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“Kvalitet ska inte kosta mer”
Favorit, Rostad lök 

“Quality is to a product what character is to a man”
Heinz, Tomatketchup 

“Garantera kvalitet alltid och överallt”
Hermods

“Kvalitetssäkring är ett horribelt ord”
Jonna Bornemark
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Vuxenutbildningspolicy

Skolinspektionen

Skolledare

Lärare



Vad står det i vuxenutbildningspolicyn?
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Individanpassning
+ 

Flexibilitet
“Kvalitet”

Genomströmning
+

Måluppfyllelse
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“Regelverket för vuxenutbildningen är specifikt i så
måtto att det anger att eleven har rätt till flexibilitet,
individanpassning och individualisering. Anledningen
till detta är att dessa rättigheter utgör en förutsättning
för elevens möjlighet att kunna delta i studierna och
nå målet på ett effektivt sätt. Det finns alltså inte i
första hand en pedagogisk bedömning att
detta är ett bättre sätt att lära sig än genom de
metoder som kan användas i barn- och
ungdomsskolan” (SOU 2018:71, s. 380).



2022-10-12 11Johanna Mufic

Individanpassning
+ 

Flexibilitet
“Kvalitet”

Genomströmning
+

Måluppfyllelse



Vad säger Skolinspektionen?
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”Kvantitativ kvalitet”

Utan spaning ingen aning

Det går visst att mäta
kvalitet!

“Kvalitativ kvalitet”

Det är svårt att jobba med 
kvalitet!

Det är något mer än 
nyckeltal och siffror…

Vi överköljs av fina power 
points…
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”Som en liten teaser så kommer Skolinspektionen snart med en
granskning om utbildning på entreprenad. Huvudmän är duktiga på
att bolla med siffror, men det kvalitativa saknas.” (Skolinspektör,
Skolinspektionens dag, 2019)

”De kvalitetsdrivande faktorerna när det gäller flexibilitet är att
vuxenutbildning är en prioriterad fråga, att det finns tydlig styrning
och ledning. Att utbildningsutbudet är sådant att man kan välja
studieform och studietakt. Att det är individanpassat och flexibelt.
Dessutom måste huvudmannen följa upp med avsikt att förbättra
individanpassning och flexibilitet.” (Skolinspektör,
Skolinspektionens dag, 2019)

”Huvudmän och rektorer knyter ihop säcken för att få den här
viktiga kvalitén.” (Skolinspektör, Skolinspektionens dag, 2019)



Vad pratar skolledare om?
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Hur säkerställer huvudmannen att lärarna [hos en extern 
anordnare] har en tillräcklig kompetens för att kunna 
individanpassa undervisningen? 

Alltså vi säkerställer ju inte det mer än att vi litar på leverantören. 

Vet inte, jag vet inte det… Nej, jag har inte efterfrågat det, och 
jag vet inte om rektor efterfrågar det heller. Ehm, och på något 
sätt har ju de [den externa anordnaren], de går ju ut och 
kvalitetssäkrar och säger att de ska hålla kvalitet och förbinder ju 
sig utifrån den biten då. Men om de gör det eller inte? Det vet 
inte jag om vi på något sätt har någon kontrollfunktion i. 

Får ni någon redogörelse 
eller? 
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”Vi kan ju ha en lada ute på vischan och så pressar vi in
100 SFI-elever där och så får lärarna undervisa 30
timmar i veckan, ja men då går det väl ihop sig
[ekonomiskt]. Nu överdriver jag, men i princip är det
så. Men vill man ha någon typ av kvalitet så måste man
ha 20-grupper och så ska det vara rimliga
arbetsförhållanden och då finns det ingen verksamhet i
världen som går ihop sig med de här ekonomiska
förutsättningarna. Men det vill man inte ta till sig från
visst politiskt håll så...”



Vad pratar lärare om?
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Det är också lite olika i vad kommunerna vet. Det 
händer att de hör av sig och frågar: “kan ni ändra 
studietakten?” Men deras avtal med oss är att vi inte 
får göra det, utan det måste de göra. Så det är ofta så 
lite kunskapsluckor kring vad som faktiskt gäller. Men 
oftast så är det från kommunernas sida. 

Och då blir det ett bollande lite fram och tillbaka innan 
det väl kan bli klart? 

Ja, sorgligt nog för eleverna. De hamnar i kläm! 
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Om en elev säger att: “jag kommer att klara det här på 10
veckor”, och sen upptäcker jag snabbt att eleven gör inte det, för
han eller hon behöver mer tid! Då pratar jag med eleven och ser
hur vi ändå kan lösa det. Och en lösning är ju att förlänga en
kurs. Men jag påverkas ju då av allt som finns runtomkring.
Administrativa regler. Jag kan inte förlänga en kurs för en elev
inom en viss tid, eller kursen håller på och vi förlänger och sen
så är det kört liksom. Så försöker vi göra det i alla fall, men vi får
ju lite knäpp på näsan om vi är för tillmötesgående. Att om vi är
för flexibla i planeringen med eleven, då kan vi ju få en knäpp på
näsan för det!
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Kvalitet
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Om vi inte hade använt ordet kvalitet, 
vad hade vi pratat om istället? 
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Vad händer framöver?

• Jämföra Kanada-Sverige (England-Spanien)
• Skolverket och kvalitetsbegreppet
• Styrkedjan i komvux
• Studie- och yrkesvägledare
• Kvalitet+Arbetsmarknad+Livslångt lärande?



Mer forskning om vuxenutbildning
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