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Förord 

Skolinspektionen har i uppdrag att granska kvaliteten i sådan utbildning och pedagogisk 
verksamhet som står under myndighetens tillsyn. Granskningen innebär en detaljerad och 
systematisk undersökning av verksamhetens kvalitet inom ett avgränsat område, i förhållande 
till nationella mål och riktlinjer. Aktuell forskning, beprövad erfarenhet, lagar och regler är 
viktiga underlag för hur granskningen utformas.  

Huvudsyftet med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar är att bidra till utveckling. Gran-
skningarna gör tydligt vad som behöver förbättras inom aktuella områden. Syftet är även 
att beskriva väl fungerande inslag och visa på framgångsfaktorer. Iakttagelser, analyser och 
bedömningar redovisas dels i form av enskilda beslut ställda till rektor och huvudman, dels 
i en övergripande och sammanfattande rapport. Genom beskrivningar av viktiga kvalitets-
aspekter inom granskningsområdet, avser rapporten att vara ett utvecklingsstöd även för 
verksamheter som inte omfattas av granskningen. 

Denna rapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av Kriminal-
vårdens klientutbildning. Iakttagelserna och slutsatserna gäller samtliga sex regioner och 
baseras bland annat på verksamhetsbesök i 39 anstalter med lärcentra. Vilka anstalter med 
lärcentra som granskats framgår i bilaga 1.

Avdelningen i Linköping har ansvarat för granskningen. Projektledare har varit Anette Berg-
strand och ansvarig enhetschef Allan Westerdahl. Projektledaren har med stöd av Ronny 
Högberg utarbetat den övergripande rapporten. 

Flera referenspersoner har varit knutna till projektet. De är forskare från Brottsförebyggande  
rådet, Högskolan i Jönköping; Linköpings universitet och Stockholms universitet samt 
sakkunniga representanter från Skolverket och ICDE (International Council for Open and 
Distance Education). Referenspersonerna har på olika sätt bidragit med kunskaper och 
lämnat synpunkter på projektplan, bedömningskriterier och stödmaterial samt även på de 
slutsatser som presenteras här. 

Stockholm 2012

Ann-Marie Begler 
Generaldirektör

Agneta Sandén
Avdelningschef



S KO L I N S P E K T I O N E N S R A P P O R T 2012: 66

Sammanfattning
Kriminalvården, som ansvarar för intagna på 
Sveriges anstalter, har som övergripande mål att 
minska återfall i brottslighet. Myndighetens vision 
sammanfattas med orden ”Bättre ut”. 

Utbildning är en viktig faktor för utveckling och positiv förändring för den 
enskilde klienten, men också utifrån ett samhällsperspektiv. Kriminalvår-
den får enligt förordning (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt 
anordna vuxenutbildning för intagna och Skolinspektionen har tillsynsansvar 
över denna utbildning. Sedan år 2008 bedriver Kriminalvården i egen regi 
vuxenutbildning i landets anstalter och i några häkten. Klientutbildningen har 
under de år som gått sedan starten varit i en uppbyggnadsfas. Arbetet har 
framförallt handlat om att få denna vuxenutbildningsverksamhet etablerad 
inom Kriminalvården, som har en annan huvudverksamhet. 

Syftet med denna kvalitetsgranskning är att granska kvaliteten på Krimi-
nalvårdens vuxenutbildning inom tre utvalda områden. Granskningsresulta-
tet förväntas ge Kriminalvården en tydlig riktning i arbetet med att vidareut-
veckla klientutbildningen för att på sikt nå högre måluppfyllelse. 

Såväl statliga utredningar som forskning visar att intagna i anstalt i 
många fall har en bristfällig utbildning, samt i förhållandevis hög utsträckning 
inlärningssvårigheter. Mot bakgrund av detta fokuserar denna granskning på 
om Kriminalvården bedriver ett systematiskt arbete för att motivera klienter 
att påbörja studier, om klienternas individuella förutsättningar och behov 
utreds inför studierna samt om undervisningen planeras och genomförs 
med hänsyn till klienternas individuella förutsättningar och behov. Då detta 
är första gången som Skolinspektionen granskar Kriminalvårdens klientut-
bildning ingår också som en del i granskningen att beskriva utbildningens 
organisation, omfattning och resultat. 

Kvalitetsgranskningen har genomförts med verksamhetsbesök i 39 
anstalter med lärcentra spridda över landet. Granskningen omfattar samtliga 
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sex kriminalvårdsregioner. Anstalterna representerar alla säkerhetsklasser 
och både anstalter för kvinnor och män ingår. Skolinspektionen har obser-
verat både undervisningstillfällen i Lärcentrum och distansundervisning. En-
skilda intervjuer har genomförts med ungefär 70 lärare och 80 studerande. 
Dessutom har kriminalvårdschefer, kriminalvårdsinspektörer, rektorer och 
regionchefer intervjuats liksom studie- och yrkesvägledare och klientutbild-
ningsansvarig. De studerandes synpunkter om klientutbildningen har också 
kommit fram genom en studerandeenkät som Skolinspektionen utarbetat för 
granskningen. Sammanlagt är det 895 studerande inom de sex regionernas 
klientutbildning som besvarat denna enkät, svarsfrekvensen var drygt 70 
procent. De viktigaste resultaten från granskningen sammanfattas här nedan. 

Goda förutsättningar finns för vuxenutbildning i anstalt. Arbetet med 
att göra klientutbildningen till en etablerad och viktig verksamhet inom Krimi-
nalvården pågår på lokal, regional och nationell nivå. Det finns inom verk-
samheten en tydlig ambition och vilja att fortsätta utveckla utbildningen och 
dess kvalitet. Då lärarna har utbildning för den undervisning de bedriver och 
de studerande ser positivt på möjligheten att kunna studera under verkstäl-
ligheten finns det goda förutsättningar för vuxenutbildning i anstalt. 

