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Förord
Skolverket fick den 26 juli 2012 i uppdrag av regeringen att genomföra fortsatta insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna
(fortsättningsvis i rapporten benämnda som ”yrkesvux” och ”lärlingsvux”).
Denna rapport innehåller en analys som bygger dels på den årliga redovisning som
kommunerna har lämnat till Skolverket i samband med uppföljning av de statliga satsningarna, dels på Skolverkets observationer gjorda vid 24 regionala dialogbesök under
2012.
De som hörsammat Skolverkets inbjudan till dialog har till övervägande del varit rektorer, vägledare och verksamhetschefer av olika slag. Skolverket träffade under hösten
2012 totalt 529 tjänstemän från vuxenutbildningsverksamheten, 67 politiker och 16
företrädare för Arbetsförmedlingen. Vid fem dialogtillfällen har förtroendevalda uteblivit helt och vid övriga 19 tillfällen varierade antalet mellan en till 13 förtroendevalda.
Till rapporten bifogas två kommunrapporter, en från Malmö stad och en från de samverkande kommunerna i Göteborgsregionen (GR). I samband med framtagandet av
denna rapport bad Skolverket om en kortare skriftlig sammanfattning av Malmö kommuns politiska mål för vuxenutbildningen och framtagna målgruppsanalyser samt en
beskrivning av Göteborgsregionens arbete med uppföljning av elever inom vuxenutbildningen. Rapporterna återges utan redigering av Skolverket.
Skolverkets slutsatser
Under lång tid har det inom kommunal vuxenutbildning varit möjligt att genomföra
yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå. Det har varit stora skillnader i omfattning
mellan kommunerna. Allt från kommuner som endast erbjudit yrkesutbildningar inom
ett eller ett fåtal yrkesområden till de kommuner som årligen erbjuder ett brett utbud.
Det har generellt varit mer vanligt att kommunerna har erbjudit utbildningar i teoretiska ämnen. I samband med satsningen på yrkesvux har i princip samtliga kommuner
ansökt om och erhållit statliga bidrag. Det finns skillnader i hur dessa utbildningar erbjuds, genomförs och följs upp men utbildningarna kan ändå till stor del anses likvärdiga.
Sedan år 2009 har majoriteten av kommunerna kunnat ta del av regeringens satsning på
yrkesvux och sedan 2011 även på lärlingsvux. Kommunerna har även under de senaste
åren arbetat intensivt med bland annat implementering av nya styrdokument för vuxenutbildningen.

Redovisning av regeringsuppdrag

2013-04-23
5 (63)
Dnr 61-2012:829

Som ett led i arbetet med att ytterligare ta del av kommunernas organisation och verksamhet inom vuxenutbildning har Skolverket genomfört regionala besök under hösten
2012. Syftet har varit att möta ansvariga politiker, företrädare för vuxenutbildningen,
arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet för att i dialogform utbyta erfarenheter
av kommunens vuxenutbildning.
En generell bild som framkommit vid dialogerna är att i många kommuner saknas insatser gällande analys, diskussion och tolkning av de nya bestämmelserna och följaktligen även en diskussion om vilka effekter en ny skollag, förordning och läroplan bör få
för verksamheten och professionen. I stort i samtliga dialoger som förts med kommuner och förtroendevalda, har kunskapsbrister då det gäller kommunernas ansvar och
skyldigheter enligt lag och förordning framkommit.
I kommuner där ansvariga politiker tagit del av uppföljning och utvärdering av vuxenutbildningens verksamhet visas ett större engagemang, speciellt där det framkommit
vilken effekt på arbetsmarknad och sysselsättning vuxenutbildningen inneburit. Skolverket har även träffat kommuner där ansvariga politiker beslutat om lokala mål för
vuxenutbildningen.
Kommunernas organisation och verksamhet för att möta individens behov av vuxenutbildning varierar i landet. Det går att indela dessa kommuner i olika utvecklingsnivåer; dels kommuner som tillhandahåller en bred och flexibel vuxenutbildning, dels
kommuner som tillhandahåller vuxenutbildning i begränsad omfattning och flexibilitet
men ändå anser att de uppfyller de krav och förväntningar som ställs på verksamheten.
Dock kan det finnas brister i eller helt saknas verksamhet i någon av de övriga skolformerna inom vuxenutbildning. Vissa kommuner breddar verksamheten när förutsättningar finns att erhålla olika former av stöd, t.ex. i form av riktat statsbidrag. Det
är inte möjligt att isolera verksamhet som genomförs med stöd av riktade statsbidrag
från övrig verksamhet inom kommunernas vuxenutbildning.
I ett helhetstänkande kring vuxenutbildningens målgrupper krävs en stor flexibilitet.
Vuxna elever har olika behov när det gäller t.ex. hur och var studierna ska genomföras,
de kan behöva kombinera studier inom olika delar av vuxenutbildningens skolformer
och deras kort- och långsiktiga mål i individuella studieplaner kan behöva revideras vid
olika tillfällen. Det innebär också att det ställs stora krav på verksamheten att ständigt
vara vaksam på utvecklingen i arbetslivet och hur det påverkar det lokala, regionala,
nationella och globala kompetensbehovet.
Utgångspunkten för kommunernas vuxenutbildning ska vara den enskildes behov och
förutsättningar. Det tolkas ibland som att individer kan nyttja studietid och studiemedel till utbildningar som inte har förankring i arbetsmarknaden eller inför fortsatta stu-

Redovisning av regeringsuppdrag

2013-04-23
6 (63)
Dnr 61-2012:829

dier. Skolverkets bild är dock att majoriteten av de vuxna eleverna räknar med att studierna ska leda framåt mot deras mål. Därför är det viktigt att kommunernas vuxenutbildning strävar efter att stödja individen i dessa mål. Tillgång till en objektiv studieoch yrkesvägledning är viktigt även för de vuxna, så att de vet vilka möjligheter till studier som finns i och utanför den egna hemkommunen. Vid ett av regionbesöken uttryckte en kommunal företrädare att:
”Utbildningen ska ju också leda någonstans. Man ska inte stå längre ifrån arbetsmarknaden efter
utbildningen än före”.
Behovsanalyser är ett viktigt instrument för kommunerna att nyttja för att de ska kunna
bidra med en allsidig information till de vuxna som söker vuxenutbildning. Lokal tillgång till utbildning ska inte begränsa den vuxnes möjligheter att skaffa sig kompetens
för nya yrkesroller och en annan arbetsmarknad. Det räcker därför inte att endast analysera det behov av kompetenser som finns på den lokala arbetsmarknaden.
Varje kommun måste analysera och ta ställning till hur kommunen uppfyller det som
krävs enligt skollag och läroplan för vuxenutbildningen. Om en kommun kommer
fram till slutsatsen att det inte är möjligt att klara uppdraget i den egna kommunen bör
den söka samverkan med andra kommuner eller anordnare så att varje medborgare,
oavsett var de bor, får likvärdiga möjligheter till utbildning.
Efter ett antal år med riktade statsbidrag börjar bilden träda fram av hur satsningen på
yrkesvux och lärlingsvux har utvecklats och vad som kan tolkas som framgångsfaktorer
och sådant som fortfarande behöver utvecklas. Skolverket har sedan satsningen inleddes varje år redovisat en uppföljning av dessa satsningar till regeringen. Underlag till
dessa uppföljningar har inhämtats vid Skolverkets besök i kommuner och regioner och
genom enkätsvar lämnade av kommunerna.
Fortsatta åtgärder


Skolverket bedömer att behovet av information och kunskap om kommunens
skyldigheter och ansvar då det gäller vuxenutbildning generellt är stort i många
kommuner. Ytterligare insatser i form av t.ex. information för de förtroendevalda planeras att genomföras under 2013 inom Skolverkets implementeringsuppdrag.



Skolverket bedömer att det behöver göras en översyn av nuvarande fördelning
och tilldelning av statsbidraget. Syftet med detta är dels att kartlägga hur de tilldelade platserna nyttjas för avsedd målgrupp, dels att analysera om det finns
bättre lämpade fördelnings- eller tilldelningsprinciper av utbildningsplatser.
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Skolverket bedömer att det behövs en mer djupgående analys på kommunnivå
av vad som ligger till grund för ställningstaganden som görs av huvudmannen
när det gäller fördelning av resurser till vuxenutbildning. Analysen bör omfatta
ett urval av kommuner med likvärdiga förutsättningar.



Skolverket bedömer att det behövs en harmonisering av gällande förordningar
för de statliga riktade statsbidragen. De villkor som avser behörighet, antagning och urval behöver bearbetas och när det gäller statsbidrag för ökade kostnader inom komvux för elever i åldern 20-24 år måste det klart framgå hur
kommunerna ska få information om vilka elever detta avser.



Skolverket avser att analysera i vilken utsträckning det nuvarande systemet med
beräkning av verksamhetspoäng och årsplatser påverkar elevers studietakt och
studietid. Det finns ett behov av att se över i vilken utsträckning det är den enskilde eleven som gjort ett medvetet val att läsa fler än 20 verksamhetspoäng eller om det är utbildningsanordnaren som fastställt dessa villkor.



Skolverket bedömer att nuvarande ersättningsnivå till arbetsplats inom lärlingsvux anses tillräcklig av kommuner och arbetsplatser. Skolverket avser att
närmare följa upp hur den ersättning som utbetalats till arbetsplatsen fördelats,
d.v.s. om den utbetalats till handledare, bekostat kompetensutvecklingsinsatser
för personal eller om ersättningen fördelats kollektivt till samtliga anställda på
arbetsplatsen.



Skolverket avser att i samverkan med ett urval av kommuner samt företrädare
för Sveriges Kommuner och Landsting, Centrala studiestödsnämnden och Arbetsförmedlingen, analysera vilka behov som finns för att åstadkomma en
bättre uppföljning och utvärdering av utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen.



Skolverket bedömer att en bättre samordning mellan de parter som på olika nivåer genomför behovsanalyser måste äga rum och att vuxenutbildningens uppdrag tydligare framgår och beaktas i de analyser som genomförs.



Skolverket avser att närmare analysera i vilken omfattning den individuella studieplanen upprättats utifrån ett individuellt behov. I samverkan med ett urval
av kommuner kommer ett antal avidentifierade individuella studieplaner att
samlas in och analyseras.



Skolverket avser att ta fram ett stödmaterial som syftar till att beskriva hur kunskaper och kompetenser kan dokumenteras i form av intyg.
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Skolverket avser att närmare analysera kommunernas insatser inom lärlingsvux
i syfte att inför kommande ansökningar om statligt stöd ytterligare skärpa bedömningen av kommunernas förutsättningar att genomföra lärlingsutbildning.



Skolverket avser att samverka med Arbetsförmedlingen vid informationstillfällen för närings- och arbetslivets företrädare samt parterna på arbetsmarknaden för att informera om vuxenutbildningen uppdrag och förutsättningar.



Skolverket avser att göra en närmare kartläggning och analys av hur kommunerna inrättar och erbjuder orienteringskurser, delkurser och individuella kurser. Skolverket ser ett behov av att definiera koder för orienteringskurser utifrån det aktuella syftet med orienteringskursen.
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Skolverkets arbete med uppdraget
Av regeringens uppdrag den 26 juli 2012 framgår att Skolverket särskilt ska främja
skolhuvudmännens arbete med att utveckla och säkerställa kvaliteteten på validering,
studie- och yrkesvägledning samt de individuella studieplanerna. Skolverket skulle även
särskilt följa upp samverkan mellan skolhuvudmannens planering, uppföljning, bedömning och betygssättning av det arbetsplatsförlagda lärandet och förekomsten av
handledarutbildning.
Kommunernas verksamhet inom dessa områden har tagits upp och diskuterats under
regionala träffar och i vissa fall med enskilda kommuner. Den uppföljning som kommunerna lämnar eller har lämnat, halvårsvis eller årligen behöver ytterligare fördjupning för att anses kunna ge en rättvis bild av kommunernas verksamhet.

Validering
I ett stort antal kommuner förekommer validering frekvent inom t.ex. vård och omsorg. En anledning till att validering är vanligt förekommande inom vårdområdet är att
det finns en stor andel individer som har en kort vårdbiträdesutbildning men en lång
yrkeserfarenhet som valideras. Inom det området har även arbetsgivarsidan ofta uttalat
att anställningar inom t.ex. äldreomsorg kräver att individen har dokumenterade kunskaper som motsvarar de ”yrkeskurser” som finns inom vård- och omsorgsutbildningen. Det innebär att målet för valideringen såväl för den som utför som den som blir
validerad redan till stor del är fastlagt.
Det finns i kommunerna väldigt många olika tolkningar vad som avses med validering.
Skolverket har under året arbetat med att i samråd med ett mindre antal kommunala
företrädare ta fram ett underlag som kan fungera som stöd i arbetet med validering.
Materialet syftar till att synliggöra den utgångspunkt all validering bör utgå ifrån, d.v.s.
individens samlade kompetens. Tanken med materialet är att sedan beskriva hur en
fortsatt kartläggning kan göras för att sedermera kunna utmynna i att eleven genomför
prövning för att erhålla betyg på sina kunskaper.
Materialet beräknas publiceras under 2013.

