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1 Utbildningschefens sammanfattande analys 

Som huvudman för vuxenutbildningen i Vallentuna ska utbildningsnämnden systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna rapport är en sammanställning och 
analys av det systematiska kvalitetsarbetet för  Vallentunas kommunala vuxenutbildning år 2020. 
Rapporten redogör för och analyserar statistik kring betygsresultat, avbrott samt resultat från den 
årliga länsgemensamma enkäten för studerande bosatta i Vallentuna. Rapporten bygger på resultat och 
statistik för Kunskapscentrum Nordost (KCNO). I KCNO ingår kommunerna Täby, Danderyd, 
Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Antalet studerande inom den kommunala vuxenutbildningen har ökat under de tre år som jämförs i 
rapporten, flest studerande finns inom de gymnasiala utbildningarna. 652 elever bosatta i Vallentuna 
påbörjade under 2020 en gymnasial kurs inom vuxenutbildningen, vilket innebär en ökning med 100 
studerande jämfört med 2018. Även antalet studerande inom den grundläggande vuxenutbildningen 
har ökat under perioden, lägst ökning har skett inom utbildningar inom svenska för invandrare (sfi) 
och svenskundervisning för yrkesutbildade (sfx). De studerande är i allmänhet nöjda med sina studier, 
resultaten på den länsgemensamma enkäten visar att eleverna inom de allra flesta områden i hög grad 
instämmer i olika påståenden om en hög kvalitet. Exempelvis är det en hög andel elever både inom 
vuxenutbildning och inom sfi/sfx  som kan rekommendera sin skola till andra. Andelen sfi/sfx elever 
som kan rekommendera sin skola till andra har ökat från 71 procent 2018 till 98 procent 2020. 
Samtidigt har andelen elever inom vuxenutbildningen som svarar positivt på frågan varit stabilt under 
åren och är 89 procent för 2020.  

2 Uppdraget 

Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i 
samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska förmedla 
sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de 
grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna. 

Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och eleverna är individer med mycket olika 
förutsättningar. Även elevernas mål med utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför 
anpassas utifrån individens behov och förutsättningar och den kan variera både till längd och till 
innehåll. Vuxenutbildningen ska alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och 
förutsättningar.

3 Organisation  
Vallentuna kommun tillämpar, efter beslut i utbildningsnämnden, auktorisation för 
utbildningsanordnare av kommunal vuxenutbildning (Komvux) inklusive kommunal vuxenutbildning i 
svenska för invandrare (sfi) och svenskundervisning för yrkesutbildade (sfx). De utbildningsanordnare 
som uppfyller kraven i auktorisationsvillkoren godkänns som anordnare av vuxenutbildning för 
kommunens invånare.  Utbildningsanordnarna kan vara en kommunal, privat eller ideell aktör. 
Modellen med auktoriserade utbildningsanordnare syftar till att öka utrymmet för fler aktörer och för 
att stimulera mångfald och kvalitet. 
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Kommunerna Vallentuna, Täby, Danderyd, Vaxholm, Österåker, Upplands Väsby, Sollentuna och 
Solna bildar tillsammans gruppen Vux Norrort och har ett gemensamt samverkansavtal avseende 
auktorisationssystem för att erbjuda kommunernas invånare vuxenutbildning. Samarbetet syftar till att 
höja måluppfyllelsen, anpassa utbildningen efter arbetsmarknadens behov, effektivisera 
administrationen och uppföljningen, skapa gemensamma processer samt att skapa goda förutsättningar 
för vidareutveckling av vuxenutbildningen. 

Utöver Vux Norrort har även kommunerna Vallentuna, Täby, Danderyd, Vaxholm och Österåker ett 
gemensamt kansli, som heter Kunskapscentrum Nordost (KCNO), med en gemensam rektor. KCNO 
ansvarar för ansökningar till kommunal vuxenutbildning från medborgare bosatta i Vallentuna 
kommun.

