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Det ska vara attraktivt att arbeta inom kommunal 
vuxenutbildning 
Den kommunala vuxenutbildningen är en fantastisk tillgång för Sverige. Med sina drygt 
371 000 elever1  är det också en stor och mycket omfattande verksamhet, som idag, på 
många sätt, är viktigare än någonsin. Tyvärr hänger inte alltid förutsättningarna för 
elevernas undervisning och lärarnas arbete med. Den pågående Komvuxutredningen har 
därför ett mycket viktigt uppdrag.  
 
Lärarförbundet vill med denna skrivelse särskilt uppmärksamma Komvuxutredningen på 
ett antal områden som är viktiga att ta i beaktande under utredningens gång. 
Lärarförbundet vill också uppmuntra utredningen att ta del av rapporten ”Den 
kommunala vuxenutbildningen, en ny chans på riktigt” (Lärarförbundet 2017).2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johanna Jaara Åstrand  
Ordförande Lärarförbundet 
 
 
 
 
 
  

                                                             
1 Komvux + sfi, kalenderåret 2016, data hämtade från Skolverkets webbplats, 2017-12-08: 
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821. 
2 Den kommunala vuxenutbildningen, en ny chans på riktigt (Lärarförbundet 2017). Rapporten finns 
Lärarförbundets webbplats, 2018-01-12:  
https://res.cloudinary.com/lararforbundet/image/upload/v1494409967/38bb71f63f7932a669643420b96a194
0/Rapport_vuxenutbildning_Lararfrobundet_maj_2017.pdf 

https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821
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Statliga satsningar 

Idag råder det lärarbrist i Sverige. Inom vuxenutbildningen märks detta som allra 
tydligast inom SFI och särvux. Den pågående expansion av vuxenutbildning tillsammans 
med stora kommande pensionsavgångar kommer tyvärr ytterligare att späda på bristen 
inom hela den kommunala vuxenutbildningen. 
 
Därför är det idag extra viktigt att lärare, och blivande lärare, väljer att satsa just på 
vuxenutbildningen. För att lärare och blivande lärare ska välja att satsa så behöver den 
kommunala vuxenutbildningen vara en attraktiv arbetsgivare. Lärarna ska ha en bra 
arbetssituation, konkurrenskraftiga löner, goda karriärvägar och tillgång till bra och 
relevant kompetensutveckling.  
 
Tyvärr ser verkligheten inte alltid ut så. Exempelvis ligger medellönen för en SFI-lärare 
idag drygt 3100 kr3 lägre än för en gymnasielärare. Vidare så omfattas lärarna inom 
vuxenutbildningen inte av lärarlönelyftet och bara ungefär en procent av 
förstelärartjänsterna finns inom SFI. 
 
Här har Komvuxutredningen en möjlighet att aktivt bidra till, och verka för, att lärare 
inom vuxenutbildningen ska omfattas av samtliga statliga satsningar på till exempel lön, 
kompetensutveckling och karriärvägar.  
 

• Vuxenutbildningen ska omfattas av statliga satsningar på exempelvis lön, 
kompetensutveckling och karriärvägar. 

 
 
Kärnuppdraget ska prioriteras 
Ett av de största problemen som lärare inom kommunal vuxenutbildningen upplever är 
den ständigt ökande arbetsbelastningen.4 Det är därför av mycket stor vikt att 
Komvuxutredningen gör gedigna konsekvensanalyser kring sina förslag och tillser att 
förslagen varken direkt eller indirekt ökar lärares arbetsbelastning. Det är också viktigt 
att Komvuxutredningen aktivt söker efter förslag och lösningar som minskar lärares 
arbetsbelastning, så att lärarna kan lägga sitt fokus på eleverna och på att utveckla 
undervisningen.  
 

• Arbetsbelastningen måste minska och vissa administrativa sysslor tas bort från 
lärarna.  

• Lärares kärnuppdrag ska prioriteras i alla sammanhang så att lärare har 
förutsättningar att göra ett gott lärararbete. 

  
 

Arbetsbelastning – betygssättning 
Komvux utredningen har till uppdrag att utreda en förenklad betygsskala för komvux på 
grundläggande nivå, sfi och särvux på grundläggande nivå. Lärarförbundet förespråkar 
att en förenklad betygsskala, med betygsstegen godkänd och icke godkänd införs. Skulle 
Komvuxutredningen föreslå en sådan förändring måste det dock finnas en stor tydlighet 
kring att den ska införas och implementeras med god framförhållning. 
 