Studie- och yrkesvägledning
Skolverket har i olika sammanhang tagit del av studie- och yrkesvägledares arbete med
vägledningsfrågor. Det finns skillnader i hur frågan hanteras i kommuner, allt från att
vägledning inte efterfrågas eller tillhandahålls för samtliga elever till de kommuner som
inte beviljar någon individ att påbörja studier utan att ha haft ett vägledningssamtal.
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Inom studie- och yrkesvägledning arbetar Skolverket redan med ett antal insatser och
de reviderade allmänna råden som kommer att beslutas senare under 2013.

Individuella studieplaner
Skolverket har under året på regeringens uppdrag utarbetat ett stödmaterial att användas inom arbetet med de individuella studieplanerna. Skolverket har för närvarande
inte tillräckligt underlag för att kunna beskriva och bedöma hur kommunerna tar del av
och nyttjar stödmaterialet.

Samverkan mellan skolhuvudman och arbetsplats avseende arbetsplatsförlagda
lärandet samt handledarutbildning
Skolverket har i dialoger med kommunens företrädare funnit stora skillnader i kommunernas arbete när det gäller den formen av samverkan. En synpunkt som ofta förs
fram är svårigheten att kunna få tag på tillräckligt antal arbetsplatser inom de av eleverna efterfrågade yrkesområdena. Det som även har framkommit vid ett mindre antal
tillfällen är att i det fall det finns en arbetsplats så har kommunen inte alltid kunnat
möta upp med en yrkeslärare som gemensamt med en handledare kan arbeta med frågor kring planering, uppföljning, bedömning och betygssättning. Detta är ett omfattande arbete som kräver en hög grad av kvalitetssäkrade insatser för att skapa tilltro till
sådana gemensamma utbildningsinsatser och dess utfall.
När det gäller handledarutbildning har den ofta genomförts i samverkan med ungdomsgymnasiet. Det kan finnas skäl att ytterligare utveckla de frågeställningar som kan
komma ifråga när det gäller handledning av vuxna inom det arbetsplatsförlagda lärandet.
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1. Uppföljning av elever inom yrkesvux och lärlingsvux
I detta kapitel redovisas uppgifter om elever inom yrkesvux och lärlingsvux. Tidigare
redovisningar avseende yrkesvux har gjorts halvårsvis med början hösten 2009. År
2012 gjordes endast en redovisning som avsåg hela året. Särskild utbildning för vuxna
har ingått i uppföljningen av yrkesvux från och med 2012. När det gäller lärlingsutbildning för vuxna har kommunerna lämnat uppgifter halvårsvis från och med 1 juli 2011.
I yrkesvux lämnar kommunerna samlade uppgifter för alla elever, medan de för lärlingsvux lämnas på individnivå.
Under 2012 deltog 20 432 elever i yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning och 343
elever inom särskild utbildning för vuxna. Sedan starten 2011 har 1 781 elever deltagit i
lärlingsvux inom kommunal vuxenutbildning och 199 elever inom särskild utbildning
för vuxna.
1.1 Åldersfördelning
Åldersfördelningen avseende elever som deltar i yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning har varit konstant med endast marginella förändringar över åren 2009 - 2012.
Gruppen 20 – 24 år är fortsatt den största gruppen och utgör ungefär en tredjedel av
eleverna.
Åldersfördelningen för elever som deltar i yrkesvux inom särskild utbildning för vuxna
är relativt lik den inom kommunal vuxenutbildning, med skillnaden att andelen elever
som är 19 år eller yngre är större. De utgjorde 11 procent av samtliga elever inom särskild utbildning för vuxna i yrkesvux år 2012.
Inom lärlingsvux är 20 – 24 åringar (42 procent) den största elevgruppen, både vad det
gäller kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.
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1.2 Könsfördelning
Könsfördelningen för elever i yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning är förhållandevis konstant över åren. Andelen kvinnor utgör 66 procent av eleverna. I yrkesvux
inom särskild utbildning för vuxna är fördelningen mellan kvinnor och män jämnare,
då 53 procent av eleverna är kvinnor.
För elever i lärlingsvux inom kommunal vuxenutbildning är könsfördelningen jämn –
52 procent kvinnor och 48 procent män. Inom särskild utbildning för vuxna är 60 procent kvinnor.
1.3 Födelseland
63 procent av eleverna i yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning är födda i Sverige
och utgör därmed den största gruppen. Den näst största gruppen, 21 procent, är elever
som är födda utanför Europa. 9 procent av eleverna är födda utanför Sverige men
inom Europa. För 7 procent av eleverna saknas uppgifter om födelseland.
För elever i yrkesvux inom särskild utbildning saknas uppgift om födelseland för 32
procent av gruppen. 60 procent av eleverna är födda i Sverige. 4 procent av eleverna är
födda utanför Sverige men inom Europa och 4 procent är födda utanför Europa.
Lärlingsvux har en större andel elever som är födda i Sverige. 72 procent av eleverna
inom kommunal vuxenutbildning är födda i Sverige, 9 procent av eleverna är födda
utanför Sverige men inom Europa och 15 procent är födda utanför Europa. För 4 procent av eleverna saknas uppgift om födelseland.
Inom lärlingsutbildning särvux är 89 procent födda i Sverige. 3 procent är födda utanför Sverige men inom Europa och 6 procent är födda utanför Europa. För 2 procent
av eleverna saknas uppgift om födelseland.
Det finns således fler uppgifter om elevernas födelseland inom lärlingsvux. En anledning till detta kan vara att Skolverket för elever inom lärlingsvux begär in avidentifierade uppgifter på individnivå. Kommunerna har därför registrerat dessa uppgifter vilket underlättar deras rapportering.
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1.4 Yrkes-/ämnesområden
Kurser inom vård och omsorg är det mest omfattande utbildningsområdet inom yrkesvux. Andelen elever inom vård och omsorg varierade från 33 procent hösten 2010 till
40 procent hösten 2011. År 2012 har andelen fortsatt öka till 41 procent. Det näst
största yrkesområdet har under hela perioden varit handel och administration med 9
procent av eleverna under 2012 och 8 procent under tidigare perioder.
Den 1 juli 2011 trädde en förordningsändring i kraft som innebär att statsbidrag för
viss teoretisk gymnasial vuxenutbildning bara får lämnas om deltagaren i sådan utbildning också deltar i yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning hos kommunen. Denna
ändring har sannolikt bidragit till att andelen elever som läser teoretiska kurser har
minskat under hösten 2011 och minskat ytterligare något under 2012. Även andelen
elever som läste orienteringskurs minskade under 2012.

Yrkes-/ämnesområden i yrkesvux komvux 2012
45
40
35
Andel elever i %

30
25
20
15
10
5
0

Redovisning av regeringsuppdrag

2013-04-23
15 (63)
Dnr 61-2012:829

I yrkesvux inom särskild utbildning för vuxna var elevernas spridning på olika yrkesområden större. Den största andelen elever fanns 2012 inom området fordon och
transport med 19 procent av eleverna. Näst flest elever fanns inom vård och omsorg
med 13 procent.
De största yrkesområdena i lärlingsvux inom kommunal vuxenutbildning är bygg och
anläggning, 19 procent, restaurang och livsmedel, 18 procent, samt handel och administration, 17 procent. Inom särskild utbildning för vuxna återfinns ett liknande mönster med 21 procent av eleverna inom hotell och restaurang och 19 procent inom handel och administration. Inom särskild utbildning för vuxna är dock yrkesområdet ”annat” det största med 38 procent. I den kategorin finns utbildningar som i gymnasiesärskolan anordnas genom specialutformat program och som inom vuxenutbildningen
bland annat utgörs av utbildning inom vård och omsorg.

Yrkesområden i lärlingsvux komvux 2011-2012
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Andel elever i %
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1.5 Sysselsättning före utbildning
För en stor andel av eleverna i yrkesvux har kommunerna inte kunnat lämna uppgift
om sysselsättning före studier. Andelen där uppgift saknas var lägst hösten 2011 med
14 procent för att sedan under 2012 stiga till 16 procent. Av de elever som kommunerna lämnat uppgift för under 2012 hade 30 procent en sysselsättning som motsvaras
av kategorin ”annat”, vilket innebär att de till exempel var arbetssökande, sjukskrivna
eller föräldralediga. 17 procent studerade inom kommunal vuxenutbildning, 16 procent
hade en deltidsanställning och 13 procent hade en heltidsanställning.
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Andel elever i %
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Uppgifter för lärlingsvux avser hösten 2011-2012. Inom lärling komvux var 60 procent
av eleverna arbetssökande och 16 procent hade anställning före studierna. 12 procent
var redan i studier och 10 procent redovisades under kategorin ”övrigt”. För 2 procent
saknas uppgifter och 1 procent var egen företagare.
I lärling särvux återfinns den största andelen elever, 52 procent, i kategorin ”övrigt”.
Det är vanligt att elever inom särskild utbildning för vuxna rekryteras från daglig verksamhet vilket kan förklara den stora andelen under kategorin ”övrigt”. 26 procent var
redan i studier, 20 procent var arbetssökande och 2 procent var anställda.
1.6 Sysselsättning efter utbildning
Uppgifter avseende elevernas sysselsättning efter studier är fortfarande alltför bristfällig. Kommunerna uppger svårigheter med att i efterhand få tidigare elever att medverka
i sådan uppföljning. Kommunerna har använt sig av olika uppföljningsmetoder, bl.a.
via enkäter, epost, sms och telefonintervjuer utan att statistiken förbättrats.
Kommunerna redovisade 2012 att 16 procent av de som avslutat sina studier inom
yrkesvux hade en heltidsanställning och 16 procent en deltidsanställning. För 12 procent av de som avslutat studierna angavs svarsalternativet ”annat”, vilket innebär att de
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till exempel var arbetssökande, sjukskrivna eller föräldralediga. Relationen mellan dessa
sysselsättningar kan dock i verkligheten vara en annan, eftersom kommunerna endast
kunnat lämna uppgifter för 56 procent av sina tidigare elever. Det går inte att dra några
slutsatser om förändringar över tid av sysselsättning efter avslutade studier på grund av
det stora bortfallet.
Inom lärlingsvux ska sysselsättning anges 6 månader efter avslutad utbildning och därför finns inte dessa uppgifter redovisade vid detta tillfälle.

Sysselsättning efter utbildning i yrkesvux
80
70
Andel elever i %

60
50
40
30
20
10
0

Hösten
2009
Våren
2010
Hösten
2010
Våren
2011
Hösten
2011
2012

Redovisning av regeringsuppdrag

2013-04-23
19 (63)
Dnr 61-2012:829

1.7 Studiefinansiering 2009-2012
Inom yrkesvux är fördelningen mellan olika studiefinansieringsformer relativt konstant.
Studiemedel är fortsatt den dominerande formen för studiefinansiering. Bibehållen lön
från arbetsgivare, aktivitetsstöd, a-kassa eller liknande samt annan finansiering är
mindre vanligt.
Studiefinansiering yrkesvux hösten 2009-2012
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I lärlingsvux inom kommunal vuxenutbildning är studiemedel den vanligaste försörjningsformen och motsvaras av 80 procent av eleverna. 1 procent av eleverna har Akassa, 15 procent har ”annan finansiering” och för 4 procent saknas uppgift.
När det gäller lärlingselever inom särskild utbildning för vuxna är spridningen mellan
olika försörjningsformer större. 37 procent av eleverna har aktivitetsstöd eller aktivitetsersättning. 10 procent har bidrag via SPSM och 9 procent har pension. 7 procent har
lön eller lönebidrag. 25 procent av de elever har ”annan finansiering” och 4 procent
har ingen finansiering för deltagande i lärlingsutbildningen. För 8 procent saknas uppgift.
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2. Yrkesförarutbildning inom yrkesvux 2012
Utbildningen till yrkesförare inom kommunal vuxenutbildning bedrevs tidigare som
påbyggnadsutbildningar med riktat statsbidrag fram till att denna utbildningsform upphörde den 1 juli 2009. Regeringen beslutade att utbildningarna till yrkesförare från och
med 2010 skulle få bedrivas som sammanhållen utbildning inom ramen för yrkesvux i
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå enligt de nationella kurser som föreskrivits av Skolverket. Skolverket fick i uppdrag att ge kommuner möjlighet att ansöka om
utbildningsplatser och att fördela och betala ut de statliga medlen på liknande sätt som
tidigare.
Yrkesförarutbildningarna består av två inriktningar



Persontransporter buss som omfattar 300 verksamhetspoäng och därefter ska prövas av godkänd förarprövare för körkort D och yrkeskompetensbevis1, YKB. Körkort och YKB utfärdas av Transportstyrelsen,
Godstransporter utan eller med tungt släp vilka omfattar 600 respektive 800 verksamhetspoäng. Prövning sker på liknande sätt för körkort C respektive CE och yrkeskompetensbevis.