Motivationsarbetet för att få klienter att påbörja studier behöver bli 
mer ändamålsenligt. I samtliga sex regioner bedrivs ett motivationsarbete 
för studier men detta behöver bli mer riktat, för att säkert nå de klienter som 
Kriminalvården ser som prioriterade för studier. Flera personalgrupper är 
vanligen involverade i arbetet, men det saknas en tydlig målsättning och det 
finns brister i samverkan. Effekterna av genomförda åtgärder utvärderas som 
regel inte.

Arbetet med att kartlägga och dokumentera klienternas eventuella 
inlärningssvårigheter och behov av stöd behöver förbättras. Studie-
bakgrund och eventuella svårigheter kartläggs med hjälp av klientens egna 
uppgifter inför studiestarten, men då det saknas riktlinjer för kartlägg- 
ningsarbetet riskerar kvaliteten i arbetet och i dokumentationen att bli be-
roende av enskilda lärares bedömning. Utredning av orsaker till inlärnings-
svårigheter sker i ringa omfattning, trots att forskning visar att olika neuro-
psykiatriska funktionsnedsättningar som kan försvåra vid studier är vanliga 
bland intagna. 

Tillgången till utbildning och möjligheten till individuell studieom-
fattning behöver öka, den förväntade studietakten behöver tydlig-
göras. Antalet studieplatser är i många anstalter begränsad och möjligheten 
att som studerande få en individuellt anpassad studieomfattning beror på 
vid vilken anstalt studierna bedrivs. Studietakten är individuell men sällan 
dokumenterad. Utan en tydlig planering för en viss studieprestation inom en 
given tidsram, riskerar studietakten att för den studerande bli obestämd och 
kravlös. 

Undervisningen är i hög grad generell och behöver anpassas efter 
varje studerandes behov och förutsättningar. Arbetssätt och arbets-
former inom klientutbildningen är på förhand bestämda. Enskilda studier med 
lärobok dominerar arbetet i Lärcentrum. Innehållet i den individuella under-
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visningen styrs av de studerandes frågor men deras möjlighet att påverka 
arbetssätt och arbetsformer är liten och de har i låg grad inflytande på 
läromedel och annat studiematerial. 

Stödet till studerande med svårigheter i studierna behöver förbätt-
ras. En fjärdedel av de som studerar inom klientutbildningen upplever att de 
har svårt när de ska lära. Dessa studerande är oftast uppmärksammade av 
lärarna och får vanligen mer av lärarens tid. Alternativa verktyg och anpas-
sade läromedel finns att tillgå men används i mycket liten omfattning. Det 
finns en gemensam organisation för att stödja lärarna i deras arbete med att 
ge stöd till studerande med svårigheter, men det varierar i vilken mån denna 
specialpedagogiska arbetsgrupp konsulteras av lärarna, vissa nyttjar den i 
för liten utsträckning.

Stödet till distansstuderande varierar i kvalitet och behöver ut-
vecklas. Distansstudier är vanligt inom klientutbildningen. Förutom en 
distanslärare har varje distansstuderande även handledarstöd av en lärare i 
Lärcentrum. Det är för många lärare oklart hur de ska arbeta i sina olika lärar-
roller och det finns ett behov av kompetensutveckling gällande distansun-
dervisning. Det saknas även gemsamma riktlinjer för hur exempelvis en god 
interaktion mellan studerande, distanslärare och handledare ska säkerställas. 

Arbetet med att utveckla klientutbildningen behöver stärkas.  
Regionerna har kommit olika långt i sitt kvalitetsarbete. I vissa regioner är 
kvalitetsarbetet åsidosatt och behöver utvecklas från grunden medan det i 
andra handlar om att förbättra det befintliga. Vanligen utgör inte resultatet av 
utbildningen en tydlig utgångspunkt i arbetet med att utveckla verksamheten. 
Det finns rektorer som har vag kännedom om hur undervisningen i Lärcent-
rum går till och intar en avvaktande roll i utvecklingsarbetet. 
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Motivationsarbetet för att få klienter att påbörja studier 
behöver riktas tydligare till dem med kort utbildning. Det är 
viktigt att det finns en känd målsättning och tydliga riktlinjer för moti-
vationsarbetet och att flera personalgrupper samverkar. Det är även 
betydelsefullt att genomförda insatser utvärderas regelbundet och 
vid behov omprövas.

Studietiden i Lärcentrum behöver bli mer resultatrik för den 
enskilde. Med ett systematiskt kartläggningsarbete av individuella 
behov och förutsättningar inför studierna kan utbildningen få en mer 
anpassad utformning. Även ökad möjlighet till individuell studieom-
fattning är viktig för effektiviteten, liksom en tydlig och dokumenterad 
förväntad studietakt. Ett tydligt mål med studierna och professionell 
studie- och yrkesvägledning kan bidra till att studietiden i anstalt blir 
mer resultatrik för den studerande. Detta blir dessutom ett viktigt 
stöd för klienten i att fortsätta studera efter anstaltsvistelsen. 

Alla lärare behöver vara aktiva och visa ett tydligt engage-
mang för de studerandes lärande. Lärarna behöver bli mer 
medvetna om att deras sätt att undervisa har stor betydelse för hur 
väl den studerande lyckas med sina studier. Rektorer som stärkt sin 
kunskap om lärarnas undervisning och tydliggjort sina förväntningar 
kan tillsammans med lärarna bidra till att alla studerande får det stöd 
och den uppmuntran och stimulans som de behöver i studiernas 
genomförande. 

Lärarna behöver i undervisningen utgå från varje studerandes 
behov och förutsättningar. För att säkerställa delaktighet och 
inflytande samt åstadkomma en individanpassad undervisning räcker 
det inte med att lärarna i större utsträckning efterfrågar de studeran- 
des synpunkter. Det behöver även finnas en reell möjlighet för stu-
derande att använda olika arbetssätt och arbetsformer. Dessutom 
behöver tillgången till nödvändigt teknikstöd i undervisningen säkras 
liksom möjligheten att använda olika former av medieburet material. 