                                                             
3 Kommunalt anställda lärare 2016, anslutna till Lärarförbundet eller Lärarnas Riksförbund. Medellönen för 
SFI-lärare var 32 297 kr, medellönen för gymnasielärare inom allmänna ämnen 35 365 kronor.  
4 Den kommunala vuxenutbildningen, en ny chans på riktigt (Lärarförbundet 2017). Rapporten finns på 
Lärarförbundets webbplats, 2018-01-12: 
https://res.cloudinary.com/lararforbundet/image/upload/v1494409967/38bb71f63f7932a669643420b96a194
0/Rapport_vuxenutbildning_Lararfrobundet_maj_2017.pdf 
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Idag har betygsskalan inom komvux och särvux fem steg för godkänt (A-E) och ett steg 
för underkänt (F). Inom vuxenutbildning på grundläggande nivå, sfi och inom särvux på 
grundläggande så nivå har betygen inte någon uttalad funktion vad det gäller antagning 
till fortsatt utbildning. Trots detta tar arbetet inför, under och kring betygssättningen 
mycket tid i anspråk för lärare.  
 
För att minska lärares arbetsbelastning förespråkar därför Lärarförbundet att 
betygssättningen för grundläggande nivå, sfi och inom särvux på grundläggande nivå 
förenklas. Detta kan ske på många olika sätt, Lärarförbundet förespråkar en förenklad 
betygsskala, med betygsstegen godkänd och icke godkänd.   
 
Skulle Komvuxutredningen välja att föreslå en sådan förändring måste konsekvenserna 
av förändringen utredas. En sådan förändring måste också implementeras med god 
framförhållning. Lärare och skolledare behöver utbildas kring den nya betygsskalan i god 
tid innan en eventuell förändring genomförs och adekvata stödfunktioner måste finnas 
på plats under genomförandet.   
 
Om en sådan förändring föreslås är det också viktigt att säkerställa att betygsnivån 
”godkänd” inte markerar en högstanivå, ett tak för undervisningen, utan endast den 
lägsta nivån för att bli godkänd. 
 

• En förenklad betygsskala med betygsstegen godkänd och icke godkänd bör införas 
inom komvux grundläggande nivå, sfi och särvux på grundläggande nivå. 
 

 
Kontinuerlig antagning av elever 
Frågan om kontinuerlig antagning är inte inskriven i komvuxutredningens 
utredningsdirektiv. Frågan påverkar dock i stor utsträckning elever och lärare och 
därmed också flera av de områden som omfattas av direktivet. Här har 
Komvuxutredningen möjlighet att presentera förslag som direkt underlättar lärares 
arbetsbelastning och skapar möjlighet för en ännu bättre undervisning för eleverna.  
 
Vuxenutbildningen ska vara flexibel utifrån elevernas behov. I många kommuner möts 
dessa krav bland annat genom en kontinuerlig antagning av elever. Detta innebär att 
eleverna kan påbörja sin kurs i princip när som helst vilket leder till ett ständigt in- och 
utflöde av elever.  
 
Den kontinuerliga antagningen medverkar i hög grad till ökad arbetsbelastning och 
besvärliga förutsättningar för lärarna. Många lärare upplever den ständiga omsättningen 
av elever som ett av de största problemen i sitt arbete. SFI-lärarna uppger att just den 
kontinuerliga antagningen är det den största utmaningen för att bedriva kvalitativ 
undervisning.5 
 
Lärarna vittnar om en rörig arbetssituation där de elever som gått längre i grupperna 
kommer i kläm eftersom lärarna ständigt måste fokusera på att få in de nya eleverna i 
arbetet. Lärarförbundet anser därför att antagning till vuxenutbildningen bara ska ske 
vid fasta tidpunkter och högst en gång per månad. 
 

• Antagning till vuxenutbildningen behöver ske vid fasta tidpunkter och högst en 
gång per månad. 

 

                                                             
5 Lärarförbundet medlemsundersökning 2017. Drygt 500 lärare inom kommunal vuxenutbildning berättar om 
sin arbetssituation 2017. Lärarförbundets webbplats, 2018-01-12: 
https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/500-larare-inom-vuxenutbildningen-om-sin-arbetssituation 
 

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/500-larare-inom-vuxenutbildningen-om-sin-arbetssituation
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Dagens upphandlingssystem för vuxenutbildning bör fasas ut och ersättas med ett 
annat, långsiktigt hållbart system 
I Komvuxutredningens uppdrag ingår att utreda behovet av villkor för överlämnande av 
komvux och särvux på entreprenad och vissa frågor om betygsrätt. Lärarförbundet anser 
att utmaningarna som är kopplade till vuxenutbildning på entreprenad är långt fler än 
dessa och anser att Komvuxutredningen bör ta initiativ till ett helhetsgrepp om frågan.  
 