Inför tilldelningsbeslut har Skolverket gjort en bedömning av var i landet efterfrågan
och behov av buss- och lastbilsförare är störst. Skolverket har, med tanke på elevernas
avstånd till utbildningsorten, valt att fördela utbildningsplatserna över hela landet.
Nya styrdokument tillämpas från och med den 1 juli 2012 i kommunal vuxenutbildning
på gymnasial nivå. Eftersom övergångsbestämmelser saknades mellan de kurser som
gällde fram till 1 juli 2012 och de kurser som började gälla efter detta datum befarade
Skolverket att en blandning av ”gamla och nya” kurser kunde leda till att den sammanhållna utbildningen inte skulle bli komplett och att eleverna därmed inte skulle kunna
slutföra utbildningen. Med anledning av detta beslutade Skolverket att för år 2012 enbart bevilja statsbidrag för utbildningarna yrkesförare persontransporter som omfattar

1

Yrkeskompetensbevis är ett krav för att få bedriva yrkesmässig person- eller godsbefordran.
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300 verksamhetspoäng och yrkesförare godstransporter som omfattar 600 verksamhetspoäng. Samtliga kurser i utbildningen skulle vara påbörjade före den 1 juli 2012
och genomförda senast den 31 december 2012.
Skolverket har under våren 2012, efter samråd med Transportstyrelsen, fastställt tre
nya nationella kurser, yrkestrafik – vux, persontrafik – vux och godshantering – vux,
som enbart får användas i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Det innebär
att från och med den 1 juli 2012 ska den sammanhållna utbildningen till yrkesförare
persontransporter, buss i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå omfatta de
nationella kurserna i fordons- och transportprogrammet



Yrkestrafik – vux, i ämnet transportteknik omfattande 300 verksamhetspoäng
Persontrafik – vux, i ämnet persontransporter omfattande 200 verksamhetspoäng

och den sammanhållna utbildningen till yrkesförare godstransporter ska omfatta de
nationella kurserna i fordons- och transportprogrammet




Yrkestrafik – vux, i ämnet transportteknik omfattande 300 verksamhetspoäng
Godstrafik, i ämnet godstransporter omfattande 200 verksamhetspoäng
Godshantering – vux, i ämnet godshantering omfattande 100 verksamhetspoäng

Till utbildningen yrkesförare godstransporter kan tillägg för tungt släp göras med den
nationella kursen i Fordons- och transportprogrammet


Fordonskombinationer – godstransporter, i ämnet transportteknik omfattande 200
verksamhetspoäng

2.1 Ansökningar och tilldelningar åren 2010, 2011 och 2012
Under tre år har Skolverket fått uppdrag att ge kommuner möjlighet att ansöka om
utbildningsplatser till yrkesförare och fördela platser utifrån den givna ekonomiska
ramen. Antal sökande kommuner har varit omkring 50 per år, men ökade något år
2012.
Skolverket har efter hand valt att utöka antalet kommuner som beviljas statsbidrag för
att ge eleverna större möjlighet att delta i utbildning nära hemorten. Spridningen av
utbildningsorter är omfattande och täcker hela landet från Norrbotten till Skåne, med
övervikt i storstadsområdena där både behov av bussförare och lastbilsförare är stort.
Vissa delar av landet uppvisar också ett större behov av yrkesförare på grund av stora
infrastrukturförändringar. Dessa aspekter har påverkat Skolverkets fördelningsbeslut.
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Sökta platser till bussförare har minskat under de tre åren, trots att branschen visar på
en stor efterfrågan på bussförare. Även för godstransporter märks en nedgång i antalet
sökta platser. Ökningen för godstransporter 600 verksamhetspoäng 2012 orsakas av att
inga platser med 800 verksamhetspoäng tilldelades statsbidrag.
Omkring 80 procent av de ansökande kommunerna tilldelades platser under 2010 –
2012. Om statsbidrag har återlämnats på grund av att eleverna avbrutit eller för få personer ansökt till utbildningarna har Skolverket kunnat omfördela dessa platser.
För åren 2010 och 2011 omfördelades samtliga återlämnade platser till persontransporter eftersom den utbildningen bedömdes ha större möjlighet att hinna slutföras under
året och därmed skulle fler kunna komma ut på arbetsmarknaden. Omfördelningen
gjordes efter att Skolverket begärt in uppgift om önskemål att erhålla ytterligare platser
som bedömdes kunna slutföras under året.
De statsbidrag som återlämnades under 2012 omfördelades till kommuner som i uppföljningen kunnat uppvisa att de med egna kommunala medel genomfört fler platser än
de tilldelats statsbidrag för. Skolverket begärde även in uppgifter från kommunerna om
platser som finansierats med interkommunal ersättning. För dessa platser har inte
statsbidrag medgivits.
År 2012 beviljade Skolverket 43 kommuner totalt 455 platser av 620 sökta för yrkesförarutbildning persontransporter som omfattar 300 verksamhetspoäng och totalt 534
platser av 815 sökta för yrkesförarutbildning godstransporter som omfattar 600 verksamhetspoäng.
Skolverkets beslut att inte bevilja statsbidrag för de nya kurser som började tillämpas
från och med 1 juli 2012 påverkade söktrycket för förarutbildningarna. Större delen av
utbildningarna bedrevs under första halvåret 2012.
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2.2 Hemkommun
Ett villkor för kommunerna vid erhållande av utbildningsplatser är att även hänsyn tas
till sökande från andra kommuner när det gäller antagning och eventuellt urval. Drygt
hälften av eleverna är bosatta i den kommun som anordnar utbildningen. Ingen större
skillnad kan märkas från året innan.
2.3 Åldersfördelning
Inom persontransportutbildningen finns en relativt jämn åldersfördelning mellan 20
och 55 år. Däremot är eleverna i godstransportutbildningen betydligt yngre, de flesta är
mellan 20 och 24 år.
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2.4 Könsfördelning
Inom utbildning persontransporter är andelen kvinnor oförändrad och motsvarar 1516 procent för åren 2010-2012. Inom utbildningen godstransporter har andelen kvinnor däremot ökat under åren från ca 20 procent till 25 procent.
2.5 Födelseland
Inom utbildningen godstransporter är en majoritet av eleverna född i Sverige. Inom
utbildningen persontransporter finns en jämn fördelning mellan de elever som är födda
i Sverige och de elever som är födda utanför Europa.
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2.6 Sysselsättning före utbildning
Som de tidigare uppföljningarna visar även uppföljningen 2012 att den vanligaste
sysselsättningen för eleverna före utbildningen till yrkesförare är inom kategorin ”annan sysselsättning” vilket innebär att eleven antingen är arbetssökande, sjukskriven
eller föräldraledig. Bland de som börjar godstransportutbildningen är det ett flertal som
har anställning.
Elevernas sysselsättning före utbildning 2012
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2.7 Sysselsättning efter utbildning
Mer än hälften av de elever som avslutat bussförarutbildningen har anställning på heltid och ytterligare 13 procent har en deltidsanställning. För de som har avslutat godstransportutbildningen har mer än hälften anställning antingen på hel- eller deltid.
Uppföljningen visar också att 41 procent av de som avslutat persontransportutbildningen är anställda som bussförare och att 26 procent av de som avslutat godstransportutbildningen har anställning som lastbilsförare.
Skolverket begär även in en komplettering från föregående år eftersom alla utbildningar inte är avslutade när uppföljningen genomförs och vissa kommuner behöver längre
tid på sig att inhämta uppgifterna. En komplettering efter utbildning under 2011 visade
att ytterligare 52 personer fått jobb som bussförare och 56 personer som lastbilsförare.
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2.8 Yrkeskompetensbevis, YKB
Målsättningen är att samtliga elever efter utbildningen har erhållit körkort D för persontransporter och C för godstransporter samt yrkeskompetensbevis för att ha möjlighet att kunna arbeta som yrkesförare.
Rapportering till Transportstyrelsen att en elev har genomgått grundutbildning för
godstransporter eller persontransporter och avlagt godkänt prov för yrkeskompetens
ska göras innan yrkeskompetensbevis kan utfärdas. Transportstyrelsen har ansvar för
utfärdande av både körkort och YKB.
Av samtliga 449 elever som påbörjade utbildningen till yrkesförare persontransporter
har 356 elever avslutat utbildningen och av dessa har 333 elever erhållit YKB. 554
elever påbörjade utbildningen till yrkesförare godstransporter och 331 av dessa har
avslutat utbildningen och av dessa har 304 erhållit YKB.
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3. Uppföljning av kommunernas organisation av yrkesvux och lärlingsvux
Skolverket återger i detta kapitel kommunernas svar på enkäter med frågor om organisation av verksamheten kring yrkesvux. Samtliga kommuner som deltagit i satsningen
på yrkesvux ingår i uppföljningen. 272 kommuner/kommuner i samverkan svarade på
enkäten hösten 2010, 268 våren 2011, 269 hösten 2011 och 268 helåret 2012. Kommunerna ombads lämna ett svar per kommun även om de sökt statsbidrag i samverkan, eftersom det finns skillnader i hur verksamheten organiseras i de samverkande
kommunerna.
I samband med regeringens uppdrag till Skolverket den 26 juli 2012 beslutade Skolverket att utöka enkäten med ett antal frågor som berör verksamhet med arbetsplatsförlagt lärande och handledarutbildning.
Skolverket vill framhålla att kommunernas svarsfrekvens avseende uppföljning inom
föreskriven tid numer i princip uppgår till 100 procent.
3.1 Yrkes- eller ämnesområden inom yrkesvux
Det är inga större skillnader när det gäller inom vilka yrkes- eller ämnesområden kurser
har anordnats under 2012 jämfört med tidigare perioder. Nästan alla kommuner ger
kurser inom omvårdnad. Endast nio kommuner har inte anordnat kurser inom omvårdnadsområdet inom ramen för yrkesvux. Det näst vanligaste området är kurser
inom handel- och administration och därefter följer el, industri och hotell och restaurang.
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Yrkes-/ämnesområden inom yrkesvux
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Inom de flesta yrkes- och ämnesområdena var det färre kommuner som anordnade
kurser 2012 jämfört med tidigare perioder. Andelen kommuner som har anordnat teoretiska kurser har minskat kraftigt jämfört med yrkeskurserna.
3.2 Utbildningsanordnare
Jämfört med tidigare perioder har andelen som upphandlas av en extern utbildningsanordnare och av en kommun inom ett samverkansområde ökat inom många yrkesområden, medan andelen i egen regi och upphandlad av annan kommun minskat. Inom de
flesta yrkesområden är det vanligast att utbildningen har upphandlats av en extern utbildningsanordnare. Det näst vanligaste är att kurserna har anordnats av annan kommun inom samverkansområdet. Kurser inom omvårdnad liksom teoretiska kurser genomför kommunen oftast i egen regi.
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Vem genomförde kommunernas vuxenutbildningar inom yrkesvux och lärlingsvux
under 2012? (andel i procent)
Har anord‐
Har anordnats av
Har upp‐
Har upphandlats av
nats i kom‐
en kommun inom
handlats av
en extern utbild‐
munens
ett samverkansom‐
en annan
ningsanordnare
egen regi
råde
kommun
Barn och fritid
Media
Omvårdnad
Bygg
El
Energi
Fordon
Handel och admi‐
nistration
Hantverk
Hotell och restau‐
rang
Industri
Livsmedel
Naturbruk
Svenska/Svenska
som andraspråk
Matematik
Engelska
Övriga teoretiska
kurser
Orienteringskurser

13
6
59
12
12
4
13
22

6
6
28
14
20
11
22
18

9
5
17
16
13
7
12
9

18
14
41
21
31
19
22
37

14
18

15
21

12
10

12
24

24
8
5
48

22
14
12
12

8
7
13
8

23
16
10
23

44
42
45

8
7
16

8
6
11

22
21
30

49

11

5

21

Anm. Tabellen redovisar svaren på en flervalsfråga. Flera typer av anordnare kan förekomma inom ett yrkes- eller ämnesområde i
en kommun.