Vallentuna kommun är huvudman för utbildning som bedrivs för kursdeltagare bosatta i Vallentuna  
kommun hos auktoriserade anordnare, oavsett om utbildningsanordnaren är en kommunal, privat eller 
ideell aktör. 

4 Systematiskt kvalitetsarbete
Enligt skollagens fjärde kapitel ska varje huvudman och skolenhet systematiskt och kontinuerligt 
planera, följa upp och utveckla utbildningen. På enhetsnivå ska kvalitetsarbetet genomföras under 
medverkan av lärare, övrig personal och kursdeltagare. Kursdeltagare ska ges möjlighet till delaktighet 
och inflytande i utbildningen.

Denna rapport är en sammanställning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet för Vallentunas  
kommunala vuxenutbildning år 2020. Rapporten tar sin utgångspunkt i KCNO: s kvalitetsredovisning, 
betygsresultat, svar från bosatta i Vallentuna kommun i den årliga länsgemensamma 
studerandeenkäten samt ytterligare statistik om exempelvis avbrott och validering. 

Den årliga länsgemensamma studerandeenkäten riktar sig till: 

 samtliga studerande i Stockholms län inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 
som har gått på sin utbildning i minst tre veckor. 

 samtliga studerande inom sfi och sfx som har gått på sin utbildning i minst tre veckor 
(undantagna är de som under enkätperioden gick på studieväg 1)

5 Arbetet inom Kunskapscentrum nordost 

Vuxenutbildningen var under 2020 föremål för flera reformer och förändringar i lagstiftningen vilket 
har påverkat KCNO: s arbete och utvecklingsarbete under året. Riksdagen beslutade 1 juli 2020 om 
förändringar i skollagen gällande den kommunala vuxenutbildningen. Skollagen kompletterades då 
med två nya mål, i dessa framgår det att utbildningen ska utgöra en bas för den nationella och 
regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet och ge en god grund för elevernas fortsatta 
utbildning. I och med beslutet förändrades urvalsreglerna så att de som är arbetslösa eller behöver byta 
yrke prioriteras. Till skillnad från tidigare regler som innebar att de med lägst utbildning prioriterades. 
En annan förändring var att det som tidigare kallades särvux, särskild utbildning för vuxna med 
utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada, ska ingå i skolformen komvux.
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Regeringen har signalerat att vuxenutbildningen är ett viktigt verktyg för landets 
kompetensförsörjning. Genom reformerna ska fler nyanlända och utrikesfödda få möjlighet till arbete 
och dessutom ska möjligheterna att växla yrke mitt i livet öka. 

   

5.1 Målgruppen 
Här nedan beskrivs målgruppen och förändringar i målgruppen för KCNO i stort och för kommunal 
vuxenutbildning i Vallentuna kommun.

Antalet elever som påbörjat en kurs vid vuxenutbildning i Vallentuna kommun 
totalt över tid och fördelat på utbildningstyp.[1]

Utbildningstyp 2018 2019 2020
Grundläggande 
vuxenutbildning

112 113 154

Gymnasial 
vuxenutbildning

554 538 652

Svenska för invandrare 301 324 311

Åldersfördelning grundläggande vuxenutbildning[2]

                2018                2019                 2020
Åldersspann Antal Åldersspann Antal Åldersspann Antal
18-19 3 18-19 0 18-19 2
20-24 18 20-24 25 20-24 31
25-30 23 25-30 30 25-30 34
31-35 18 31-35 14 31-35 27
36-40 20 36-40 18 36-40 31
41-50 18 41-50 24 41-50 24
51- 12 51- 2 51- 5

Åldersfördelning gymnasial vuxenutbildning

                2018                2019                 2020
Åldersspann Antal Åldersspann Antal Åldersspann Antal
18-19 12 18-19 21 18-19 33
20-24 191 20-24 188 20-24 207