Kvalitetsarbetet behöver prioriteras. En ökad samverkan och er-
farenhetsutbyte mellan lärarna inom klientutbildningen kan bli ett led i 
utvecklingsarbetet. Fortbildning och pedagogiska diskussioner bidrar 
till att lärarnas kunskaper hålls aktuella och utvecklas ytterligare. 
Detta utgör tillsammans med regelbundna utvärderingar, uppföljning-
ar av studieresultat och analyser en grund för rektorernas arbete med 
att åstadkomma en kvalitativt förbättrad klientutbildning. 

Utifrån ovanstående resultat formulerar Skolinspektionen ett antal angelägna 
områden som klientutbildningen bör beakta i utvecklingsarbetet för ökad 
måluppfyllelse.
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1 | Inledning
Målet för den kommunala vuxenutbildningen är 
att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. 

Vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i 
syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin 
personliga utveckling. Utgångspunkten för utbildningen ska vara den en-
skildes behov och förutsättningar.1

Kriminalvården har som övergripande mål att minska återfall i brottslighet 
och myndighetens vision sammanfattas med orden ”Bättre ut”. Med detta 
menas att klienterna efter verkställd påföljd ska vara bättre rustade för att 
leva ett liv utan kriminalitet och missbruk. Många intagna har en bristfällig 
skolgång och även en svag förankring i arbetslivet, vilket är riskfaktorer vad 
gäller återfall i brottslighet. Goda möjligheter till teoretisk och yrkesinriktad 
utbildning kan därför ha stor betydelse för den enskilde klienten, både under 
och efter påföljdens verkställighet. Internationell forskning visar att klient-
utbildning har positiva effekter, dels ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, 
dels ur ett personligt och socialt perspektiv.2 Utbildning minskar enligt 
forskningsstudier risken för återfall i brottslighet.3  

I Kriminalvårdens kartläggning av de intagnas utbildningsbakgrund och 
studiebehov4 framgår att andelen intagna som inte fullföljt någon utbild-
ning uppgick till drygt tio procent. Knappt hälften (42 procent) hade enbart 
fullgjord grundskola och var tredje hade någon form av gymnasieutbildning. 
Med klienternas ofta bristfälliga skolgång i åtanke har Kriminalvårdens inten-
tion med klientutbildningen varit att skapa en flexibel och individualiserad 

1 20 kap. 2§ 2010 års skollag. Denna ska enligt 22 § Lag om införande av skollagen (2010:801) tillämpas på 
vuxenutbildningen från 1 juli 2012

2 Lochner och Moretti, 2004; Steurer och Smith, 2003
3 Bazos och Hausman, 2004; Chapell, 2004; Wells, 2000
4 Kriminalvården (2007)
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utbildningsverksamhet som är likvärdig med samhällets kommunala vuxenut-
bildning. Klientutbildningen ska, oavsett i vilken anstalt den bedrivs, vara lik-
värdig och erbjuda ett brett kursutbud. För kontinuiteten ska studierna kunna 
fortgå även om den intagne förflyttas till en annan anstalt och den intagne 
ska utan svårigheter kunna fortsätta sina påbörjade studier efter frigivningen. 

För intagna på anstalt finns vissa begränsningar i den rätt till utbildning 
som vuxna har i vårt land. Kommunerna ska tillhandahålla vuxenutbild-
ning5 medan Kriminalvården får anordna utbildning motsvarande kommunal 
vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux) och 
svenskundervisning för invandrare (sfi) för intagna i kriminalvårdsanstalt.6  

Kriminalvården har speciella förutsättningar att beakta vid utformningen 
av klientutbildningen, exempelvis styrs utbildningen förutom av skolförfatt-
ningar även av Kriminalvårdens regelverk, inte minst vad gäller säkerhet. Vi-

dare har de drygt 50 anstalterna olika förutsättningar och omstän-
digheter att ta hänsyn till då utbildningen ska organiseras lokalt. 

Bland annat varierar antalet klientplatser och säkerhetsklass 
liksom omsättningen av klienter och tillgången till utbildnings-
lokaler. Även de intagna har varierande förutsättningar och 
behov, exempelvis varierar orsaken till anstaltsvistelsen liksom 

verkställighetstiden längd, från en månad till livstid. Varje 
person har sina unika erfarenheter och många intagna har en 

problematik som kan påverka deras vilja och motivation att under verk-
ställigheten delta i exempelvis studier för att komma ”Bättre ut”. 

År 2011 deltog omkring 30 procent av de 13 974 intagna som verkställde 
sin dom i anstalt, någon gång under året i någon form av utbildning.7 De van-
ligaste motiven till att intagna väljer att studera under verkställigheten är att 
”utnyttja tiden”, ”få mer ämneskunskap” samt ”tillfredsställa lusten att stu-
dera”. I lägst utsträckning studerar unga intagna med skriftspråkliga svårig-
heter, låg utbildningsnivå och kort strafftid.8  

Flera forskningsstudier belyser förekomsten av dyslektiska problem, läs- 
och skrivproblematik och matematiksvårigheter hos intagna.9 I en studie från 
år 2010 framgår att 40 procent av de långtidsdömda männen inom Krimi-
nalvården i Sverige har obehandlad ADHD (Attention-deficit/Hyperactivity 
disorder).10 Kriminalvårdens rapport (2010:4) visar att ADHD även är vanligt 
förekommande hos fängelsedömda kvinnor i Sverige. Vidare visar forskning 
att denna funktionsnedsättning kan leda till misslyckande i studier.11 Utöver 
dessa omständigheter är också missbruk och andra psykosociala problem 
överrepresenterade i gruppen intagna. Forskare har fastslagit att det är svå-
rare för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att engagera 
sig och dra nytta av olika program som är utformade att bemöta brottsligt 
beteende.12 

Denna problembild leder till ett antagande att bland de klienter som inte 
studerar finns förmodligen de som har lägst utbildning, olika typer av inlär-

5 20-21 kap. 2010 års skollag 
6 Förordning (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt. Se även 24 kap. 10 §. 2010 års skollag. 

