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Yttrande över slutbetänkandet av
komvuxutredningen: En andra och en annan
chans – ett Komvux i tiden (SOU 2018:71)
Saco, Sveriges Akademikers Centralorganisation har beretts tillfälle att
yttra sig över förslagen i slutbetänkandet av komvuxutredningen: En
andra och en annan chans – ett Komvux i tiden (SOU 2018:71).
Saco anser att förslagen som helhet är väl avvägda utifrån
vuxenutbildningens befintliga och presumtiva målgrupper samt i
förhållande till kraven och utvecklingen på arbetsmarknaden.
Kommentarer
På Komvux ska eleven ges möjlighet att komplettera sin befintliga
utbildning och öka chansen för ett nytt jobb eller för att bli behörig för
annan utbildning. På det sättet har vuxenutbildningen en viktig roll för
det livslånga lärandet och kompetensförsörjningen till arbetslivet. Ska
vuxenutbildningen framöver kunna upprätthålla dessa roller måste
såväl uppdraget som utbudet inom Komvux utvecklas. De måste utgå
från målgruppernas behov och anpassas till förändringarna på
arbetsmarknaden. Därför tillstyrker Saco utredningens övergripande
bedömningar och förslag som innebär att öka och anpassa stödet till
eleverna samt tydliggöra vuxenutbildningens roll för
kompetensförsörjningen.
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Saco instämmer i utredningens förslag att Skollagens nuvarande
prioriteringsregel bör ändras till att den som är i störst behov av
Komvux prioriteras i stället för den med kortast utbildning. Saco ställer
sig också positiv till de ändringar i urvalsreglerna som utredningen
föreslår och som innebär att förtur ges till sökande som önskar fullfölja
påbörjade studier enligt studieplan. Därefter ska hänsyn tas till den
sökandes behov av utbildningen för att etablera eller återetablera sig på
arbetsmarknaden enligt föreslagna urvalsgrupper. Saco anser att dessa
förslag kan bidra till att bredda rekryteringen till vuxenutbildningen.

För att säkerställa att de med störst behov av utbildning prioriteras vid
urval är det viktigt att kommunernas antagningsenheter ges rätt stöd
vid tillämpning av urvalsgrunderna. Saco är därför positiv till att
utredningen föreslår att Skolverket ges uppdraget att ta fram
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tolkningsanvisningar. Utredningen bör också överväga att ge Skolverket
i samverkan med kommunala huvudmän och SKL uppdraget att
undersöka alternativa antagningsprocesser till kontinuerliga
antagningarna på Komvux. En mer förutsägbar tillämpning av
urvalsprocessen liksom enhetliga processer mellan kommunerna kan
bidra till att underlätta en rättvis och likvärdig hantering. Det kan också
underlätta för insamling och rapportering av uppgifter om sökande till
vuxenutbildningen.
Saco stödjer utredningens förslag att införa en mer flexibel
högskoleförberedande examen inklusive examensarbete inom Komvux.
Men utredningens förslag får inte medföra att det är lättare att nå
examen på Komvux än i gymnasieskolan. Det kan få till följd att elever i
gymnasieskolan hoppar av sina utbildningar för att slutföra dem på
Komvux. Det kan också leda till att elever med examen från Komvux får
svårare att tillgodogöra sig utbildning på högre nivåer. Saco vill betona
att det är viktigt att kraven för att nå examina på en viss nivå är lika
oavsett hur de nås.
Saco anser att kompetensen hos lärare är en viktig kvalitetsfaktor i
genomförandet av utbildning. Saco tillstyrker därför utredningens
förslag som bland annat innebär att forskningen om vuxnas lärande
stärks i syfte att öka kunskapen om vuxendidaktik. Saco ställer sig också
positiv till förslagen att systematiska och regelbundna kartläggningar av
kompetensbehoven bland lärare genomförs på Komvux. I synnerhet om
detta leder till att lärarna får kontinuerlig betald kompetensutveckling.
Det stärker lärarna och bidrar till ökad kvalitet i utbildningsformen.
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