[1] Inklusive interkommunala elever
[2] Siffrorna är för unika individer. Inklusive interkommunala elever. Gäller samtliga tabeller om åldersspann.
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25-30 135 25-30 102 25-30 145
31-35 60 31-35 73 31-35 93
36-40 61 36-40 52 36-40 55
41-50 65 41-50 68 41-50 86
51- 30 51- 34 51- 32

Åldersfördelning svenska för invandrare

                2018                2019                 2020
Åldersspann Antal Åldersspann Antal Åldersspann Antal
18-19 3 18-19 1 18-19 4
20-24 46 20-24 58 20-24 49
25-30 62 25-30 62 25-30 67
31-35 49 31-35 61 31-35 43
36-40 47 36-40 49 36-40 58
41-50 62 41-50 71 41-50 63
51- 32 51- 22 51- 27

Andel kvinnor som läser någon av utbildningstyperna

Utbildningstyp Andel kvinnor i 
procent 2018

Andel kvinnor i 
procent 2019 

Andel kvinnor i 
procent 2020

Grundläggande 
vuxenutbildning

62% 60% 61%

Gymnasial 
vuxenutbildning

68% 65% 66%

Svenska för 
invandrare

55% 53% 57%

Kommentar: Det har skett en ökning med närmare 100 personer som läser gymnasial 
vuxenutbildning från 2018 till 2020. Även antalet personer som läser grundläggande 
vuxenutbildningen har ökat, där är ökningen cirka 40 personer. Ökningen inom den gymnasiala 
vuxenutbildningen har flera orsaker. Dels har de nyanlända som kom 2015-2017 nått gymnasiestudier 
och dels har rådande pandemi lett till att personer som blivit arbetslösa sökt in till framförallt 
gymnasiala yrkesutbildningar. 

För SFI-utbildningarna har det endast skett en ökning med 10 personer, en tänkbar förklaring som 
KCNO lyfter fram är att  flyktingströmmen minskat generellt. Den rådande pandemin har inneburit 
stora begränsningar för mottagandet av de kvotflyktingar som väntar på att få komma in i Sverige.

5.2 Det ekonomiska läget
Kostnaderna för vuxenutbildningen inom KCNO ökade under hösten 2020, i och med ett ökat antal 
elever. Att fler elever sökte sig till vuxenutbildningen under året beror sannolikt på den rådande 
pandemin och risk för arbetslöshet. Ökade statsbidrag under slutet av 2020 kompenserade dock för de 
ökade kostnaderna. För Vallentuna kommun visade det ekonomiska utfallet för vuxenutbildningen 
2020 på ett överskott. 
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6 Sammanvägd bedömning 

6.1 Utbildningsnämndens mål 
Utbildningsnämnden ska tillsammans med sina verksamheter inom vuxenutbildningen bedriva 
utbildning med hög måluppfyllelse för sina elever som leder till sysselsättning efter avslutad 
utbildning.   

Målet nås genom: 

 Vuxenutbildningen ska ha en undervisning där alla studerande får möjlighet att nå godkända 
kursbetyg och upplever en trygg studiesituation. 

 Utbildningen ger eleverna förutsättningar till sysselsättning i form av vidare studier, praktik 
eller arbete efter avslutad utbildning. 

 Att studie-och yrkesvägledningen inom KCN arbetar för att guida elever mot utbildning som 
arbetsmarknaden efterfrågar. 

6.2 Kundnöjdhet med utbudet av vuxenutbildning
Varje år genomför SWECO på uppdrag av Storsthlm en årlig länsgemensam studerandeenkät som 
riktar sig till:

 samtliga studerande i Stockholms län inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning 
som har gått på sin utbildning i minst tre veckor

 samtliga studerande inom sfi och sfx som har gått på sin utbildning i minst tre veckor 
(undantagna är de som under enkätperioden gick på studieväg 1)

År 2020 besvarades den länsgemensamma studerandeenkäten av totalt 94 elever folkbokförda i 
Vallentuna kommun och som deltar i en vuxenutbildning. Enkäten besvarades av 42 elever  bosatta i 
kommunen som deltar i en sfi/sfx-utbildning. Enkäten omfattar 25 kommuner i länet. 