Förordningen (SKOLFS 1994:2) om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) är tillämplig i 
sin helhet, för sfi dock enbart vissa delar.

7 Informationen från Kriminalvårdens webbplats, www.kriminalvarden.se
8 Kriminalvården (2007)
9 T.ex. Alm och Andersson, 1995, 1997; Dalteg med flera., 1997; Jensen med flera., 1999; Lindgren med 

flera., 2002; Moody med flera., 2000; Morgan och Kett, 2003; Snowling med flera., 2000; Svensson med 
flera., 2001; Samuelsson med flera., (2002).

10 Ginsberg med flera. 2010
11 Några exempel på forskning som tar upp förekomsten av ADHD inom kriminalvården är Dalteg med flera. 

(1997; 1998), Lindgren med flera. (2002) och Rasmussen med flera. (2001).
12 Jones och Talbot, 2010

 
”Kriminalvården 
har speciella 
förutsättningar att 
beakta.” 



S KO L I N S P E K T I O N E N S R A P P O R T 2012: 612

ningssvårigheter och i förlängningen de som löper störst risk att återfalla i 
brottslighet. Detta ställer särskilda krav på Kriminalvårdens arbete med att 
motivera klienter med stort studiebehov till att börja studera under verkstäl-
ligheten. Klienter har i större utsträckning än andra, bristfällig skolgång och 
studiesvårigheter. Detta ställer också stora krav på utbildningens utformning 
och undervisningens anpassning, liksom på lärarnas kompetens och inte 
minst deras förmåga till att uppmuntra och stödja studerande till att genom-
föra planerade studier.

Kvalitetsgranskningen omfattar samtliga sex kriminalvårdsregioner och 
har genomförts med verksamhetsbesök i 39 anstalter av 
olika säkerhetsklass, detta motsvarar knappt 80 procent av 
anstalterna. Granskningens fokus har varit att granska Kri-
minalvårdens motivationsarbete för att få klienter att påbörja 
och genomföra studier. Även hur klienternas individuella 
förutsättningar och behov utreds inför studier samt hur detta 
påverkar utbildningens utformning har ingått i granskningen. 
Undervisningen ska enligt läroplanen13 anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov. Studier visar att det skol-
motstånd som många intagna byggt genom tidigare skolmisslyckanden går 
att bryta genom lärares engagemang, goda relationer mellan elev och lärare, 
en upplevelse av delaktighet och ett innehåll som de studerande upplever är 
på riktigt.14 Därför har Skolinspektionen även granskat arbetet med att an-
passa undervisningen efter de studerandes individuella behov och förutsätt-
ningar liksom arbetet med att ge stöd till studerande med svårigheter. 

Rapportens disposition
I det kommande rapportavsnittet ges en beskrivning av klientutbildningen. 

Först beskrivs klientutbildningens organisation och därefter några förutsätt-
ningar översiktligt med bland annat en kort redogörelse av undervisnings-
lokalerna och de undervisande lärarnas utbildning och arbetsuppgifter. 
Avsnittet avslutas med en beskrivning av klientutbildningens omfattning och 
resultat, baserade på verksamhetens egna uppgifter. 

Efter det att klientutbildningen presenterats i rapporten kommer ett avsnitt 
med kvalitetsgranskningens resultat utifrån granskningens frågeställningar. 
Resultatet diskuteras i det därpå följande rapportavsnittet och rapporten 
avslutas med ett avsnitt som beskriver kvalitetsgranskningens syfte, metod 
och genomförande.

13 Lpf 94, 1.1 Grundläggande värden, En likvärdig utbildning, 2.1 Kunskaper, Riktlinjer
14 Hugo, 2007; 2008; 2010; 2011
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2 | Beskrivning av 
Kriminalvårdens klient-
utbildning 

2.1 | Klientutbildningens organisation och några 

förutsättningar
Den 1 januari år 2008 antog Kriminalvården huvudmannaskapet för klient-
utbildningarna i enlighet med förordning (2007:152) om utbildning vid krimi-
nalvård i anstalt. Kriminalvården bedriver sedan dess i egen regi utbildning 
motsvarande kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invand-
rare (sfi) för intagna.

Klientutbildningen är en nationellt sammanhållen och riksomfattande verk-
samhet med en regional organisation. Den är indelad i sex rektorsområden, 
ett för varje kriminalvårdsregion. Rektorerna är underställda regioncheferna, 
som i sin tur är direkt underställda generaldirektören för Kriminalvården. Vid 
Kriminalvårdens huvudkontor finns en klientutbildningsansvarig som bland 
annat har i uppdrag att normera, samordna och utveckla klientutbildningen i 
landet. Klientutbildningsansvarig och de sex rektorerna bildar tillsammans en 
rektorsgrupp. På huvudkontoret finns också centrala resurser för klientutbild-
ningen i form av administratörer och studie- och yrkesvägledare (SYV). De 
senare ska genom distansvägledning vara tillgängliga för alla klienter.15 

Utbildningen, som bygger på en kombination av närundervisning och 
distansundervisning, anordnas vid så kallade Lärcentrum som inrättats vid 
landets anstalter och vid ett fåtal häkten. I många svenska kommuner finns 

15 Handbok för Kriminalvårdens Klientutbildning, 2011:5
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lärcentra som fungerar som studiemiljö och mötesplatser för vuxenstude-
rande. Kriminalvården har valt att använda samma begrepp för sin utbildning 
bland annat för att klienten ska känna igen sig och lättare hitta motsvarande 
verksamhet i samhället efter frigivning. 