3.3 Studieformer och studieomfattning
Inom samtliga yrkesområden är det vanligast att studierna bedrivs på heltid. Inom omvårdnad, media, barn och fritid samt handel och administration erbjuder dock över
hälften av kommunerna även deltidsstudier. Det motiveras ofta med att eleverna kombinerar deltidsstudier med deltidsarbete. Kvällsstudier förekommer inte i någon stor
omfattning och erbjuds främst när det gäller teoretiska kurser. I ämnet matematik erbjuder en fjärdedel av kommunerna kvällsstudier.
För de flesta yrkesområdena uppger mer än hälften av kommunerna att det förekommer utbildningsinslag på arbetsplats. Detta är vanligast inom bygg och därnäst inom
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omvårdnad. Inom barn och fritid, handel och administration och media är det färre än
hälften av kommunerna som har utbildningsinslag på arbetsplats.
Fördelningen mellan olika typer av studieformer och studieomfattning var 2012 ungefär densamma som tidigare perioder. Inom flertalet yrkesområden är det en något
större andel av kommunerna som uppger att de bedriver utbildning i varierande studieformer som till exempel klassrumsundervisning, deltidsstudier, kvällsstudier och utbildningsinslag på arbetsplats.
Studieformer och studieomfattning inom yrkesvux under 2012 (andelar i procent)
Deltids‐
Heltids Distans Kvälls‐
Klassrumsun‐
Utbildnings‐
studier
tids‐
stans‐
studier
dervisning
inslag på
studier studier
arbetsplats
Barn och fritid

59

80

73

7

64

47

Media
Omvårdnad

56
76

68
97

81
78

10
7

59
83

25
70

Bygg
El
Energi
Fordon
Handel och admi‐
nistration
Hantverk
Hotell och restau‐
rang
Industri
Livsmedel
Naturbruk
Svenska/Svenska
som andraspråk
Matematik

22
35
20
12
62

97
93
89
96
84

6
24
10
3
61

3
4
3
3
9

80
78
82
80
65

75
64
62
60
40

16
32

93
92

6
10

3
3

73
82

58
65

21
34
28
86

92
94
89
67

8
12
22
64

7
14
2
21

79
75
80
82

57
65
55
2

93

62

78

25

81

1

Engelska
Övriga teoretiska
kurser
Orienteringskurser

92
87

63
68

77
78

22
19

79
79

0
1

75

59

21

8

81

20

Anm. Tabellen redovisar svaren på en flervalsfråga. Flera studieformer kan förekomma inom ett yrkes‐eller ämnesområde i
en kommun.
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3.4 Yrkessvenska
Drygt 40 procent av kommunerna har anordnat kurser i yrkessvenska inom ramen för
orienteringskurs. Ungefär en tredjedel av kommunerna menar att de inte haft några
elever med behov av yrkesinriktat språkstöd.
Av de öppna svaren framgår att några kommuner erbjuder stöd i svenska integrerat
i/direkt kopplat till yrkesämnena. Det är också flera kommuner som anger att de erbjuder språkstöd via svenska som andraspråk, individuellt stöd samt handledning och
att utbildningen ibland planeras i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Har kommunerna anordnat yrkessvenska?
60

Andel kommuner i %

50
40

Hösten
2010

30

Våren
2011

20

Hösten
2011

10

2012

0
Ja, yrkessvenska
Nej, men vi
Nej, men vi
Nej, vi har inte
(ORK)
använder istället
erbjuder
haft studerande
yrkes‐SFI, sfx eller språkstöd i annan med behov av
liknande
form
yrkesinriktat
språkstöd
Anm. Diagrammet redovisar svaren på en flervalsfråga. Ett fåtal kommuner har uppgett flera alter‐
nativ.

3.5 Informationskanaler
Det har inte skett några större förändringar när det gäller vilka informationskanaler
kommunerna har använt för att nå prioriterade målgrupper De vanligaste informationskanalerna är kommunens webbplats och att Arbetsförmedlingen medverkat med
information om utbildningsmöjligheter. Andra vanliga informationskanaler är annons i
lokalpress, broschyr, vägledningscentrum och via arbetsmarknadsenhet.
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Andelen som uppger att de använt sig av sociala medier har ökat med totalt 7 procent,
från 27 procent våren 2011 till 34 procent helåret 2012. Detta är informationskanalen
med störst procentuell förändring under perioden, undantaget kategorin ”Annat” (inga
närmare specifikationer finns vad kommunerna avser med den kategorin). Även användandet av mässor och informationstavlor har ökat något, medan andelen som använt sig av uppsökande verksamhet minskat. Ytterligare alternativa informationskanaler har tillkommit från och med våren 2011 (avser de alternativ i tabellen nedan som
saknar andelar under hösten 2010).
Informationskanaler kommunerna nyttjat under 2010-2012 ( andelen insatser i procent)
Informationskanaler
Höst 2010
Vår 2011
Höst 2011
2012
Webbplats
Via Arbetsförmedlingen
Annons i lokalpress
Broschyr
Vägledningscentrum
Via Arbetsmarknadsenhet
Uppsökande verksamhet
Via Integrationsenhet
Via Socialtjänsten
Informationsmöte
Mässor
Öppet hus
Affischer
Informationstavlor
Sociala medier
Informationsutskick
Bussreklam
Radio
Annat
TV‐reklam
Ingen särskild informations‐
insats har genomförts
Bio‐reklam

94
86
83
72

58
51
57

38

28
8
7
18
7
2

Anm. Kommuner har kunnat uppge flera alternativ.

96
88
80
77
60
55
57
52
50
53
46
42
41
36
27
30
9
9
15
7
2

94
89
76
73
64
61
60
53
52
47
46
46
42
36
31
23
10
9
7
2
2

94
88
76
71
63
59
52
49
49
49
50
40
37
40
34
23
5
7
6
1
1

2

1

2
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3.6 Validering
Validering förekommer främst inom omvårdnadsområdet där ca 88 procent av kommunerna svarat att de genomfört validering. Andelen kommuner som genomfört validering inom de teoretiska ämnena har minskat något. I övrigt har inga större förändringar skett jämfört med tidigare perioder.

Genomförd validering under 2012
100

Andel kommuner i %

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Det vanligast förekommande är validering i form av kartläggning och sker i betydligt
större utsträckning inom omvårdnadsområdet än inom övriga yrkes- och ämnesområden. Det är även inom omvårdnad som validering i en större omfattning har lett till
prövning och förkortad studietid. Att validering dokumenteras i form av intyg är ovanligt. Yrkesområdena där validering förekommer minst är media och naturbruk.
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Valideringsinsatser genomförda av kommunerna 2012 (andelen insatser uttryckt i procent)
Validering i
Validering do‐
Validering som har
Validering
form av en
kumenterad i
lett till en prövning
som har lett
kartläggning
form av intyg
och dokumentation i till förkortad
form av betyg
studietid
Barn och fritid
14
3
10
14
Media
Omvårdnad
Bygg
El
Energi
Fordon
Handel och admi‐
nistration
Hantverk
Hotell och restau‐
rang
Industri
Livsmedel
Naturbruk
Svenska/Svenska
som andraspråk
Matematik
Engelska
Övriga teoretiska
kurser
Orienteringskurser

6
65
19
19
10
16
19

1
20
3
3
2
3
3

3
56
10
9
3
5
12

4
75
14
17
7
12
11

11
21

2
5

5
12

6
16

22
12
8
21

3
3
2
3

12
5
3
15

16
8
3
22

21
20
15

2
2
2

17
16
11

18
18
15

13

3

3

5

Anm. Diagrammet redovisar svaren på en flervalsfråga. Flera sätt att använda validering kan förekomma inom ett yrkes‐
/ämnesområde i en kommun.

90 procent av kommunerna har svarat att det är lärare som genomför validering. Handledare på arbetsplats och studie- och yrkesvägledare medverkar i valideringsprocessen i
ungefär lika hög grad, runt 30 procent. Andelen kommuner som svarar att ingen validering är genomförd har minskat från 10 procent under hösten 2011 till 7,5 procent
under 2012.
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3.7 Individuella studieplaner
Huvuddelen av kommunerna uppger att de upprättar individuella studieplaner för
samtliga elever. Från hösten 2010 till hösten 2011 ökade andelen kommuner som hade
upprättat individuella studieplaner för samtliga elever från 93 till 96 procent. Notabelt
är att under 2012 minskade denna andel till 91 procent.
3.8 Vägledning
Enkätsvaren visar inte på några större förändringar i kommunernas arbete med studieoch yrkesvägledning 2012 jämfört med föregående perioder. Vanligast är vägledning
vid enskilda möten. Uppsökande vägledning har ökat till 32 procent. Flera kommuner
uppger att de alltid erbjuder vägledning, men att alla elever inte använder sig av möjligheten. Flera kommuner kommenterar att vägledning via mail och/eller telefon ökar.

Andel kommuner i %

Former för studie- och yrkesvägledning
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Hösten
2010
Våren
2011
Hösten
2011
2012

Ja, enskilda
möten

Ja, möten i Ja, på distans
Ja,
Nej, inte till
grupp
uppsökande
samtliga
vägledning studerande
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3.9 Dokumentation i form av intyg
Av kommunernas inlämnade uppgifter framgår att dokumentation i form av intyg inte
utfärdas i någon större utsträckning. En orsak anges vara att det inte finns någon
”mall” för intyg samt att de administrativa system som kommuner nyttjar för elevregistrering saknar en sådan funktion. Liksom tidigare år är utfärdande av intyg mest förekommande när det gäller orienterings- och omvårdnadskurser.

Andel kommuner i %

Dokumentation i form av intyg
35
30
25
20
15
10
5
0

Hösten 2010
Våren 2011
Hösten 2011
2012

3.10 Urval
63 procent av kommunerna har tillämpat urvalsbestämmelsen enligt 3 § förordningen
(2009:43) om statsbidrag för yrkesvux, dvs. att individer med ”svag ställning på arbetsmarknaden” ska ha företräde. Det är en fortsatt ökning jämfört med tidigare perioder. Det var 57 procent av kommunerna hösten 2011, jämfört med 51 procent våren
2011 och 53 procent hösten 2010.
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3.11 Efterfrågan
Andelen kommuner som uppger att de kunnat tillgodose samtliga individers efterfrågan på yrkeskurser inom yrkesvux har minskat från 36 procent hösten 2010 till 10 procent år 2012. En förklaring kommunerna uppger till att de inte kunnat tillgodose all
efterfrågan är att de ekonomiska resurserna inte räckt till. Andelen kommuner som
uppger bristande ekonomiska resurser som orsak har nästan fördubblats från 40 procent hösten 2011 till 75 procent 2012. Dessa resultat går i linje med det ökade behovet
av att tillämpa urvalsparagrafen. Runt en tredjedel uppger att de sökande bedömdes
vara icke-behöriga eller att efterfrågan inte kunde tillgodoses på grund av platsbrist. En
fjärdedel av kommunerna uppger att de av eleverna efterfrågade kurserna inte motsvarade arbetsmarknadens behov.

Andel kommuner i %

Kommunernas möjlighet att tillgodose
efterfrågan av utbildning
80
70
60
50
40
30
20
10
Nej, annan orsak

Nej, kurserna kunde inte
erbjudas i närområdet

2012

Nej, kurserna motsv. inte
arbetsmarknadens behov

Hösten 2011

Nej, de sökande
bedömdes vara icke‐
behöriga

Våren 2011

Nej, på grund av platsbrist

Hösten 2010

Nej, ej tillräckliga
ekonomiska resurser

Ja

0

Anm. Svarsalternativet ”Nej, kurserna kunde inte erbjudas i närområdet” fanns ej hösten 2010.

Redovisning av regeringsuppdrag

2013-04-23
39 (63)
Dnr 61-2012:829

3.12 Yrkesområden med större efterfrågan än tillgång
Liksom tidigare år har de flesta kommunerna angett att de har en större efterfrågan än
de kunnat tillgodose inom omvårdnadsutbildning. Efterfrågan har dock ökat inom
nästan samtliga yrkes-och ämnesområden under 2012.
Kommuner som uppgett att de har större efterfrågan än tillgång av utbildningsplatser (andel kommuner i procent)
Hösten 2010 Våren 2011 Hösten 2011
2012
Barn och fritid
Media
Omvårdnad
Bygg
El
Energi
Fordon
Handel och administration
Hantverk
Hotell och restaurang

5
0
45
17
11
7
26
5
6
7

6
0
49
15
9
7
21
7
5
5

5
0
47
18
12
5
19
6
6
6

9
7
60
15
21
13
26
20
16
15

Industri
Livsmedel
Naturbruk
Svenska/Svenska som andra‐
språk
Matematik
Engelska
Övriga teoretiska kurser
Orienteringskurser

10
3
4
5

9
4
3
2

14
5
7
3

21
9
10
6

4
4
4
3

2
2
3
3

4
3
3
2

6
5
4
2
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3.13 Uppföljning av elever
De vanligast förekommande tillvägagångssätten som kommunerna använder sig av för
att samla in uppföljningsuppgifter är via telefon, i samband med ansökan, genom personliga kontakter eller i samband med upprättandet av individuell studieplan. I kommentarerna skriver flera kommuner att de använt ett administrativt system för uppföljning av deltagarna.