Nedan redovisas ett antal diagram som redogör för det samlade omdömet om vuxenutbildningen och 
SFI-utbildningen.

Vallentuna Kommun 

Här presenteras resultatet för kundnöjdheten som avser utbudet av vuxenutbildning genom KCNO för 
Vallentuna kommun specifikt. Resultatet kommer från den länsgemensamma studerandeenkäten.

Vallentuna Vuxenutbildning Sfi/sfx

Fråga: 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Jag är nöjd med det utbud av 
vuxenutbildning som erbjuds genom 
Kunskapscentrum Nordost (KCNO)

85 % 94 % 86 % 100 % 85 % 67 %

Kommentar: Under perioden 2018-2020 har det skett en minskning av andelen sfi/sfx elever som är 
nöjda med utbudet av vuxenutbildning. 2018 svarade samtliga elever i undersökningen att de var  
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nöjda med utbudet, 2020 hade den andelen minskat till 67 procent. Samtidigt ökade även andelen ”vet 
ej” svar, 2019 uppgav 10 procent att de inte visste om de var nöjda med utbudet eller inte. Den siffran 
var 31 procent i den senaste enkäten.    

6.2.1 Vuxenutbildning
Diagrammet nedan är en översikt över samtliga frågor som ställdes till alla kommuner med elever som 
deltar i en vuxenutbildning och där Vallentuna kommuns resultat jämförs med totalen i de olika 
frågorna. 

Jag kan 
rekommendera 

min skola till 
andra

Jag behandlas bra 
av mina lärareJag behandlas bra 

av andra elever
Det är arbetsro på 

mina lektionerJag upplever att 
kvinnor och män 
ges lika mycket 

utrymme på 
lektionerna

Skolan behandlar 
alla elever lika 

oavsett ålder, kön, 
könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, 
religion eller annan 

trosuppfattning, 
funktionsnedsättni

ng eller sexuell 
läggning

Jag känner mig 
trygg i skolanJag vet vem jag 

ska vända mig till 
om jag inte 

känner mig trygg
Jag har fått 

information om 
hur jag uppnår 

olika betyg

Mina lärare ger 
mig snabbt 

besked efter 
inlämningsuppgift

er och prov

Mina lärare gör så 
att jag vill lära 

mig mer

Mina lärare 
förklarar så att 

jag förstår

Jag får den hjälp 
som jag behöver

Jag har bra 
kontakt med 

arbetslivet genom 
mina studier

Min lärare hjälper 
mig nå min fulla 

potential

Jag är nöjd med 
mitt inflytande på 

utbildningen

Jag får välja hur 
jag redovisar 

mina kunskaper

Jag vet vem jag 
kan kontakta om 

jag har 
synpunkter eller 

klagomål

Jag är nöjd med 
den studie- och 
yrkesvägledning 

jag fått

Min utbildning 
ger mig ökade 
möjligheter till 

arbete eller 
fortsatta studier

Jag har tydliga 
mål för mina 

studier

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

Länet totalt Vallentuna

6.2.2 Sfi/sfx
På samma sätt som ovan visar detta diagram alla frågor som ställts till elever som deltar i en sfi/sfx-
utbildning och där Vallentuna kommuns resultat jämförs med totalen i de olika frågorna.
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Jag kan 
rekommendera 

min skola till andra
Jag behandlas bra 

av mina lärareJag behandlas bra 
av andra elever

Skolan behandlar 
alla elever lika 

oavsett ålder, kön, 
könsidentitet eller 
könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, 
religion eller annan 