Inom klientutbildningen finns grundläggande och gymnasial vuxenutbild-
ning och sfi men inte utbildning inom särvux. På flertalet anstalter bedrivs 
även yrkesinriktad utbildning, företrädesvis arbetsmarknadsutbildningar i 
Arbetsförmedlingens regi.16 På många anstalter finns också möjlighet att 
bedriva högskolestudier.17 Under år 2011 deltog totalt 85 klienter i högsko-
leutbildning och under året har 669 personer påbörjat någon yrkesinriktad 
utbildning.18  

2.1.1 | Planering av verkställighet

För den som är dömd till fängelse eller har fått en icke frihetsberövande 
påföljd ska verkställigheten utformas så att den förbygger återfall och under-
lättar anpassningen till samhället. Kriminalvården har ansvar för att intagna 
får en lämplig sysselsättning under tiden i anstalt. Efter samråd med den 
intagne upprättar Kriminalvården en individuellt utformad verkställighetsplan 
(VSP) som anger vilka konkreta åtgärder som ska vidtas under verkställig-
heten. Där finns också en plan för frigivningsskedet. 

VSP:n ska identifiera vilka risker, behov och förutsättningar som finns i 
varje enskilt fall och baseras på en risk- och behovsbedömning. Planens 
utformning beror bland annat på strafftidens längd, risken för återfall i brott 
eller allvarlig misskötsamhet och den dömdes motivation till förändring. Kon-
kreta åtgärder är exempelvis deltagande i något av Kriminalvårdens brotts- 
och missbruksrelaterade program, behandling eller studier. Det är frivilligt att 
delta i studier. En intagen på anstalt kan bedriva studier inom sfi, grundläg-
gande och gymnasial vuxenutbildning samt yrkesutbildning och högskoleut-
bildning.19 

2.1.2 | Säkerhet

Säkerheten är mycket viktig inom Kriminalvården. En hög säkerhet är en-
ligt Kriminalvården nödvändig för att kravet på samhällsskydd ska uppfyl-
las men också en förutsättning för bland annat en god omvårdnad och ett 
aktivt påverkansarbete. Säkerhetsarbetet består förutom av den fysiska 
och tekniska säkerheten av olika regelverk, instruktioner och rutiner samt av 
tillgång till personal. Dessutom är en del av säkerheten att personalen har 
ett förhållningssätt som bygger på respekt för den enskildes integritet och 
samhällsskydd.20  

16 Yrkesinriktad gymnasial utbildning finns inom den kommunala vuxenutbildningen. Men på de granskade 
anstalterna ges inte några sådana yrkesinriktade kurser. Arbetsmarknadsutbildningarna i Arbetsförmed-
lingens regi omfattas inte av Skolinspektionens granskning. 

17 Anstalternas högskolestuderande är inskrivna i distansstudier som leds från något av landets lärosäten. 
Dessa studerande ingår inte Lärcentrums lärares utbildningsuppdrag och de omfattas heller inte av Skolin-
spektionens granskning. 

18 Kriminalvårdens årsredovisning för år 2011, www.kriminalvarden.se
19 Kriminalvårdens årsredovisning för år 2011, www.kriminalvarden.se
20 Se Säkerhet, faktablad från Kriminalvården 2012, www.kriminalvården.se
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Anstalterna har olika säkerhetsklassificeringar, från år 2012 finns tre säker-
hetsklasser 1-3.21 Anstalter med hög säkerhetsklass har ett yttre skalskydd 
medan klass 3-anstalter ofta saknar detta. Vidare sker förflyttningar inom an-
stalterna på olika sätt beroende på säkerhetsklass. En del av säkerheten är 
att alla intagna oavsett anstaltens säkerhetsklass saknar tillgång till Internet.

2.1.3 | Lärcentrums lokaler

De lokaler som Lärcentrum disponerar varierar stort mellan anstalterna. Ex-
empelvis skiftar antalet studierum och lokalernas utrustning liksom tillgången 
till referenslitteratur och så kallade InIT-datorer22. Även möjligheten att utnytt-
ja bibliotekstjänst varierar. Gemensamt är dock att studiemiljön är enkel och 
anpassad för vuxna som bedriver individuella studier. Det är vanligt att det 
finns enskilda studieplatser och därutöver studierum med konferensmöb- 
lering. Lärcentrums lokaler används också av eventuella högskolestu- 
derande. Det varierar huruvida dessa studerande sitter avskilt eller tillsam-
mans med övriga. 

2.1.4 | Lärarnas undervisning, utbildning och 

kompetensutveckling
Undervisningen bedrivs av lärare, anställda av Kriminalvården och med en 
av de sex rektorerna som chef. Antalet lärare inom landets klientutbildning 
bestäms utifrån det totala antalet klientplatser. Nyanställningar av lärare sker 
utifrån ett lokalt eller regionalt behov men vid val av lämplig ämneskompetens 
hos läraren ska hänsyn tas till vilken kompetens som behövs i ett nationellt 
perspektiv. Lärarna verkar i en miljö, anstalt eller häkte, vars övriga verk-
samhet leds av en kriminalvårdschef. Denne är liksom rektorn underställd 
regionchefen. 

Lärarna ingår i ett nationellt lärarnätverk och har både ett lokalt och ett 
nationellt undervisningsuppdrag. De arbetar i tre olika lärarroller; som äm-
neslärare för lokala studerande (så kallade närstuderande) och ämneslärare 
för distansstuderande som finns i lärcentra vid andra anstalter samt handle-
dare för lokalt studerande som studerar kurser på distans. 