Andel kommuner i %

Uppföljningsmetoder

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Hösten 2010

Våren 2011

Hösten 2011

2012
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3.14 Gemensamt nyttjande av resurser mellan yrkesvux och ungdomsgymnasiet
Gemensamt nyttjande av resurser mellan yrkesvux och ungdomsgymnasiet varierar
mellan de olika yrkes- och ämnesområdena. Störst är det inom omvårdnad, där ca en
tredjedel av kommunerna samverkar om resurser på något sätt. Näst vanligast är det
inom industriutbildningar och därnäst övriga teoretiska kurser. Situationen har i stort
sett varit oförändrad mellan åren.
Under 2012 var det ungefär lika vanligt att samverka kring lokaler, lärare och utrustning. Samläsning mellan vuxna elever och ungdomsgymnasiets elever var den minst
förekommande formen av gemensamt nyttjande, med 7 procent i medelvärde.
Gemensamt nyttjande av resurser mellan yrkesvux och ungdomsgymnasiet

(andel

kommuner i procent)

2012
Barn och fritid
Media
Omvårdnad
Bygg
El
Energi
Fordon
Handel och administration
Hantverk
Hotell och restaurang
Industri
Livsmedel
Naturbruk
Svenska/Svenska som
andraspråk
Matematik
Engelska
Övriga teoretiska kurser

Samläsning

Lärare

Lokaler

Läromedel

Utrustning

4
2
12
6
8
1
7
5
7
10
11
3
4
10

7
3
27
13
17
6
15
10
12
18
18
6
8
13

7
3
30
15
16
6
16
10
12
19
19
7
7
15

4
2
15
10
10
4
10
6
9
11
13
3
6
8

6
3
28
13
15
5
14
9
10
18
18
6
6
11

11
10
14

14
13
17

15
14
18

8
8
12

10
10
15

Anm. Diagrammet redovisar svaren på en flervalsfråga. Flera former av samnyttjande kan före‐
komma inom ett yrkes‐/ämnesområde i en kommun.
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3.15 Samverkan med andra kommuner
Samverkan med annan kommun förekommer i någon form i nästan samtliga kommuner. Endast 2,5 procent av kommunerna uppger att de inte har någon samverkan med
andra kommuner. 2012 uppgav 85 procent av kommunerna att de deltar i nätverk för
studie- och yrkesvägledare. Det är även en stor andel kommuner som har svarat att de
deltar i kontinuerliga träffar inom ett samverkansområde och att de genomför en gemensam analys av utbildningsbehov.
2012 uppger något färre kommuner än hösten 2011 att de söker statsbidrag gemensamt, har gemensam administration eller uppföljning. Antalet kommuner som har
samverkansavtal om interkommunal ersättning eller gemensamt kursutbud med ”frisök” har minskat.
Områden för samverkan med andra kommuner (andel kommuner i procent)
Höst
Vår 2011 Hösten
2012
2010
2011
Nätverk för studie‐ och yrkesvägledare
75
74
85
Kontinuerliga träffar med kommunrep‐
resentanter i samverkansområdet
Gemensam analys av utbildningsbehov

79

80

77

77

75

73

71

74

Gemensam ansökan om statsbidrag

58

68

70

65

Gemensam marknadsföring

54

60

58

55

Gemensam uppföljning

39

54

56

54

Gemensam administration

27

47

52

48

Samverkansavtal om interkommunal
ersättning e.d.
Gemensamt kursutbud med "frisök"

54

51

47

44

35

34

30

28

Annat

6

6

4

5

Ingen samverkan med andra kommuner

6

2

4

3
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3.16 Samråd kring yrkesutbildningens betydelse för regional tillväxt
Hösten 2011 hade 91 procent av kommunerna diskuterat vuxenutbildningens betydelse
för regional tillväxt med Arbetsförmedlingen och 77 procent med det lokala/regionala
näringslivet. Störst ökning under perioden våren 2011-2012 har skett gällande samråd
med region-/kommunförbund och med länsstyrelse.
1,5 procent av kommunerna uppgav att de inte fört någon diskussion med andra aktörer om dessa frågor.

Andel kommuner i %

Aktörer med vilka kommunerna diskuterat
vuxenutbildningens betydelse för regional tillväxt
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3.17 Samråd med Arbetsförmedlingen
Det vanligaste är att samråd med Arbetsförmedlingen sker inför ansökan om statligt
bidrag till yrkesvux. Då sker samråd i 81 procent av kommunerna. Ungefär sex av 10
kommuner har kontinuerliga samråd under året eller vid enstaka tillfällen/vid behov.
Ingen större förändring har skett i förhållande till tidigare perioder. Fem kommuner
uppger att inget samråd skett med Arbetsförmedlingen 2012.
3.18 Samråd med lokala näringslivet
Drygt 60 procent av kommunerna hade under 2012 samråd med företrädare för det
lokala näringslivet dels vid enstaka tillfällen och dels inför ansökan om statligt bidrag
för yrkesvux. Andelen av kommunerna som haft kontakter med näringslivet inför ansökan har minskat med ca 10 procent under perioden. Cirka 40 procent av kommunerna har kontinuerliga samråd under året. 5 procent av kommunerna uppger att de
inte haft något samråd med lokala näringslivet 2012.
3.19 Nämnd som ansvarar för yrkesvux/lärlingsvux
Det varierar ganska mycket mellan kommunerna hur yrkesutbildning för vuxna organiseras. Inom kommunerna återfinns dock hanteringen av både yrkesvux och lärlingsvux
i huvudsak inom samma nämnd.
De flesta kommuner, 65 procent för yrkesvux och 62 procent för lärlingsvux, har organiserat verksamheten i nämnder som utbildnings-, bildnings- eller vuxenutbildningsnämnden. Cirka en tiondel av kommunerna har istället förlagt verksamheten i nämnder
som t ex arbetslivs-, arbetsmarknads- eller i några fall arbetsmarknads- och utbildningsnämnden. En lika stor andel uppger att yrkesvux och lärlingsvux hanteras av
kommunstyrelsen. Fler varianter finns, med koppling till integration, kompetens, vuxenutbildning, familj och social verksamhet.
Cirka 13 procent utgör kategorin "övrigt", t ex barn-, kultur-, välfärd-, fritid-, eller familjenämnd, olika utskott, förvaltningar, förbund eller styrelser.
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3.20 Upphandlad utbildning
Av 270 svarande kommuner uppger hälften av kommunerna att de upphandlat mer än
50 procent av utbildningen inom yrkesvux.
Av de 270 svarande kommunerna har 83 kommuner lämnat uppgifter huruvida omfattning av upphandlad utbildning har förändrats sedan år 2009 när yrkesvux inleddes.
28 kommuner uppger att andelen har ökat, 17 kommuner svarar att andelen har minskat, 12 kommuner svarar att all utbildning köps från andra kommuner och i 3 kommuner har ingen förändring skett kring upphandling. 23 kommuner har angett ”annat”
utan att närmare specificera vad som avses.
3.21 Delegation av arbetsuppgifter till extern anordnare eller annan
kommun
37 procent av kommunerna anger att de har delegerat betygssättning och 33 procent
har delegerat upprättande av individuella studieplaner. 27 procent delegerade uppföljning medan 18 procent delegerade studie- och yrkesvägledning till externa anordnare.
Inom kategorin ”annat” ingår bland annat delegering av olika administrativa arbetsuppgifter och validering. 46 procent av kommunerna har inte delegerat arbetsuppgifter
externt.
I det öppna kommentarsfältet beskriver många kommuner att delegeringen av arbetsuppgifter antingen är en följd av samverkan med andra kommuner eller att man köper
hela utbildningar av externa anordnare varav en del arbetsuppgifter då ingår i avtalet.
3.22 Upprättande av individuella studieplaner
Inom yrkesvux uppgav 80 procent av kommunerna att det är studie- och yrkesvägledaren som upprättar elevernas individuella studieplaner. Kommunerna uppgav inom lärlingsvux att motsvarandesiffra var 59 procent. Anledningen till den lägre andelen inom
lärlingsvux är att 21 procent anger att det inte har varit aktuellt att upprätta någon studieplan inom lärlingsvux på grund av att man inte haft elever.
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3.23 Innehåll i de individuella studieplanerna
66 procent av kommunerna har med en relativt detaljerad beskrivning i studieplanerna,
t.ex. bakgrundsuppgifter om eleven, tidigare utbildningar och arbetslivserfarenhet, syfte
med studierna, målsättning på kort respektive lång sikt och vilka kurser som ingår i
utbildningen.
13 procent av kommunerna har uppgett att validering ingår i studieplanen för yrkesvux
respektive 11 procent för lärlingsvux. 21 procent av kommunerna har svarat att det var
”ej aktuellt” för lärlingsvux och en tredjedel av kommunerna har lämnat svar som kategoriserats som "övrigt".
3.24 Organisering av studie- och yrkesvägledning
Studie- och yrkesvägledning kan i en kommun organiseras och genomföras av flera
olika aktörer. Kommunerna kunde i uppföljningen ange flera alternativ. 97 procent av
kommunerna har studie- och yrkesvägledning i egen regi. 16 procent av kommunerna
har delegerat studie- och yrkesvägledningen till externa anordnare och 9 procent har
vägledningsinsatser i samverkan med Arbetsförmedlingen. Det förekommer även att
kommuner organiserar vägledningen genom samverkan med annan kommun. 46
kommuner lämnade kommentarer som pekar på att det finns stor flexibilitet i hur studie- och yrkesvägledningen organiseras inom ramen för yrkesvux och vuxenutbildningen i övrigt. Två exempel följer:
”Alla kommunala studie- och yrkesvägledare organiseras i en central vägledningsenhet som erbjuder
opartisk vägledning. Denna enhet har sett/och ser likadan ut för all vuxenutbildning, inte bara specifikt yrkesvux.”
”För elever som läser interkommunalt på annan ort görs studieplanering initialt hos egna studievägledare. Därefter kan uppdatering och uppföljning av studieplaneringen ske hos anordnande kommuns
studievägledning i samband med pågående studier.”
Samarbeten sker också med Arbetsförmedlingen, externa anordnare och inom regional
samverkan. Flera beskriver hur deras vägledare finns på Arbetsförmedlingen en dag i
veckan och håller informationsmöten där.
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3.25 Tillgänglighet för elever med funktionsnedsättning att delta i yrkesvux och lärlingsvux
Av 270 svarande kommuner uppger 107 kommuner att de inte vidtagit några särskilda
åtgärder för att individer med funktionsnedsättning ska kunna delta i utbildning inom
ramen för yrkesvux. Svaren måste tolkas med försiktighet eftersom frågan var öppet
ställd och kan ha tolkats olika av de som besvarat enkäten. Kommunerna hänvisar bl.a.
till alternativen ”inga sökande”, ”ej aktuellt” eller ”ingen efterfrågan”. 49 kommuner
menar dock att de kan individanpassa lokaler och hjälpmedel om behovet skulle uppstå. En vanlig kommentar:
”Vi har inte haft några aktuella personer. Om sådana personer kommer att delta löser vi detta från
fall till fall. Alla erbjuds att delta i våra utbildningar.”
Det är också 49 kommuner som uppger att de har anpassade lokaler/hjälpmedel och
strukturer för att kunna ta emot personer med funktionsnedsättning och lika många
har rutiner för att kunna individanpassa efter behov. I den sistnämnda kategorin finns
även en handfull som använder orienteringskurser som ett sätt att anpassa utbildningen.
Det kommunerna avser med funktionsnedsättning är allt från fysiska rörelsehinder,
syn- och hörselnedsättning till psykosociala faktorer och dyslexi som t.ex. kan kräva
speciallärarstöd, muntliga prov och längre tid vid prov och inläsning av litteratur. 21
kommuner anger att de endast erbjuder stöd för dyslexi och psykiska/intellektuella
funktionshinder och 17 kommuner menar att denna typ av stöd är ett krav som ingår
som en förutsättning i upphandlingsunderlaget. 24 kommuner har lämnat övriga, mer
eller mindre adekvata svar, t.ex.:
”Det har inte varit något problem. Vi har inte avslagit någon persons kurs med motivering att de har
någon funktionsnedsättning. Däremot har det ibland varit en diskussion tillsammans med en vägledare huruvida det är bra att gå omvårdnadsprogrammet och ha svåra ryggproblem. Oftast brukar vi
be personen göra en kort praktik för att se om det kan fungera. För många funktionshinder finns det
hjälpmedel.”
3.26 Samverkan mellan huvudman och arbetsplats
40 procent av kommunerna har svarat att samverkan inom yrkesvux sker genom regelbunden dialog med skola/lärare och handledare/arbetsplats. 21 procent av kommunerna uppger att samverkan mellan huvudman och arbetsplats sker genom planerade
och kontinuerliga dialoger där även eleven deltar, så kallade trepartssamtal. Sammantaget utgör de en majoritet, 61 procent av kommunerna inom yrkesvux.
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20 procent av kommunerna anger att de sköter detta via externa utbildningsanordnare
eller kommunala samarbetsorganisationer.
För lärlingsvux utgör kategorin ”Dialog skola/handledare och arbetsplats” den vanligaste samverkansformen, vilket innebär 26 procent av kommunerna. 16 procent har
även involverat eleven i samverkan och anordnar så kallade trepartssamtal.
18 procent av kommunerna anlitar externa utbildningsanordnare för lärlingsvux.
3.27 Efterfrågan av lärlingsutbildning från näringsliv och elever
34 procent av kommunerna anser att näringslivet har visat ett relativt stort intresse för
lärlingsutbildning för vuxna.
112 svarande kommuner valde att kommentera denna fråga ytterligare. Av dem tar 27
kommuner spontant upp kopplingen mellan marknadsföring och efterfrågan av lärlingsutbildning samt att det finns en osäkerhet kring hur många platser man kommer
att få i framtiden. Två exempel:
”Vi törs inte slå särskilt mycket på trumman för vi vet inte hur många platser vi har! Räknestycket
från 2011 med 52% ena terminen och 48% den andra är ju sagolikt, hur förklarar man det? Vi
skulle utan vidare kunna skapa ett intresse hos näringslivet, men då måste vi först stå själva på stadig
grund, dvs säkert veta vad vi har och vad vi kan erbjuda.”
”Lärlingsutbildning har varit trögjobbat! Det har varit svårt att få näringslivet (som mest består av
mikroföretag) att ställa upp med lärlingsplatser, och svårt för kommunen att kunna erbjuda så många
alternativ som vi skulle vilja. Det är också tidskrävande att ta fram utbildningskoncept på individbasis och kvalitetssäkra dessa.”
Sammanlagt 7 procent av de svarande (8 kommuner) uppger att det finns ett stort intresse antingen från elever och/eller näringslivet och att de hade behövt fler platser.
Däremot menar 5 procent (6 kommuner) att näringslivet visat ett svalt intresse, vilket
möjligen också kan hänga ihop med på vilket sätt man har marknadsfört lärlingsvux.
Inom kategorin "övrigt" återfinns kommuner varav många anger att de är allmänt positiva till lärlingsvux. 20 procent (22 kommuner) har svarat "ej haft", "ingen efterfrågan".
4 procent tar upp studiefinansiering som ett problem.
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3.28 Handledarutbildningens genomförande och innehåll
270 kommuner svarade på frågan om handledarutbildning. 107 kommuner hade inte
anordnat någon handledarutbildning.
163 kommuner svarade att de har anordnat handledarutbildningar antingen inom både
yrkesvux och lärlingsvux eller en av dessa varianter. Det är vanligare att man har genomfört handledarutbildning inom yrkesvux än inom lärlingsvux. Inom yrkesvux är det
vanligast förekommande att genomföra handedarutbildning i egen regi, vilket 22 procent av kommunerna anger att de har gjort, eller som extern kurs/köpt tjänst vilket 21
procent har gjort. Inom lärlingsvux är det vanligare att tillhandahålla handledarutbildning i egen regi vilket en tredjedel av kommunerna har gjort.