trosuppfattning, 
funktionsnedsättni

ng eller sexuell 
läggning

Det är arbetsro i 
klassrummet.Jag upplever att 

kvinnor och män 
ges lika mycket 

utrymme på 
lektionernaJag känner mig 

trygg i skolanJag vet vem jag ska 
vända mig till om 

jag inte känner mig 
trygg

Mina lärare 
förklarar så att jag 

förstår
Mina lärare gör så 
att jag vill lära mig 

mer

Jag får den hjälp 
som jag behöver

Mina lärare 
berättar vad jag 
måste kunna för 

att få betyg

Mina lärare ger 
mig snabbt besked 

efter 
inlämningsuppgifte

r och prov

Min lärare hjälper 
mig nå min fulla 

potential

Mina erfarenheter 
används i 

undervisningen

Vi elever kan vara 
med och 

bestämma vad vi 
ska göra på 
lektionerna

Jag vet vem jag ska 
prata med om jag 

vill klaga på något i 
skolan

SFI/SFX-studier gör 
det lättare att få 

arbete

SFI/SFX-studier gör 
det lättare att 
studera vidare

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

2020 2019

6.2.3 Helhetsomdöme
 

Vuxenutbildning Sfi/sfx

Fråga: 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Jag kan rekommendera min skola till 
andra

87 87 89 71 93 98

Kommentar: Andelen sfi/sfx elever som kan rekommendera sin skola till andra har ökat från 71 
procent, 2018, till 98 procent, 2020. Samtidigt har andelen elever inom vuxenutbildningen som svarar 
positivt på frågan varit stabilt under åren. 

7 Värdegrundsarbete 

7.1 Nämndens mål 
Utbildningsnämndens verksamheter ska arbeta för en långsiktig hållbar utveckling utifrån social 
hållbarhet. 

Utbildningsnämnden arbetar för att skapa en trygg och socialt hållbar utbildning där elever ges 
förutsättningar för lärande och utveckling. Vuxenutbildningen undersöker varje år hur eleverna 
upplever utbildningen utifrån trygghet och trivsel för att säkerställa att utbildningen håller hög kvalitet 
för eleverna.
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7.2 Nationell värdegrund 

Diskrimineringslagen 

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och 
möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 1 kap. 1§ 
diskrimineringslagen (2014:958). 

7.3 Resultat
Den länsgemensamma studerandeenkäten

I de fall två olika frågor står i en ruta är den första frågan ställd till kursdeltagare inom 
vuxenutbildning och den andra inom sfi/sfx. De skrivs i samma ruta då de berör samma område. 

Vuxenutbildning Sfi/sfx

Fråga: 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Jag behandlas bra av mina lärare 96 % 96 % 94 % 100 % 93 % 95 %

Jag behandlas bra av andra elever 61 % 61 % 66 % 100 % 86 % 86 %

Det är arbetsro på mina lektioner/ i 
klassrummet 

84 % 87 % 95 % 67 % 83 % 82 %

Jag upplever att kvinnor och män ges 
lika mycket utrymme på lektionerna

57 % 64 % 83 % 93 %

Skolan behandlar alla elever lika 
oavsett ålder, kön, könsidentitet eller 
konstuttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning eller sexuell 
läggning 