I stort sett samtliga lärare har lärarutbildning och utbildning för den 
ämnesundervisning de bedriver. 80 procent har gymnasielärarutbildning. 
Lärarnas erfarenhet av undervisning varierar. Några har nyligen slutfört sin 
lärarutbildning men drygt hälften uppger att deras erfarenhet av undervisning 
är sex år eller mer. 

De flesta lärare anser att de har kompetens för den undervisning de 
bedriver men många efterfrågar trots det ytterligare kompetensutveckling, 
exempelvis inom specialpedagogik och distansundervisning. Lärarna erbjuds 
kontinuerligt olika kompetensutvecklande insatser, flera av dessa är generella 
och omfattar samtliga lärare i landet eller i en region. Kompetensutvecklings-
frågor diskuteras i rektorsgruppen och fokus sätts på ett område i taget. 
Exempelvis har samtliga regioner arbetat med att stärka lärarnas kompetens 
för att undervisa personer med olika inlärningssvårigheter, tillvägagångs-

21 Vid Skolinspektionens verksamhetsbesök i anstalter fanns istället fem säkerhetsklasser A-E
22 Datorer med tillgång till klientutbildningens intranät, benämnt Nätcentrum. Förkortningen InIT står för 

intagnas IT
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23 En studerande som läser två kurser parallellt utgör två kursdeltagare. 

sättet har däremot varierat. Lärare har också möjlighet till viss individuell 
kompetensutveckling, bland annat studerar flera lärare specialpedagogik 
inom lärarlyftet och flera deltar i utbildning för att kunna undervisa inom sfi.

2.2 | Klientutbildningens omfattning och resultat

Skolinspektionen har från klientutbildningen vid Kriminalvårdens huvudkon-
tor fått in uppgifter avseende de kursdeltagare23 som lärarna undervisar 
inom vuxenutbildningen. Med kursdeltagare avses här både kursdeltagare 
som lärarna undervisar lokalt och kursdeltagare som lärarna undervisar på 
distans. Lärarna är också handledare för lokala studerande som läser kurser 
på distans men dessa ingår inte i sammanställningen. De tre tabeller som 
återfinns nedan är baserade på detta underlag.

2.2.1 | Omfattning av vuxenutbildning 

Vid Skolinspektionens besök i lärcentra vid utvalda anstalter under hösten 
2011 varierar antalet och andelen klienter inskrivna i studier stort. Flest stu-
derande var det i anstalten Kumla i Region Mitt, där var 130 klienter inskrivna 
i studier. Störst andel klienter i studier har ungdomsanstalten Luleå, vid Sko-
linspektionens besök studerade 8 av 9 intagna. Lägst andel klienter inskrivna 
i studier inom vuxenutbildningen har anstalten Tillberga i Region Mitt, där 
studerar enbart sex procent. Orsaken till att andelen klienter som studerar 
varierar kan vara flera. Vad beträffar Tillberga så producerar anstalten trähus, 
detta innebär ett stort behov av arbetskraft vilket medfört att antalet studie-
platser har minskat. Den genomsnittliga andelen studerande inom vuxenut-
bildningen vid granskade anstalter är 30 procent. 

Det sammanlagda antalet kursdeltagare inom klientutbildningen har ökat 
över åren 2008-2011. Störst var ökningen mellan 2008 och 2009. Samtliga 
år har lärarna flest kursdeltagare inom den gymnasiala vuxenutbildningen, 
andelen kursdeltagare är där för samtliga fyra år över 75 procent. Se tabell 1.

Tabell 1: Antal och andel kursdeltagare som undervisats under respektive 
år – förändring över tid

Antal och andel kursdeltagare (kd) under året 

2008 2009 2010 2011

Antal 
kd

Andel 
kd %

Antal 
kd

Andel 
kd %

Antal 
kd

Andel 
kd %

Antal 
kd

Andel 
kd %

Svenskundervisning för 
invandrare (sfi)

378 8,4 692 9,2 756 10,1 682 9,1

Grundläggande vuxen-
utbildning 

705 15,7 1050 14,1 1086 14,7 1068 14,3

Gymnasial vuxen-
utbildning

3410 75,9 5689 76,6 5612 75,3 5714 76,6

Totalt 4493 Tom 7431 Tom 7454 Tom 7464 Tom

Källa: Uppgifter baserade på underlag från Kriminalvårdens huvudkontor, 2011-11-21 och 2012-04-18
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24 Andel kursdeltagare i tabell 2 är relaterad till det antal kursdeltagare som undervisats av regionens lärare 
under respektive år, det vill säga till antalet kursdeltagare i tabell 1. 

2.2.2 | Resultat avseende slutförda kurser och 

kursavbrott 
Det totala antalet deltagare som slutfört kurs har ökat; från 1054 kursdel-
tagare år 2008, till 2186 år 2011. Även andelen slutförda kurser har ökat. År 
2011 var andelen slutförda kurser inom sfi 35 procent. Det betyder att av de 
682 kursdeltagare som undervisats i kurs inom sfi detta år, slutförde 236 
samma år. Se tabell 1 och 2.

Inom grundläggande vuxenutbildning var andelen slutförda kurser samma 
år 16 procent och inom gymnasial vuxenutbildning 31 procent. För samtliga 
fyra år är andelen slutförda kurser lägst inom grundläggande vuxenutbild-
ningen. Se tabell 2. 