Idag är det vanligt att kommuner lägger ut hela eller delar av sin vuxenutbildning på 
entreprenad via upphandling. År 2016 läste 45 procent av alla kursdeltagare inom 
kommunal vuxenutbildningen hos en annan anordnare än kommunen, sett över en 
tioårsperiod har andelen fördubblats. 
 
Vuxenutbildning på entreprenad via upphandling tenderar att skapa osäkerhet och 
ryckighet i verksamhetens förutsättningar och planering. Detta kan exempelvis innebära 
osäkra anställningar för lärare, kortsiktiga lösningar kring lokaler och kursupplägg, samt 
uteblivna satsningar på löner och kompetensutveckling. Otrygga villkor gör att lärare 
riskerar att söka sig bort från vuxenutbildningen i en tid av skriande lärarbrist. I 
slutändan riskerar den kommunala upphandlingen att bidra till att elevernas utbildning 
håller en lägre kvalitet.  
 
Lärarförbundet anser att det alltid är verksamhetens kvalitet som ska stå i fokus snarare 
än driftsform. Systemet med kommunal upphandling fungerar emellertid ofta mycket 
dåligt. Förbundet betonar vikten av långsiktighet och kvalitet i en komplex verksamhet 
som vuxenutbildning och tar avstånd från de korta perspektiv och brist på utveckling som 
ofta blivit följden av att lägga ut vuxenutbildning på entreprenad. Systemet med 
upphandling bör fasas ut och ersättas med hållbart alternativ. Alternativet behöver 
utredas noggrant och utvecklas i dialog med professionen.  
 

• Dagens upphandlingssystem för vuxenutbildning bör fasas ut och ersättas med ett 
annat, långsiktigt hållbart system. Alternativet behöver utredas noggrant och 
utvecklas i dialog med professionen.  

 
 
Lärare ska ha tillgång till bra och relevant kompetensutveckling 
Komvuxutredningens uppdrag innefattar att utreda hur kompetensutvecklingen för 
lärare inom komvux och särvux kan förbättras. Detta är mycket välkommet. Här finns 
mycket att göra.  
 
Den kommunala vuxenutbildningen är med sina drygt 371 000 elever6 en mycket 
omfattande verksamhet. Elevantalsmässigt är den större än exempelvis gymnasieskolan 
som läsåret 2015/2016 hade drygt 343 000 elever. Trots detta är möjligheten för lärare 
och blivande lärare att studera vuxendidaktik kraftigt begränsad. Lärarförbundet anser 
att lärarutbildningen alltid måste innefatta möjligheten att läsa kurser i vuxendidaktik 
samt att göra delar av sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) inom vuxenutbildning. 
Vidare måste alla lärare ha möjlighet att komplettera sin utbildning med vuxendidaktik. 
 
Parallellt med Komvuxutredningen pågår Nationell samling för läraryrket där bland 
annat förutsättningarna för att skapa ett så kallat professionsprogram utreds. 
Lärarförbundet ser det som självklart att alla lärare inom kommunal vuxenutbildning 
omfattas av kommande professionsprogram och att dessa är väl anpassade för lärare 

                                                             
6 Komvux + sfi, kalenderåret 2016, data hämtade från Skolverkets webbplats, 2017-12-08: 
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821. 

https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821
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inom vuxenutbildningen. Inom ramen för professionsprogrammet kan den 
vuxendidaktiska kompetensen stärkas. 
 

• Lärarutbildningen ska alltid innefatta möjligheten att läsa vuxendidaktik och 
möjligheten att göra delar av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom 
vuxenutbildningen. 

• Inför ett professionsprogram för lärares och skolledares kontinuerliga 
kompetensutveckling. 

 

Regionala samarbeten 

I december 2017 kompletterades Komvuxutredningens utredningsdirektiv med fler 

uppdrag. Utöver tidigare direktiv ska utredningen nu bland annat analysera hur 

samverkan fungerar inom regionalt yrkesvux.  

 

Rent generellt är Lärarförbundet positiva till regionala samarbeten. Erfarenheten visar 

dock att dessa samarbeten ofta försvårar samverkan av olika slag. Utifrån detta önskar 

Lärarförbundet att Komvuxutredningen verkar för att regionala samarbeten formaliseras 

och struktureras på ett sådant sätt att samverkan, såväl den fackliga som övrig kan 

fungera väl.  

 
• Regionala samarbeten bör formaliseras och struktureras så att den fackliga samverkan 

kan fungera väl.  

 