Andel av 163 kommuner i %
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3.29 Övriga öppna kommentarer angående yrkesvux och lärlingsvux
114 kommuner valde att lämna öppna kommentarer i uppföljningen av yrkesvux och
lärlingsvux. De problem som redovisas verkar ofta bero på kommunens storlek, små
kommuner har små resurser, och att det blir en kortsiktig planering beroende på
när/om statsbidraget betalas ut. En återkommande kommentar:
”Osäkerhet vad gäller statsbidraget för yrkesvux år för år hämmar satsningen. Besked i bästa fall i
december och start i januari är omöjligt. Beslut ett år i förväg vore önskvärt.”
Generellt sett verkar kommuner som har regionsamverkan nöjda med de administrativa och ekonomiska samordningsfördelar detta ger. När det gäller lärlingsvux tycker en
del kommuner att det är krångligt med de villkor som ställs i förordningen om lärlingsråd, avtal m m och att Skolverkets uppföljning kräver alltför mycket administration,
planering och resurser.
34 procent av svaren (39 kommuner) innehåller olika typer av reflexioner och konstateranden både med ett lokalt perspektiv och mera övergripande. Bl a finns några synpunkter på om yrkesvux och lärling borde ha samma förordning istället för två olika.
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4. Analys och förslag till åtgärder
4.1 Huvudmannens uppdrag och ansvarstagande
Kommunerna behöver bli bättre på att synliggöra de effekter vuxenutbildningen har
för individerna och samhället. Den gymnasiala nivån är oftast en ”basnivå” för att
kunna etablera sig i många yrken eller som grund för ytterligare studier och vuxenutbildningen beskrivs därför som en viktig del i lokala eller regionala strategier kring utbildningsfrågor. Trots detta saknas många gånger sådana uppföljningar av verksamheten som skulle kunna utgöra underlag för fortsatt utveckling av vuxenutbildningen.
De flesta kommunerna vill och strävar efter att tillhandahålla en väl planerad vuxenutbildning. Det som påverkar deras planering är bland annat att de inte alltid vet från år
till år hur många individer som är i behov av utbildning och vilka utbildningar som
kommer att efterfrågas. Utbildningarna ska vara flexibla i tid och rum och de ska kunna
startas kontinuerligt under året. Kommunen ska tillse att vägledning och validering
genomförs så att varje individ dels får ett erkännande för redan inhämtade kunskaper,
dels en individuell studieplan som utgår från individens behov. De stora skillnaderna
mellan kommuners verksamhet är bl.a. hur de arbetar med rekrytering av individer i
behov av vuxenutbildning, om utbildningen är efterfråge- och behovsstyrd och i så fall
vems behov som styr. Många kommuner arbetar fortfarande med ett kursutbud inom
vilket eleverna får göra begränsade val.
Men när det gäller de kommunala resursernas fördelning förekommer det en risk att
vuxenutbildningen får stå tillbaka för andra verksamheter inom utbildningssektorn.
Under ett regionbesök sa en företrädare att:
”Alla kommuner vill ha kvar sin gymnasieskola, men jag har aldrig hört någon säga så om vux”.
Det framkom även under andra besök att kommunen i första hand måste tillse att resurserna räcker till det som kommunen enligt lag är skyldig att tillhandahålla inom utbildningssektorn. Kommunernas representanter menade att utbildning i svenska för
invandrare och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå hör till det som ska
prioriteras, men att även inom dessa utbildningsområden saknas ofta tillräckliga resurser.
På lokal, regional och nationell nivå utarbetas ofta prognoser kring i vilken omfattning
ungdomsgymnasiets elever kommer att kunna bidra till att försörja arbetsmarknaden
med dess kompetensbehov. Vuxenutbildningens roll i detta finns sällan beskrivet i
prognoserna. De som studerar inom vuxenutbildningen är företrädesvis mellan 20 – 55
år varav hälften av eleverna är under 30 år. Det innebär således att en stor andel av