Tabell 2: Antal och andel kursdeltagare som slutfört kurs de undervisats i 
under året – förändring över tid

Antal och andel24 kursdeltagare som slutfört kurs under året 

2008 2009 2010 2011

Antal 
kd

Andel 
kd %

Antal 
kd

Andel 
kd %

Antal 
kd

Andel 
kd %

Antal 
kd

Andel 
kd %

Svenskundervisning för 
invandrare (sfi)

131 34,7 219 31,6 258 34,1 236 34,6

Grundläggande vuxen-
utbildning 

94 13,3 114 10,9 133 12,2 169 15,8

Gymnasial vuxen-
utbildning

829 24,3 1398 24,6 1690 30,1 1781 31,2

Totalt 1054 23,5 1731 23,3 2081 27,9 2186 29,3

Källa: Uppgifter baserade på underlag från Kriminalvårdens huvudkontor, 2011-11-21 och 2012-04-18

Andelen kursavbrott varierar mellan åren. Under de tre senaste åren har 
drygt varannan kursdeltagare inom grundläggande vuxenutbildning avbrutit 
kurs som de undervisats i under året. Exempelvis betyder detta att 580 av de 
1080 kursdeltagare som undervisades år 2011 i kurser inom grundläggande 
vuxenutbildning, gjorde kursavbrott det året. Se tabell 1 och 3. 

Inom sfi har drygt var tredje kursdeltagare avbrutit kurs de tre senaste 
åren medan kursavbrotten minskat inom den gymnasiala vuxenutbildningen 
mellan åren 2009-2011. Se tabell 3.
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Tabell 3: Antal och andel kursdeltagare som avbrutit kurs som de under-
visats i under året – förändring över tid

Antal och andel25 kursdeltagare som avbrutit kurs under året

2008 2009 2010 2011

Antal 
kd

Andel 
kd %

Antal 
kd

Andel 
kd %

Antal 
kd

Andel 
kd %

Antal 
kd

Andel 
kd %

Svenskundervisning för 
invandrare (sfi)

69 18,3 232 33,5 263 34,8 229 33,6

Grundläggande vuxen-
utbildning 

279 39,6 565 53,8 575 52,9 580 54,3

Gymnasial vuxen-
utbildning

1023 30,0 2426 42,6 2320 41,3 2147 37,6

Totalt 1371 30,5 3223 43,5 3158 42,4 2956 39,6

Källa: Uppgifter baserade på underlag från Kriminalvårdens huvudkontor, 2011-11-21 och 2012-04-18

Av tabell 2 och 3 framgår också att det är fler kursdeltagare som avbryter 
kurs än som slutför, detta gäller samtliga fyra år. Exempelvis var det år 2011, 
770 kursdeltagare fler som gjorde kursavbrott jämfört med antalet kursdel-
tagare som slutförde kurs.

I den sammanställning över orsaker till avbrott som inkommit till Skol-
inspektionen från klientutbildningen vid Kriminalvårdens huvudkontor listas 
flera orsaker till att kurser avbryts. År 2010 var de två vanligaste orsakerna 
till avbrott frigivning respektive motivationsbrist.26 Ungefär en fjärdedel av 
kursavbrotten detta år berodde på bristande motivation 
och knappt en tredjedel på frigivning. Enligt samman-
ställningen är andra avbrottsorsaker exempelvis byte  
av sysselsättning, ändrad studieplan och förflyttningar. 

Det skulle kunna vara så att de klienter som avbryter 
kurs på grund av frigivning slutför kursen inom sam-
hällets kommunala vuxenutbildning men om detta har 
Kriminalvården ingen information. Det finns också inom 
klientutbildningen en strategi att även klienter med kort verkställighet ska 
kunna påbörja studier under anstaltstiden. Detta eftersom påbörjade studier 
anses öka chansen att studierna fortsätter efter frigivningen. Detta tillväga-
gångssätt kan också ha betydelse för antalet kursavbrott och vara en del av 
förklaringen till dessa. 

2.2.3 | Klientutbildningens resultat och den 

nationella statistiken
Klientutbildningen redovisar sina resultat exempelvis som antal kursdeltagare 
som slutfört kurs som de undervisats i under året, oavsett vilket år studierna 
påbörjades. De resultat som redovisas i Skolverkets nationella statistik för 
motsvarande utbildning inom den kommunala vuxenutbildningen och sfi, 
är framtagna på liknande sätt. Därmed kan, enligt Skolinspektionen, vissa 
jämförelser göras mellan klientutbildningens resultat och resultat redovisade 
i Skolverkets nationella statistik på riksnivå. 

25 Andel kursdeltagare i tabell 3 är relaterad till det antal kursdeltagare som undervisats av regionens lärare 
under respektive år, det vill säga till antalet kursdeltagare i tabell 1.

26 Detta gäller för de utbildningar som ingår i Skolinspektionens granskning. 

 
”... påbörjade studier 
anses öka chansen att 
studierna fortsätter 
efter frigivningen. ” 
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Inom klientutbildningen slutförde år 2010, tolv procent av kursdeltagarna 
kurser inom grundläggande vuxenutbildning medan 65 procent av kurserna 
slutfördes inom kommunal vuxenutbildning (Komvux). Motsvarande upp-
gifter för gymnasial vuxenutbildning är för klientutbildningen 30 procent och 
73 procent för Komvux. Resultatet för sfi är mer lika. 34 procent slutförda 
kurser inom klientutbildningen och 37 procent för kurser inom sfi i riket. 
Dessa jämförelser antyder att klienter i lägre grad än andra vuxenstuderande 
slutför påbörjade kurser. Vidare kan resultatet tolkas som att det i lärmiljön 
på anstalt finns faktorer som kan ha positiv påverkan på genomförandet av 
sfi-studier. En förklaring skulle kunna vara att studerande i anstalt, vistas i en 
svenskspråkig miljö dygnet runt.27 

Kurser studeras på distans i högre utsträckning inom klientutbildningen 
än inom den kommunala vuxenutbildningen. Detta skulle kunna ha betydelse 
för resultatet. Dock är det enligt Skolverket inom den kommunala vuxenut-
bildningen endast en marginell skillnad i resultat mellan andelen slutförda 
distanskurser och andelen slutförda kurser benämnda ”ej distanskurser”.
 

27 Se statistik påwww.skolverket.se och tabell 2 på föregående sida. 
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3 | Granskningens resultat 

I detta rapportavsnitt presenterar Skolinspektionen kvalitetsgranskningens 
resultat utifrån frågeställningarna: 

• Genomförs ett systematiskt arbete för att motivera klienter att påbörja 
studier?

