolbarnsomsorg respektive 
skola och vuxenutbildning 
fördelade på olika verksam-
hetsformer 2009

Förskoleverksamhet 
och skolbarnsomsorg

Totalt 65,3 miljarder kr 

Skolväsendet

Totalt 132,8 miljarder kr

 

Öppen verksamhet, 1%
Pedagogisk 
omsorg,
3,5%

Fritidshem, 18%

Förskola, 77,5%

Övrig verksamhet 1%
Svenska för invandrare 1%

Komvux 3%

Gymnasieskola 28%

Särskola 5%
Grundskola 58% 

Förskoleklass 4%

År 2009 kostade grundskolan 77 miljarder kronor, vilket motsvarar 58 pro
cent av den totala kostnaden för skolväsendet. Gymnasieskolan stod för 28 
procent (37 miljarder kr), komvux för 3 procent (3,7 miljarder kr), särsko lan för 
5 procent (7 miljarder kr) och svenskundervisning för invandrare (sfi) för 1 pro
cent (1,7 miljarder kr). Särvux, specialskolan samt kompletterande utbildningar 
utgjorde tillsammans knappt 1 procent (1 miljard kr).2 För skole klassen kostade 
4,9 miljarder kronor, vilket motsvarar 4 procent av den totala kostnaden för 
skol väsendet. 

2 I Diagram 13.1 redovisas särvux, specialskolan, sameskola och kompletterande utbildningar som övrig 
 verksamhet.
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