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Yttrande över betänkandet En modell för att mäta och 

belöna progression inom sfi (SOU 2022:17) 
 
Utbildningsdepartementet har begärt remiss på betänkandet ” En modell för att mäta och 
belöna progression inom sfi”. Halmstad var en av kommunerna som ombads komma 
med synpunkter på förslaget. 
 
Synpunkter 
Halmstads utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltning lämnar härmed följande 
synpunkter på SOU 2022:17 
De delar av utredningens förslag som tar fasta på behovet av att bättre utforska arbetet 
kring sfi för att förbättra kvalité och uppföljning inom området är lovvärt. Tanken att samla 
forskningen vid ett lärosäte där Nationellt centrum och Institutionen för lingvistik ingår, är 
god. 
 
Halmstads kommun ser att arbetet med ett progressionstest skulle kunna vara en början 
på ett nationellt sammanhållet system för att mäta individuell språkutveckling inom sfi. 
Förslaget att göra testet adaptivt är positivt, i övrigt är innehållet i förslaget dock 
tvivelaktigt i förhållande till upplägg, utformning, genomförande samt finansiering. Risken 
är dessutom att användande av progressionstest gör att fokus flyttas från en 
individanpassad undervisning till att tid läggs för att förbereda standardiserade prov. Elev 
som inte deltar i testet ska enligt förslaget få lägsta resultat 0, detta är enligt Halmstads 
kommun förkastligt. Eleven borde i stället ingå i gruppens som klassas som bortfall. 
 
Tanken att bygga en sfi-peng på ett incitamentstyrt system skapar mer problem än det 
löser. Verksamhet med redan god kvalité kan komma att premieras istället för att 
fördelas till sfi-anordnare med behov av större kvalitétshöjande insatser. Förslaget är 
krångligt utformat och bör ej genomföras. I de fall förslaget till sfi-peng ändå blir av bör 
de tilldelade medlen föras direkt till huvudman och ej till anordnare.  
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Förslaget kommer att medföra ökade utgifter i kommunerna för administration, lokaler, 
datorer och testvakter. Den föreslagna ersättningsmodellen täcker ej den faktiska 
kostnaden för genomförandet av progressionstestet. 
 
Målgruppen inom sfi går ofta vidare till yrkesutbildning. Finansieringsförslaget att ta från 
ett befintligt statsbidrag, yrkesvux, för att finansiera ett nytt statsbidrag inom sfi bidrar inte 
till att förutsättningarna för vuxenutbildning förbättras på ett övergripande nationellt plan. 
 
Ett gemensamt lärverktyg för sfi på nationell nivå kan bidra till ökad likvärdighet över 
landet. Frågans komplexitet kräver dock vidare utredning. 
 
Halmstads kommun ansluter sig till Skolforskningsinstitutets kommentar där man 
hänvisar till Skolverkets kritiska rapport från 2019 avseende mervärdesmodeller. 
 
 
Slutsats 
Halmstads kommun anser utifrån ovan anförda resonemang och synpunkter att förslaget 
ej ska genomföras.  
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