71 % 67 % 97 % 88 %

Jag känner mig trygg i skolan 79 % 84 % 81 % 100 % 95 % 95 %

Jag vet vem jag ska vända mig till om 
jag inte känner mig trygg

76 % 73 % 73 % 86 % 78 % 76 %

7.4 Analys
När det gäller trygghet upplever elever inom sfi/sfx större grad av trygghet, 95 procent 2020,  jämfört 
med elever inom vuxenutbildningen där motsvarande siffra för 2020 är 81 procent. För sfi/sfx har 
andelen elever som vet var de ska vända sig om de inte känner sig trygga minskat från 86 procent 
2018 till 76 procent, 2020. Båda elevgrupperna svarar att lärare bemöter eleverna med respekt, 94 
procent för vuxenutbildningen respektive 95 procent för de studerande inom sfi/sfx. Svaren för 
påståendet ”Jag behandlas bra av andra elever” skiljer sig åt mellan grupperna, 86 procent av eleverna 
inom sfi/sfx svarar positivt jämfört med 66 procent inom vuxenutbildningen. 
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Eleverna inom vuxenutbildningen upplever ökad arbetsro, från 84 procent 2018 till 95 procent 2020. 
För elever inom sfi/sfx har också andelen elever som upplever arbetsro ökat under perioden, från 67 
procent 2018 till 82 procent 2020. Andelen positiva svar har minskat på påståendet ” Skolan behandlar 
alla elever lika oavsett ålder, kön, könsidentitet eller konstuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning”. För sfi/sfx har andelen positiva 
svar minskat från 97 procent till 88 procent. En något svagare minskning har skett i motsvarande fråga 
för elever inom vuxenutbildningen, från 71 procent till 67 procent,    

8 Kunskaper

8.1 Nämndens mål
Vuxenutbildningen ska ha en undervisning där alla studerande får möjlighet att nå godkända kursbetyg 
och upplever en trygg studiesituation. 

8.2 Nationellt mål 
Skollagen 

Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De 
ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- 
och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 20 kap. 2 § skollagen (2010:800).   

8.3 Resultat

Kunskapsresultat 
            Andel godkända betyg 

Utbildningstyp Andel 
godkända betyg 
i procent 2018

Andel godkända 
betyg i procent 
2019 

Andel godkända 
betyg i procent 
2020

Grundläggande 
vuxenutbildning

84 % 84 % 77 %

Gymnasial 
vuxenutbildning

84 % 85 % 86 %

Svenska för 
invandrare

98 % 88 % 83 %

Den länsgemensamma studerandeenkäten 

I de fall två olika frågor står i en ruta är den första frågan ställd till kursdeltagare inom 
vuxenutbildning och den andra inom sfi/sfx. De skrivs i samma ruta då de berör samma område. 
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Vuxenutbildning Sfi/sfx

Fråga: 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Mina lärare förklarar så att jag förstår 87 % 94 % 84 % 100 % 90 % 90 %

Mina lärare gör så att jag vill lära mig 
mer

85 % 81 % 84 % 86 % 91 % 93 %

Jag har fått information om hur jag 
uppnår olika betyg/ mina lärare 
berättar vad jag måste kunna för att få 
betyg  

90 % 88 % 87 % 100 % 83 % 81 %

Mina lärare ger mig snabbt besked 
efter inlämningsuppgifter och prov 

87 % 89 % 88 % 86 % 79 % 88 %

Jag får den hjälp som jag behöver 85 % 92 % 86 % 100 % 91 % 90 %

Mina lärare hjälper mig nå min fulla 
potential

89 % 82 % 83% 86 %

Jag är nöjd med mitt inflytande på 
utbildningen/ vi elever kan vara med 
och bestämma vad vi ska göra på 
lektionerna  

79 % 79 % 78 % 57 % 76 % 62 %

Jag vet vem jag ska kontakta om jag 
har synpunkter eller klagomål/ jag vet 
vem jag ska prata med om jag vill 
klaga på något i skolan  

81 % 72 % 76 % 86 % 78 % 76 %

  

8.4 Analys
Kunskapsresultaten fortsätter att ligga på relativt höga nivåer, där det endast är andelen godkända 
betyg inom SFI-undervisningen har en negativ utveckling de senaste tre åren. Denna utveckling 
förklaras av att eleverna inom sfi från och med 2018 har ett ökat krav på att klara kurser inom en viss 
tid. 

Eleverna inom sfi/sfx anser i hög utsträckning att lärarna hjälper dem att nå deras fulla potential, 86 
procent svarar positivt på den frågan. En viss minskning har skett för de studerande inom 
vuxenutbildningen på samma fråga, från 89 procent 2019 till 82 procent 2020. 