Redovisning av regeringsuppdrag

2013-04-23
52 (63)
Dnr 61-2012:829

eleverna har en avsevärd tid kvar i arbetslivet. Det ställer krav på vuxenutbildningen att
löpande utvecklas för att tillmötesgå de olika behov som vuxenutbildningens målgrupper har av studier.
Fortsatta åtgärder
Skolverket bedömer att behovet av information och kunskap om kommunens skyldigheter och ansvar då det gäller vuxenutbildning generellt är stort i många kommuner.
Ytterligare insatser i form av t.ex. information för de förtroendevalda planeras att genomföras under 2013 inom Skolverkets implementeringsuppdrag.
4.2 Fördelning av statsbidrag
För att stärka kommunerna att anordna yrkesutbildning för vuxna på gymnasial nivå
(yrkesvux) har det sedan 2009 varit möjligt att ansöka om och erhålla riktade statsbidrag. Under år 2011 tillkom möjligheten att anordna lärlingsvux. Det borde innebära
ökade förutsättningar för kommunernas ansvariga politiker att dimensionera utbildningsinsatserna utifrån det behov som finns lokalt, regionalt och nationellt.
Under de senaste åren är det endast någon enstaka kommun som inte har ansökt om
platser. Antingen söker kommunen enskilt eller i samverkan med andra kommuner.
Skolverket har fördelat platserna utifrån kommunens andel arbetslösa i förhållande till
kommunens medborgare i åldern 20 – 64 år. Oftast överstiger antalet ansökta platser
det antal platser som finns att fördela.
Det förekommer att enstaka kommuner inte nyttjat de platser de tilldelats utifrån arbetslöshetssiffrorna i kommunen. Det kan bero på hög utbildningsnivå i kommunen
eller att det finns andra insatser inom Arbetsförmedlingens verksamhet som individerna deltar i. Det finns även ett fåtal kommuner som ansökt om färre platser än de kunnat ansöka om och erhålla. Skolverket tilldelar inte fler platser än den enskilda kommunen ansökt om. I de fall en kommun inte har nått upp till den volym av utbildning
som de erhållit statsbidrag för har kommunen gjort en återbetalning för den del som
inte nyttjats av statsbidraget. Skolverket har därefter kunnat omfördela dessa resurser
till andra kommuner.
När det gäller lärlingsvux är ansökningsläget annorlunda. Det är inte samma efterfrågan
på platser och kommunerna beskriver att det är något svårare att avgöra hur många
elever som kan komma att efterfråga en lärlingsutbildning. Kommunerna beskriver
också att det kan ta något år ytterligare innan den studieformen blir etablerad inom
vuxenutbildningen.
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Vid de regionala dialogträffarna efterfrågade kommunerna möjligheten att sammanföra
de två satsningarna yrkesvux och lärlingsvux. Syftet skulle vara att varje kommun eller
region som ansöker om platser erhåller statsbidrag enligt tidigare fördelningsprinciper,
men att platserna inte fördelas i två olika ”potter”. Det skulle kunna innebära att
kommunen tillsammans med en vuxen elev som ska delta i yrkesutbildning gemensamt
kommer överens om vilken studieform som passar bäst, dvs. lärlingsplats eller utbildning huvudsakligen förlagd till utbildningsmiljö. Det ökar möjligheten för en elev att så
snart det är möjligt få påbörja sin yrkesutbildning eftersom individuella upplägg kan
vara lättare att tillmötesgå än upplägg för grupper av elever. Allt beror på kommunens
beredskap att arbeta med individuella lösningar. Det som oftast avgör är om det finns
tillgång till utbildningsanordnare i egen regi eller på entreprenad och i vilken utsträckning det finns lärlingsplatser att tillgå. I annat fall kan individen ”få stå på kö” för en
utbildningsplats. I vissa fall förekommer det att eleverna drar tillbaka sin ansökan och
söker annan sysselsättning än studier inom vuxenutbildningen.
Även om tilldelning av platser skulle ske enligt ovan skulle kommunerna även fortsättningsvis i sin ansökan behöva beskriva hur många lärlingsplatser som är möjliga att
nyttja för presumtiva elever och inom vilka yrkesområden. Skulle en elev däremot vilja
genomföra utbildningen förlagd till utbildningsmiljö skulle kommunen kunna erbjuda
yrkesvux istället. Om en kommun har fyllt sin kvot av lärlingsvux, men samtidigt har
platser kvar inom yrkesvux, kanske inte individen ges möjlighet att välja mellan dessa
studieformer och upplägg.
Fortsatta åtgärder
Skolverket bedömer att det behöver göras en översyn av nuvarande fördelning och
tilldelning av statsbidraget. Syftet med detta är dels att kartlägga hur de tilldelade platserna nyttjas för avsedd målgrupp, dels att analysera om det finns bättre lämpade fördelnings- eller tilldelningsprinciper av utbildningsplatser.
4.3 Förankring lokalt av satsningarna
Under de nämnda dialogträffarna blev det tydligt att en kommuns förutsättningar att
arbeta långsiktigt med dimensionering av vuxenutbildningen är starkt beroende av det
politiska stödet i kommunen för att klara det som är vuxenutbildningens uppdrag.
De uppföljningar av genomförd verksamhet som gjorts i samband med satsningen
inom yrkesvux påvisar inte den ökning av platser som var önskad av regeringen. Företrädare för många kommuner framför ofta att det beror på ökade kostnader för utbildningar i svenska för invandrare eller kommunal vuxenutbildning på grundläggande
nivå. Enligt företrädare för flera kommuner har det ibland inneburit att kommunen
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mer eller mindre minskat de kommunala anslagen för den samlade vuxenutbildningen
till att i vissa fall enbart omfatta de verksamheter där den enskilde har en rätt till studier, dvs. grundläggande nivå samt utbildning i svenska för invandrare.
Det är många kommuner som beskriver hur de i samband med satsningen på yrkesvux
har kunnat erbjuda yrkesutbildning inom områden som de tidigare inte kunnat erbjuda
kommunens medborgare. Med ökad efterfrågan och större volymer blir det lättare att
erbjuda fler utbildningsinriktningar. Företrädare för kommunerna beskriver ofta hur
vuxenutbildningen utvecklats när det gäller att möta efterfrågan. Kostnaden för yrkesutbildning har tidigare varit alltför hög för att kunna tillgodose vissa individers behov.
Men genom att kunna nyttja delar av det kommunala anslaget kombinerat med det
riktade statsbidraget har dessa kommuner kunnat tillmötesgå fler individuella behov
och önskemål.
Utan det riktade statsbidraget hade vissa kommuner inte haft resurser att genomföra
vissa yrkesinriktade utbildningar på gymnasial nivå. Vilken tillgång en individ har till
vuxenutbildning i den egna kommunen blir i hög grad beroende av i vilken kommun
individen är bosatt. Det går inte att hänföra dessa skillnader i kommunernas verksamhet och organisation av vuxenutbildningen till om den sorterar direkt under kommunstyrelsen eller under en facknämnd. Skillnaderna verkar heller inte bero på vilken politisk majoritet som styr i kommunen. Det verkar mer handla om vilken utbildningstradition som finns i kommunen och i vilken grad vuxenutbildningen har utvecklats i ett
mer långsiktigt perspektiv.
Det framkom även under dialogträffarna att såväl tjänstemän som förtroendevalda
tyckte att det finns en ”ryckighet” i vuxenutbildningen och att orsaken var att den ses
som ett ”arbetsmarknadspolitiskt instrument”. De menade att det var svårt att få ett
långsiktigt perspektiv på verksamheten. De ansåg också att om verksamheter inom
vuxenutbildning kunde planeras i treårs-cykler skapades bättre förutsättningar att planera vilka insatser som ska genomföras för den målgrupp som kan kräva mer tid att
rekrytera.
Fortsatta åtgärder
Skolverket bedömer att det behövs en mer djupgående analys på kommunnivå av vad
som ligger till grund för ställningstaganden som görs av huvudmannen när det gäller
fördelning av resurser till vuxenutbildning. Analysen bör omfatta ett urval av kommuner med likvärdiga förutsättningar.
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4.4 Förordningar om statsbidrag inom yrkesvux och lärlingsvux
De särskilda förordningar som gäller för de statliga satsningarna är till viss del inte
harmoniserade vilket i sin tur påverkar förutsättningarna för kommunens ledning och
styrning samt kvalitetsarbete. Kommunerna avser främst de bestämmelser kring antagning och urval som skiljer sig mellan yrkesvux och lärlingsvux. Regelverket för de statliga satsningarna upplevs i vissa delar som diffusa med anledning av gränsdragningen
mellan ”reguljär” vuxenutbildning och arbetsmarknads- och uppdragsutbildning.
Kommunerna kan även ta del av ett riktat statsbidrag för ökade kostnader i samband
med utbildning för 20-24-åringar. Det var flera politiker som medverkade vid regionträffarna som inte kände till att denna möjlighet finns. En komplikation kring detta
statsbidrag är att kommunerna med nuvarande system inte har möjlighet att ta del av
uppgifter från CSN eller Arbetsförmedlingen avseende vilka dessa elever är. Det kan
innebära en risk att varje utbildningsplats finansieras med ett högre bidrag än vad som
var avsett. Om det var möjligt för kommunerna att få någon form av anvisning från
Arbetsförmedlingen eller CSN att eleven tillhör den målgrupp som omfattas av satsningen på 20–24-åringar skulle denna risk upphöra.
Fortsatta åtgärder
Skolverket bedömer att det behövs en harmonisering av gällande förordningar för de
statliga riktade statsbidragen. De villkor som avser behörighet, antagning och urval
behöver bearbetas och när det gäller statsbidrag för ökade kostnader inom komvux för
elever i åldern 20-24 år måste det klart framgå hur kommunerna ska få information om
vilka elever detta avser.
4.5 Verksamhetspoäng för beräkning av statsbidrag
En viktig fråga i samband med statliga insatser i form av riktade medel till vuxenutbildning är att bidrag utgår efter beräkning av verksamhetspoäng som i sin tur omvandlas till årsplatser. En komplikation finns inbyggd i systemet i och med att verksamhetspoäng på gymnasial nivå inom komvux (och framöver även inom särvux) motsvarar en gymnasiepoäng. Redovisning av verksamhetspoäng utgår från fastställda
gymnasiepoäng för en kurs eller delkurs. Det får till följd att det är svårare vid uppföljning av kommunernas genomförda verksamhet att uppskatta i vilken omfattning utbildningens upplägg har motsvarat de enskilda elevernas behov av utbildning eller om
det efter validering har genomförts en prövning som ingår i redovisade poäng. En individ som genomför fler verksamhetspoäng än det som beräknas för heltid kan aldrig
erhålla mer studiemedel per vecka. Det finns i kommunerna företrädare som menar att
individer efterfrågar möjligheten att studera i en snabbare takt, dvs. mer än 20 verk-
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samhetspoäng per vecka. Det finns också elever som, har svårigheter att klara att genomföra studierna i den studietakten. Däremot verkar alla som tagit upp denna fråga
vara överens om att det av dokumentationen inte ska framgå om någon individ har
behövt mindre eller mer tid för studierna. Frågan kvarstår dock i vilken utsträckning
kommunerna kan inhämta mer resurser i form av statsbidrag om ett stort antal av eleverna genomför mer verksamhetspoäng per vecka. Eller om det kan anses vara så att
de som klarar en högre studietakt frigör resurser till de som kan anses behöva mer
stöd?
Fortsatta åtgärder
Skolverket avser att analysera i vilken utsträckning det nuvarande systemet med beräkning av verksamhetspoäng och årsplatser påverkar elevers studietakt och studietid. Det
finns ett behov av att se över i vilken utsträckning det är den enskilde eleven som gjort
ett medvetet val att läsa fler än 20 verksamhetspoäng eller om det är utbildningsanordnaren som fastställt dessa villkor.
4.6 Ersättning till arbetsplats inom lärlingsvux
Inom det riktade statsbidraget för lärlingsvux är det möjligt för en arbetsgivare eller ett
företag att erhålla ersättning för att ta emot och genomföra delar av lärlingsutbildning.
Under det gångna året har ett antal frågor ställts kring den del av statsbidraget som ska
utgå till arbetsplatser. Det finns arbetsplatser som inte efterfrågar denna ersättning och
den utgår bara till kommunen i de fall den verkligen utbetalats. Det har även förekommit förfrågningar kring möjligheten att ersätta företag i andra nordiska länder i de
fall företaget är etablerat både i Sverige och i annat nordiskt land. Vissa frågor berör
lärlingar inom särskild utbildning för vuxna och handlar bl.a. om under hur stor del av
dagen de deltar i utbildningsinsatser och vad som räknas till deras sysselsättning inom
daglig verksamhet.
Fortsatta åtgärder
Skolverket bedömer att nuvarande ersättningsnivå till arbetsplats inom lärlingsvux anses tillräcklig av kommuner och arbetsplatser. Skolverket avser att närmare följa upp
hur den ersättning som utbetalats till arbetsplatsen fördelats, d.v.s. om den utbetalats
till handledare, bekostat kompetensutvecklingsinsatser för personal eller om ersättningen fördelats kollektivt till samtliga anställda på arbetsplatsen.
4.7 Uppföljning
Skolverkets och kommunernas arbete med uppföljning och utvärdering av det riktade
statsbidragen inom yrkesvux och lärlingsvux har under åren utvecklats. Vid Skolverkets
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uppföljning ställs liknande frågor vid varje uppföljningstillfälle för att lättare följa vilken utveckling som skett i kommunerna. De administrativa system som kommunerna
nyttjar inom vuxenutbildningen kan se olika ut i sin utformning och uppgifter om en
elevs studier varierar därmed.
Kommunerna ska årligen till Skolverket lämna uppgifter som avser elever inom yrkesvux och lärlingsvux.
I samband med uppföljning av yrkesvux och lärlingsvux ombads kommunerna att
lämna uppgifter på elevernas sysselsättning före och efter utbildning. Det var uppgifter
som flera kommuner inte efterfrågat tidigare elever. I vilken utsträckning det var utbildningens innehåll och upplägg som gjorde att de fick arbete eller om det var konjunkturen på arbetsmarknaden som avgjorde var också svårt att bedöma.
Fortsatta åtgärder
Skolverket avser att i samverkan med ett urval av kommuner samt företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting, Centrala studiestödsnämnden och Arbetsförmedlingen, analysera vilka behov som finns för att åstadkomma en bättre uppföljning och utvärdering av utbildningsinsatser inom vuxenutbildningen.
4.8 Behovsanalyser – vems behov styr?
Vuxnas önskemål om utbildning överensstämmer oftast med det som framkommer i
olika analyser av arbetsmarknadens kompetensbehov. En vuxen elev väger ofta in hur
den lokala arbetsmarknaden ser ut liksom vilka de ekonomiska förutsättningarna är för
att studera. Att en vuxen väljer studier som inte leder vidare till arbete eller fortsatta
studier är sällsynt. Svenskt Näringsliv beskriver i sin rapport En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna som utkom i oktober 2012 vilken påverkan denna satsning på
yrkesvux kan ha på försörjning av arbetskraft.
Enligt skollagen ska kommunerna informera om och aktivt verka för att få vuxna att delta
i vuxenutbildning. Skolverket har sett stora skillnader kring hur kommunerna arbetar
med rekrytering. Ett intryck från dialogerna är att det i flera kommuner saknas såväl
mål, planer och strategier som reella insatser då det gäller ett aktivt rekryteringsarbete.
Skolverket har träffat kommuner där i princip samtliga elever har individuella studieplaner. Många kommuner har också möjliggjort individuellt anpassade lösningar som
t.ex. kan innebära att utbildningar anordnas utifrån olika studieformer och hos olika
anordnare. Det kan i samma kommun vara så att vissa elever genomför en utbildning
inom ett yrkesområde i form av lärlingsupplägg, medan andra elever genomför motsvarande i utbildning till stor del förlagd till utbildningsanordnarens lokaler.

