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 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 

Skolinspektionen: Verksamhetsredogörelse avseende 
distansundervisning i kommunal vuxenutbildning - gymnasial 
nivå (Dnr 400-2014:1138) 

Förslag till beslut 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta 
 
att avge yttrande över Skolinspektionens beslut utifrån kvalitetsgranskning av 
distansundervisningen i vuxenutbildningen i Uppsala kommun, 2014-10-27.  
 
Sammanfattning 
Skolinspektionen genomförde under hösten 2014 en kvalitetsgranskning av distansutbildning 
inom gymnasial vuxenutbildning i Uppsala kommun. Granskningen ingår i en större 
granskning av distansutbildningen inom kommunal vuxenutbildning i landet där ytterligare 17 
kommuner ingår. Skolinspektionen har identifierat två utvecklingsområden samt även sett väl 
fungerande inslag i distansutbildningen i Uppsala.  
 
Skolinspektionen begär i sitt beslut att Uppsala kommun senast till den 16 januari 2015 
redovisar en skriftlig uppföljningsbar planering av hur man avser att arbeta för att förbättra de 
områden som Skolinspektionen identifierat som utvecklingsområden. Planen bör innefatta 
tydliga avstämningspunkter under arbetets gång.  Skolinspektionen begär även en skriftlig 
redovisning från huvudmannen över vidtagna åtgärder och effekterna av dessa åtgärder. 
Denna rapport ska lämnas senast den 27 oktober till Skolinspektionen. Kontoret lämnar ett 
förslag till tidsplan för åtgärder enligt Skolinspektionens önskemål enligt bilaga. 
 
Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad 
 
Jan Holmlund 
T f direktör 
 
Bilaga  
Redovisning av svar utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning av distansutbildning inom vuxenutbildningen 
i Uppsala kommun, 2014-12-02 
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Förslag Skolinspektionen  
 

Redovisning av svar utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning 
av distansutbildning inom vuxenutbildningen i Uppsala kommun  
 

Bakgrund 
 
Skolinspektionen har under hösten 2014 kvalitetsgranskat distansutbildningen inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå.  I beslut från 2014-10-27(Dnr 400-2014:1138) identifierar 
Skolinspektionen följande två utvecklingsområden: 
 

• Undervisningen ska, oavsett utbildningsanordnare, planeras och genomföras utifrån 
elevernas behov och förutsättningar samt anpassas till distansundervisningens specifika 
förutsättningar. Exempelvis behöver eleverna erbjudas fler alternativ till handledning och 
stöd i realtid. 

• Eleverna behöver, oavsett utbildningsanordnare, ges den återkoppling och regelbundna 
kommunikation med läraren som eleven behöver för att kunna nå målen i den specifika 
distanskursen. 
 

Nedan beskrivs Uppsala kommuns plan för att förbättra distansutbildningen utifrån redovisade 
utvecklingsområden.  

Plan för arbetet att utveckla distansutbildningen 
 
Utvecklingsområden och förslag till insatser 
 
Undervisningen ska, oavsett utbildningsanordnare, planeras och genomföras, utifrån 
elevernas behov och förutsättningar samt anpassas till distansundervisningens specifika 
förutsättningar.  

• Betygsättande lärare och andra pedagoger behöver kompetensutveckling och 
gemensamma samtal för att utveckla distansundervisningen i denna riktning.  

• Elever i behov av särskilt stöd, exempelvis handledning, behöver i större 
utsträckning fångas upp av undervisande lärare. 

• Möjlighet till handledning i realtid för alla elever behöver öka.  
• Elever ska i flera forum och på olika sätt informeras om att undervisningen ska 

anpassas utifrån individens behov så att individen kan utvecklas så långt som 
möjligt utifrån utbildningens mål. 
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• Utbildningsanodnare ska fortsätta utveckla möjligheter att studera på olika sätt 
samt att göra elever medvetna om detta. 

Eleverna behöver, oavsett utbildningsanordnare, ges den återkoppling och regelbundna 
kommunikation med läraren som eleven behöver för att kunna nå målen i den specifika 
distanskursen. 

• Betygsättande lärare och andra pedagoger behöver kompetensutveckling och 
gemensamma samtal för att utveckla formativ bedömning. 

• Elever ska i flera forum och på olika sätt informeras om att de har rättigheten 
att kunna påverka sin egen utveckling mot kunskapsmålen. 

 
Tidsplan  
 
Aktivitet Deadline Ansvarig  
Skolinspektionens beslut kommuniceras med 
utbildningsanordnare.  

2/12 2014 Strateg  

Utbildningsanordnare får tydligt 
utvecklingsuppdrag från huvudman.  

12/12 2014 Strateg 

Utbildningsanordnare gör plan som ska godkännas 
av huvudman. Planen ska innehålla konkreta 
aktiviteter med tydlig ansvarsfördelning och 
deadline. 

31/1 2015 Rektor 

Uppföljning vid rektorsmöten varje månad Varje månad Rektor  
Avstämning mellan strateg och rektor. 10/6 2015 

10/9 2015 
Rektor 

Utbildningsanordnare lämnar en rapport om 
arbetet med utvecklingsområdena samt resultat 
till huvudman.  

1/9 Rektor 

Huvudman sammanställer arbetet och 
implementerar det så att arbetet blir enhetligt hos 
huvudmannens skolor.  

15/9 2015 Strateg 

Rapport till skolinspektionen från nämnd  Okt 2015  Strateg  
 
 
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
 
 
 
Mohamad Hassan    Lotta von Wowern 
Ordförande    Sekreterare 
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