När det gäller påståendet om eleverna vet vem de ska kontakta eller prata med om de har klagomål på 
något i skolan så har det skett en allmän minskning för båda elevgrupperna. 76 procent av eleverna 
inom både vuxenutbildningen och sfi/sfx svarar positivt på frågan.  

När det gäller påstående om inflytande svarar studerande inom vuxenutbildningen och sfi olika. Inom 
vuxenutbildningen har andelen positiva svar varit relativt stabilt och ligger 2020 på 78 procent. Den 
siffran är lägre för studerande inom sfi/sfx där 62 procent svarar positivt.  

En högre andel elever inom sfi instämmer i påstående att lärarna snabbt ger dem besked efter 
inlämningsuppgifter och prov, med en ökning från 79 procent till 88 procent. För elever inom 
vuxenutbildningen har motsvarande siffra varit stabil och ligger 2020 på 88 procent. 
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KCNO kommer att tillsammans med kommunerna i Vux Norrort och utbildningsanordnarna djupare 
analysera de områden inom vuxenutbildningen som i årets enkät har visat på sjunkande resultat.

9. Utbildningsval- arbete och samhällsliv 

9.1 Nämndens mål 
Utbildningsnämndens mål är att utbildningen ska ge eleverna förutsättningar till sysselsättning i form 
av vidare studier, praktik eller arbete efter avslutad utbildning. 

För att nå detta mål ska: 

 Studie-och yrkesvägledningen inom KCNO arbetar för att guida elever mot utbildningar som 
arbetsmarknaden efterfrågar. 

 Fler ska ges möjlighet till omskolning genom yrkesutbildning på kommunal vuxenutbildning 
till bristyrken. 

9.2 Nationellt mål 
Målet för den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De 
ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- 
och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 20 kap. 2 § skollagen (2010:800).   

Huvudmannen ska i samarbete med Arbetsförmedlingen verka för att eleven ges möjligheter att öva 
det svenska språket i arbetslivet och att utbildning i svenska för invandrare kan kombineras med andra 
aktiviteter som
   - arbetslivsorientering,
   - validering,
   - praktik, eller
   - annan utbildning. 20 kap. 25 § skollagen (2010:800). 

9.3 Resultat 

9.3.1 Avbrott

 Andel avbrott

2018 2019 2020

Vallentuna kommun- 
kombinationsutbildningar Inga deltagare 0,13% (2 avbrott) 0,1% (1 avbrott)

Vallentuna kommun totalt
GR:11 %
GY:16 %
SFI:20 %

GR: 7%
GY: 15%
SFI: 26%

GR: 11%
GY: 13%
SFI: 26%

Den länsgemensamma studerandeenkäten 

I de fall två olika frågor står i en ruta är den första frågan ställd till kursdeltagare inom 
vuxenutbildning och den andra inom sfi/sfx. De skrivs i samma ruta då de berör samma område.
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Vuxenutbildning Sfi/sfx

Fråga: 2018 2019 2020 2018 2019 2020

Min utbildning ger mig ökade 
möjligheter till arbete eller fortsatta 
studier/ sfi/sfx-studier gör det lättare 
att få arbete  

100 % 95 % 96 % 86 % 83 % 79 %

Sfi/sfx-studier gör det lättare att 
studera vidare

86 % 93 % 98 % 71 % 90 % 93 %

Jag är nöjd med den studie- och 
yrkesvägledning jag fått/ jag är nöjd 
med studie- och yrkesvägledningen på 
min skola  

93 % 100 % 96 % 86 % 76 % 57 %

Jag har träffat en vägledare på KCNO/ 
Jag fick bra information av vägledaren 
på KCNO  

26 % 37 % 18 % 50 %

9.4 Analys 
Enkätsvaren visar att andelen elever inom vuxenutbildningen som anger att de har träffat en studie- 
och yrkesvägledare på KCNO enbart är 18 procent. Motsvarande siffra för sfi/sfx elever är 50 procent. 
Inom sfi/sfx har andelen elever som säger att de är nöjda med den vägledning de har fått på sin skola 
minskat från 86 procent 2018 till 57 procent 2020.  