Redovisning av regeringsuppdrag

2013-04-23
58 (63)
Dnr 61-2012:829

I andra kommuner förekommer, främst inom gruppundervisning, att samtliga elever
har identiska studieplaner. Oavsett elevernas utbildningsbakgrund och tidigare erfarenheter och kompetenser är upplägget närmast identiskt för samtliga elever. Det hävdas
så att om ingen av eleverna har erfarenheter från området så behöver samtliga samma
innehåll och upplägg. Avgörande för utbildningens genomförande borde istället vara
bl.a. hur länge det är sedan individen senast studerade och vilka kunskaper individen
behöver validera. Det innebär att t.ex. möjligheten att delta i orienteringskurs i studieteknik eller validering varierar för den enskilde.
I vissa kommuner finns det tecken som tyder på att utbudet av yrkesutbildningar inom
vård- och omsorgsområdet bestäms med utgångspunkt i kommunens eget behov av
kompetens i egenskap av huvudman för detta yrkesområde. Samtidigt betonar såväl
kommuner som arbetsmarknadsföreträdare det stora behov som finns av rekrytering
av anställda inom äldreomsorg. Antal ungdomselever som lämnar gymnasieskolans
treåriga program är 5 000 elever. För vuxenutbildningen handlar det om ca 16 000 elever som enligt Skolverkets statistik årligen får en utbildningsinsatser inom det yrkesområdet vård och omsorg. Många ser därför vuxenutbildningen som den viktigaste utbildningsanordnaren för just detta yrkesområde. En stor del av de kvinnor som kommit till Sverige från andra länder får arbete inom vård och omsorg, främst när det gäller
äldreomsorg. Flera kommuner menar att många kvinnor som inte arbetat utanför
hemmet har arbetat i hemmet med att ta hand om flera generationer i familjen och ofta
vill de fortsätta inom vårdsektorn. Men det finns även de som bär på yrkeserfarenheter
inom andra områden och därför borde erbjudas validering. Det stora behovet av personal innebär att ett arbete inom äldreomsorgen ses som möjligt vilket innebär att validering av annan kunskap och kompetens kanske inte alls övervägs. Det finns även en
risk att andra elevers önskemål om utbildning får stå åt sidan för att kommunen ska
kunna möta behovet av utbildade inom äldreomsorgsverksamheten.
Det råder alltså en oklarhet i dessa fall om det är den enskilde som efter en allsidig information om arbetslivets kompetensbehov samt vägledning tar beslut om studieinriktning eller om det är ett färdigt utbud som han eller hon har att förhålla sig till. Ett
syfte med den individuella studieplanen är att huvudmannen ska få underlag för vilka
utbildningar som ska genomföras. Med utgångspunkt i bl.a. de genomförda dialogerna
är Skolverkets uppfattning att det i ett mindre antal kommuner saknas strategier för att
ta fram underlag för beslut om vilka kurser som ska genomföras. Den utgångspunkt
som lagen föreskriver, dvs. den enskildes behov och förutsättningar, ligger i många fall
inte till grund för någon fastställd planering eller modell. Detta innebär också att systematiska behovsanalyser för att få underlag för vilka kurser och utbildningar kommunmedborgarna efterfrågar sällan förekommer. Skolverket kunde vid några dialogmöten konstatera att det fanns en stor diskrepans kring de behovsanalyser som gjordes
av t.ex. Arbetsförmedlingen jämfört med den kommunen tog fram. En kommunal
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företrädare redogjorde för att de saknade ekonomiska förutsättningar och arbetstid att
ta fram dessa behovsanalyser.
Ett omfattande utvecklingsområde är därför arbetet med behovsanalyser. I samband
med yrkesvux och lärlingsvux har analysarbetet ökat något, men det krävs ett vidgat,
varaktigt, strategiskt samarbete med företrädare för arbetsmarknadens parter. Detta för
att vägledningsfunktionen ska få underlag för information om arbetslivets kompetensbehov, men även för att etablera kontakter för att utveckla och genomföra arbetsplatsförlagt lärande vilket saknas i dagsläget i många kommuner. Det innebär inte att arbetsmarknadens behov ska styra vuxenutbildningen, eftersom en utbildningsinsats kan
innebära en längre planering än det aktuella arbetsmarknadsbehovet. Det förstärkta
individperspektivet i skollagen och förordningen om vuxenutbildning innebär att verksamheten till innehåll och form ska utgå från den enskildes behov och förutsättningar.
Detta ska växa fram efter en gedigen och adekvat information och vägledning.
Fortsatta åtgärder
Skolverket bedömer att en bättre samordning mellan de parter som på olika nivåer
genomför behovsanalyser måste äga rum och att vuxenutbildningens uppdrag tydligare
framgår och beaktas i de analyser som genomförs.
4.9 Individuell studieplan och individuella lösningar
En indikation på hur väl kommunerna kan tillhandahålla en flexibel utbildning är i vilken utsträckning de t.ex. stödjer en individ att koncentrerat läsa just den eller de kurser
den enskilde har behov av. Det kan finnas en problematik för enskilda elever när kurser fördelas över en längre tidsperiod eftersom det kan medföra att eleven väljer till
kurser endast i syfte att uppfylla krav för studier på heltid.
Det är viktigt att den individuella studieplanen tydligt utgår från den enskildes behov
och förutsättningar, d.v.s. enbart den eller de kurser som den enskilde har behov av
och att verksamheten organiseras med detta som utgångspunkt. Detta innebär i praktiken att den samlade mängden inrättade individuella studieplaner blir det underlag på
vilket ansvarig nämnd fattar beslut om vilka kurser och utbildningar som ska genomföras.
Utbildningen ska kunna bedrivas kontinuerligt under hela året. För att klara ett sådant
upplägg ökar andelen kommuner vars lärare övergår till semestertjänster, en anställningsform som också är vanligast hos de externa anordnare kommunerna anlitar. Det
har i vissa kommuner inneburit diskussioner med personalen vad som avses och om
det inte ger möjlighet till studieuppehåll under lärarnas semesterperioder. Det finns
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även elever som vill ta ett studieuppehåll under semesterperioderna för att kunna ta ett
”sommarjobb”.
Många utbildningsanordnare ”paketerar” yrkeskurser. Syftet beskrivs ofta vara att tydliggöra en yrkesutgång för den vuxne. Vuxenutbildningen ska inte spegla ungdomsgymnasiet i sin utformning, men det är samma kurser och kursmål som gäller för både
vuxna och ungdomar. Enligt bestämmelserna ska utbildningar inom vuxenutbildningen ges i form av kurser. Detta bör vara utgångspunkten i samband med information
och vägledning. Annars kan det innebära att studierna blir mera omfattande än vad
som svarar mot den enskildes behov och förutsättningar. Först efter upprättandet av
en individuell studieplan är den enskildes studieplanering beskriven och fastslagen.
Skolverket ser med oro på kommunernas uppgifter lämnade i uppföljningsunderlaget
avseende individuella studieplaner. En analys av svaren tyder närmast på att upprättande av individuella studieplaner för samtliga elever verkar minska.
Fortsatta åtgärder
Skolverket avser att närmare analysera i vilken omfattning den individuella studieplanen upprättats utifrån ett individuellt behov. I samverkan med ett urval av kommuner
kommer ett antal avidentifierade individuella studieplaner att samlas in och analyseras.
4.10 Dokumentation i form av intyg
Enligt skollagen ska huvudmannen ansvara för att eleverna informeras om möjligheten
att få ett intyg. Den dokumentation som beskriver genomförd utbildning bör inte skilja
sig åt i alltför hög grad. Skolverket har tagit del av intyg som endast beskriver att individen har deltagit i orienteringskurs eller i annat ämne. Ibland handlar det om att beskriva under viken tidsperiod eleven har varit inskriven vid vuxenutbildningen. Det
finns även kommuner som utfärdat intyg som i mer beskrivande termer intygar de
kunskaper och kompetenser en elev innehar – utan att det sker en värdering av dessa.
Bättre dokumentationsformer kan även innebära att utfall efter genomförd validering
blir mer erkännande och rättvisande för den som validerats.
Fortsatta åtgärder
Skolverket avser att ta fram ett stödmaterial som syftar till att beskriva hur kunskaper
och kompetenser kan dokumenteras i form av intyg.
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4.11 Samverkan med Arbetsförmedlingen
Kommunerna ska samråda med Arbetsförmedlingen inför ansökan om statsbidrag till
yrkesvux och lärlingsvux. I ett stort antal kommuner finns det en etablerad kontinuerlig
samverkan mellan dessa verksamheter.
Kommunerna beskrev att det blivit svårare att upphandla någon aktör som är villig att
åta sig uppdrag i mindre kommuner. Det framkom i många kommuner att de externa
utbildningsanordnare som kan upphandlas är färre än tidigare. Kommunerna upplevde
att en tänkbar orsak till det skulle kunna vara att anordnare av utbildningar inom Arbetsförmedlingen oftast förväntas kunna tillhandahålla utbildning över hela landet. Ett
antal större utbildningsföretag har därför en stor del av de utbildningar som genomförs
på entreprenad eller uppdrag.
Kommunernas företrädare lyfter ofta fram att de gärna genomför utbildningar för Arbetsförmedlingens räkning inom ramen för uppdragsutbildning efter regelrätt upphandling, men att bestämmelser kring sådan upphandling enligt Arbetsförmedlingen
villkor innebär att den som åtar sig utbildningsuppdraget förväntas kunna tillhandahålla
utbildning över hela landet där behov uppstår. Kommunernas företrädare menar att
den lokaliseringsprincip som framgår av 2 kap. 1 § kommunallagen (1991:900) innebär
att kommunen inte kan bedriva utbildning utanför den egna kommunen. Enligt uppgift
från företrädare för Arbetsförmedlingen bör dock kommunerna även fortsättningsvis
lämna in anbud på utbildningsinsatser eftersom Arbetsförmedlingen kan ha behov av
lokala utbildningsinsatser. I vissa kommuner och regioner förekommer ett sådant samarbete vilket verkar vara beroende av väl etablerat samarbete i enlighet med verksamhet
inom uppdragsutbildning.
I de fall inget samarbete eller samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen
etablerats finns en uppenbar risk för att två parallella system utvecklas och att återvändsgränder i utbildningssystemet etableras.
4.12 Samverkan med näringslivet
Samverkan med näringslivet i planering och genomförande av yrkesvux och lärlingsvux
behöver i många kommuner utvecklas. Skolverket har kunnat ta del av hur en del, oftast mindre kommuner, under en lång tid har haft ett utvecklat samarbete kring arbetsplatsförlagt lärande. Lärlingsvux har möjliggjort fler utbildningsinsatser i dessa kommuner. Samtidigt har flera företrädare för arbetslivet framfört att det finns en ”trängsel” på arbetsmarknaden kring liknande utbildningsinsatser. En företrädare för kompetensfrågor i näringslivet uttryckte vid ett regionbesök att:
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”Vi behöver förstå arbetslivets förutsättningar och ha bättre framförhållning när vi startar utbildningar. Vi kan inte kräva att företagen ska förstå våra utbildningar och dokument. Alla vill ha en bra
utbildning och utbildningarnas innehåll ska motsvara arbetslivets krav”.
En fortsatt utveckling av lärande på arbetsplats och lärlingsutbildning för vuxna kräver
en utvecklad samverkan och ett samarbete mellan vuxenutbildningens och arbetslivets
företrädare. I dessa sammanhang ges tillfällen att bl.a. informera om vilket uppdrag
vuxenutbildningen har och vikten av samarbete då det gäller information och vägledning till den presumtive deltagaren.
Fortsatta åtgärder
Skolverket avser att närmare analysera kommunernas insatser inom lärlingsvux i syfte
att inför kommande ansökningar om statligt stöd ytterligare skärpa bedömningen av
kommunernas förutsättningar att genomföra lärlingsutbildning.
Skolverket avser att samverka med Arbetsförmedlingen vid informationstillfällen för
närings- och arbetslivets företrädare samt parterna på arbetsmarknaden för att informera om vuxenutbildningen uppdrag och förutsättningar.
4.13 Orienteringskurser, delkurser och individuella kurser
En orienteringskurs kan anordnas för elever som exempelvis är arbetslösa och osäkra
när det gäller sina förutsättningar och långsiktiga mål. Kursen ska anpassas till elevens
individuella behov. Det finns fyra syften med orienteringskursen: medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval, ge ökade studietekniska färdigheter, utgöra
en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden och ge tillfälle till validering.
Kommunerna erbjuder ofta orienteringskurser som en möjlighet för en elev att förbereda kommande studier. Orienteringskurser hör till de mer frekventa kurserna på såväl
grundläggande som gymnasial nivå. För många vuxna elever har orienteringskursen
varit avgörande inför de fortsatta studierna. Skolverket har tagit del av hur kommuner
arbetat med individuella upplägg och innehåll och nyttjat orienteringskursen till validering, vägledning m.m. Möjligheten att inrätta orienteringskurs anses av kommunerna
som nödvändig inom vuxenutbildningen för att uppnå den individanpassning som
krävs för att tillmötesgå de vuxnas behov.
Skolverket ser ett behov av att definiera koder för orienteringskurser utifrån det aktuella syftet med orienteringskursen. Med nuvarande kodangivelser som har tagits fram
av Skolverket går det inte att identifiera syftet. Samma kodning kan för olika elever stå
för olika typer av orienteringskurser. Detta försvårar den nationella uppföljningen av
användandet av orienteringskurser.
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Skolverket har även kunnat konstatera att de avsedda syftena inte alltid är utgångspunkt för de orienteringskurser som inrättats. Det finns fall då dessa i stället används
för att t.ex. utöka antalet timmar i en nationell kurs. Detta i stället för att satsa på mera
lärartid inom den nationella kurs det gäller. Det förekommer även att orienteringskurser beskrivs som obligatoriska inslag för samtliga elever som vill läsa en utbildningsinriktning. Det händer att kommunen redan i förväg beslutat hur många veckor eller
verksamhetspoäng samtliga elever ska delta i orienteringskurs. Det kan t.ex. se ut enligt
följande: ”Utbildningen introduceras med en 14 dagars orienteringskurs”.
Användandet av delkurser är inte så omfattande. Företrädare för vuxenutbildningen
beskriver ofta hur de delat in en större kurs i olika moment. Men det verkar inte avse
sådana delkurser som enligt förordningen ska beslutas av rektor. Detta har verifierats i
de genomförda dialogerna. Det begränsade inrättandet av delkurser och individuella
kurser kan troligen i många fall förklaras av bristande kunskaper om de syften och möjligheter som användningen av sådana kurser innebär.
Fortsatta åtgärder
Skolverket avser att göra en närmare kartläggning och analys av hur kommunerna inrättar och erbjuder orienteringskurser, delkurser och individuella kurser. Skolverket ser
ett behov av att definiera koder för orienteringskurser utifrån det aktuella syftet med
orienteringskursen.

