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Ökad individanpassning – en 

effektivare sfi och 

vuxenutbildning 

Proposition 2014/15:85 

Tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2016 

GRUV-utredningen SOU 2013:20 och  

Sfi-utredningen SOU 2013:76  
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En mer sammanhållen vuxenutbildning 

• Sfi en del av skolformen kommunal 
vuxenutbildning (komvux) 

 

• Förändrade studievägar, mer 
målgruppsanpassade och 
sammanhängande 

 

• Ny kursplan i svenska som andra språk och 
nationella delkurser 
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En mer sammanhållen vuxenutbildning 

• Hemkommunen skyldig att erbjuda studie- 

och yrkesvägledning för studier på 

grundläggande nivå och sfi 

 

• Studiehandledning kan tillhandahållas på 

ett språk eleven behärskar 

 

• Hemkommunen ansvarar för att en 

individuella studieplan upprättas 
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Bakgrundsfaktorer till det nya 

kunskapslyftet 

• Tydligt samband mellan utbildningsnivå och 
sysselsättning 

• Allt färre jobb med låga krav på utbildning 

• Hög förändringstakt av arbetslivets 
kompetensbehov 

• Brist på arbetskraft med rätt kompetens 

• I PIAAC ligger Sverige bra till – dock 
återfinns en ganska stor del av 
befolkningen på en låg nivå 
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Utmaningar 

• Arbetslösheten 

• Unga som varken arbetar eller studerar 

• Nyanländas etablering 

• Utjämna socioekonomiska skillnader  

• Förbättra matchningen 

• Samarbete mellan kommunerna och mellan 

kommun och Arbetsförmedling 
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Ett nytt kunskapslyft 

• För att nå målet om lägst arbetslöshet i EU 2020 

krävs investeringar i jobb och utbildning 

 

• Regeringen investerar i ett nytt kunskapslyft 

 

• Kommunernas vuxenutbildning ett viktigt 

verktyg för det livslånga lärandet 
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Platser i det nya kunskapslyftet 

• En stadigvarande satsning med permanenta 

utbildningsplatser inom bl.a. 

yrkeshögskolan, folkhögskolan och komvux 

• Varav en stor andel till yrkesvux  

• Platser inom yrkesvux reserveras för elever 

på sfi och svenska som andra språk inom 

komvux och särvux på grundläggande nivå 



Utbildningsdepartementet 

Totalt antal utbildningsplatser 2016 –2019  

 2016 2017 2018 2019 

Komvux/yrkesvux 19200 15000 15000 15000 

Yrkeshögskolan 2500 6000 6000 6000 

Folkhögskola 3000 3000 3000 3000 

Folkhögskola, långtidsarbetslösa 2000 2000 2000 2000 

Kompletterande utbildning  125 

Universitet/högskola 7925 11125 14300 14625 

Utbildningskontrakt (20-24 år) 

- komvux/yrkesvux 3675 3675 3675 3675 

- folkhögskola, studiemotiverande 2000 2000 2000 2000 

Trainee (20-24 år) 3551 5451 5343 5220 

Summa 43976 48251 51318 51520 
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Det nya kunskapslyftet och kvalitet 

Ökad kvalitet inom vuxenutbildningen 

• individ- och målanpassning av 

vuxenutbildningen 

• flexibilitet 

• ökad kompetens för lärare inom sfi och 

svenska som andraspråk inom komvux 

• förbättrad validering 
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Rätt till komvux 

Stärka människors position på 
arbetsmarknad och i samhällslivet i stort 
och ge arbetsgivaren tillgång till 
efterfrågad kompetens. 

Rätt till komvux 

• för grundläggande  och särskild 
behörighet 

• fr.o.m. 2017 

• kommunerna kompenseras 

 

 