Pandemin har inneburit att all drop-in-verksamhet har stängts ner. KCNO: kansliet bedömer att detta  
framförallt har drabbat sfi-eleverna, men även en stor del av de elever som haft för avsikt att orientera 
sig kring grundläggande och gymnasiala utbildningar. För den senare gruppen har det varit möjligt att 
komma i kontakt med en vägledare via olika digitala möten eftersom de ofta har en bättre språklig 
bakgrund och bättre förutsättningar att genomföra ett digitalt samtal.

KCNO kommer att tillsammans med kommunerna i Vux Norrort och utbildningsanordnarna djupare 
analysera de områden inom vuxenutbildningen som i årets enkät har visat på sjunkande resultat: 

 Jag har träffat en vägledare

Verksamheten kommer att djupare analysera följande områden inom sfi som i årets enkät har visat på 
sjunkande resultat:

 Jag är nöjd med studie- och yrkesvägledningen på min skola
 Jag fick bra information från vägledaren på KCNO.

Ett utvecklingsarbete har påbörjats tillsammans med studievägledare på KCNO och 
utbildningsanordnarna. Viktiga frågor att klargöra är ansvars- och arbetsfördelning samt hur de olika 
delarna kan samarbeta för elevernas bästa.

Ett annat område som bedöms viktigt att följa upp är andelen elever som efter genomgången 
utbildning har gått vidare till jobb eller andra studier. I nuläget saknas tillförlitlig statistik och en 
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dialog förs med anordnarna för att förbättra deras uppföljning av eleverna efter att de avslutat sin 
utbildning hos dem.

10. Sammanfattning och slutsats

10.1 Utvecklingsområden
Resultaten från enkäten visar generellt för kommunerna inom KCNO låga resultat inom påståenden 
som: ”Kvinnor och män får samma utrymme under lektionerna”, ”Min lärare ger mig snabbt besked 
efter inlämningsuppgifter och prov” samt ”Jag vet vem jag ska kontakta vid klagomål”. Detta behöver 
ledningsgruppen för vuxenutbildningen i Täby samt ledningsgruppen för KCNO analysera vidare som 
en del av det systematiska kvalitetsarbetet. En sådan analys behöver undersöka om det är några 
anordnare som sticker ut i svaren och vilka efterföljande steg som behöver tas tillsammans med 
anordnarna för att öka resultaten till nästa enkät så att fler elever kan uppge att de är nöjda med dessa 
delar av sin utbildning. 

För SFI-undervisningen är det generellt höga resultat på de flesta påståendena förutom vad gäller 
studie-och yrkesvägledning. En minskning kan noteras på påståendet ” Skolan behandlar alla elever 
lika oavsett ålder, kön, könsidentitet eller konstuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning” från 97 procent till 88 procent. En 
minskning som bör följas upp i det kommande arbetet. 

Inom Stockholmsregionen finns det stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjningen inom flera 
branscher. Tillgång till vuxenutbildning inom flera yrkesprogram är en förutsättning för att möta 
glappet att för få elever väljer yrkesprogram på gymnasiet. Att följa upp andelen elever som efter 
genomgången utbildning har gått vidare till jobb eller andra studier är ett utvecklingsområde som 
KCNO även i stort konstaterar. I nuläget saknas tillförlitlig statistik och en dialog förs med anordnarna 
för att förbättra deras uppföljning av eleverna efter att de avslutat sin utbildning hos dem.

Identifierade utvecklingsområden för Vallentuna vuxenutbildning återförs till styrgruppen för KCNO 
för diskussion, förankring och beslut. 