• Utreds klientens individuella förutsättningar och behov?
• Genomförs undervisningen med hänsyn till klienternas individuella 

förutsättningar och behov? 

Efter en kort inledning beskrivs resultatet i tre områden där varje område 
kan ses representera ett led i en process. Avsnitten inleds med en kort 
beskrivning och ett sammandrag av vad som framkommit inom området i 
granskningen. Därefter beskrivs resultatet mer genomgripande. På vissa 
ställen namnges några av de besökta anstalterna som exempel avseende det 
som beskrivs. Detta utesluter dock inte att det är fler än de namngivna som 
arbetar på liknande sätt. 

Inledning
Skolinspektionens granskning visar att de intagna som studerar inom vuxen-
utbildningen under verkställigheten är nöjda med möjligheten att kunna stu- 
dera. De ser studierna som en viktig och meningsfull sysselsättning. Detta 
framgår av både intervjuer och enkäter. En studerande skriver i den stude-
randeenkät som Skolinspektionen genomfört i samband med granskningen: 
”Lärcentrum är en intellektuell frizon, där vi alla medverkande, har en möj-
lighet att visa oss från en bättre sida mot varandra, samt möjligheten att göra 
något vettigt med den tid vi tillbringar här.” Det uttalas också förhoppningar 
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att den påbörjade utbildningen ska kunna leda till fortsatta studier eller nytt 
jobb efter verkställighetens slut och även till en förändrad livssituation. 

Kriminalvården har en tydlig ambition med sin klientutbildning och strävan 
efter en likvärdig och nationellt samordnad utbildning är påtaglig. Detta visar 
sig bland annat genom att det bedrivs vuxenutbildning i samtliga granskade 
anstalter, om än i olika omfattning. Vidare har intagna med studieplats till-

gång till ett betydande antal kurser och med utbildade lärare med 
varierande ämneskompetens finns goda förutsättningar för 

att de studerande ska få en bra undervisning, både lo-
kalt och på distans. Det finns också flera gemensamma 
dokument utarbetade för att tydliggöra att klientutbild-
ningen är nationellt sammanhållen, exempelvis en så 
kallad Handbok för Kriminalvårdens Klientutbildning 

(2011:5). Resultatsammanställningar visar vidare att 
klientutbildningen har haft en positiv utveckling sedan starten 

2008. Antalet kursdeltagare har ökat liksom andelen slutförda kurser. Ande-
len kursavbrott har minskat. Se tabellerna i avsnitt 2.2. 

Det finns dock enligt granskningen flera angelägna utvecklingsområden 
för Kriminalvården att arbeta vidare med i syfte att förbättra klientutbild- 
ningens kvalitet. Detta trots ett omfattande uppbyggnadsarbete och en po-
sitiv utveckling av de studerandes resultat. Skolinspektionens utgångspunkt 
i granskningen är att den utbildning som Kriminalvården väljer att anordna 
ska uppfylla de krav som författningarna ställer på motsvarande kommunal 
vuxenutbildning.

3.1 | Hur arbetar Kriminalvården för att motivera 

klienter att påbörja studier?
Det första granskningsområdet handlar om det motivationsarbete som görs 
innan en klient börjar studera. Skolinspektionen har granskat om Krimi-
nalvården genomför ändamålsenliga insatser för att motivera klienter att 
studera inom verkställigheten. Med detta avses bland annat om insatserna 
är riktade till klienter med kort eller bristfällig utbildning. Då även tillgång 
till studie- och yrkesvägledning, möjlighet till validering liksom tillgång till 
utbildning och angelägna kurser samt antagningsförfarandet kan påverka 
intresset för att påbörja studier har även detta granskats. 

Skolinspektionen har i samtliga sex regioner bedömt motivationsarbetet 
som ett viktigt utvecklingsområde. Regionerna bedriver ett visst motivations-
arbete för att få klienter att börja studera men arbetet behöver förbättras. 
Flera personalgrupper är vanligen involverade i arbetet men det saknas en 
tydlig målsättning och samverkan mellan grupperna brister. Kriminalvården 
utvärderar som regel inte heller effekterna av genomförda åtgärder. 

Huvudmannen och rektorerna behöver också, enligt Skolinspektionen, 
säkerställa att antagningen till kurser blir tydlig och förutsägbar för klien-
terna. Detta eftersom ett avslag på kursansökan, särskilt om det är svårt att 
förstå varför, riskerar att minska motivationen för att påbörja studier. I flertalet 
regioner behöver också antalet studieplatser bättre anpassas efter behoven. 
Bristande tillgång till utbildning för klienter med stort studiebehov och med 
studier i sin VSP kan minska intresset för studier. 

 
”... det finns goda 
förutsättningar för att 
de studerande ska få 
en bra undervisning.” 
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3.1.1 | Motivationsarbetet för att få klienter att 

påbörja studier
Klienternas utbildningsbakgrund kartläggs i samband med inskrivningen. 
Lärare vid Lärcentrum och/eller annan personal inom Kriminalvården infor- 
merar om möjligheterna att studera. Det är dock ovanligt med riktade in- 
satser i syfte att nå klienter med ofullständig skolgång, det vill säga de 
klienter som har störst behov av studier. Motivationsarbetet är därigenom inte 
ändamålsenligt i förhållande till de som Kriminalvården prioriterar för studier. 
Enligt handboken28 ska, om urval måste göras, den som har kortast tidigare 
utbildning prioriteras. Klientutbildningen följer därmed de principer om urval 
som reglerar kommunal vuxenutbildning.29 Enligt Lpf 94 har 
rektorn ett särskilt ansvar för att vuxna med kort eller bristfällig 
utbildning får stöd i att påbörja och genomföra utbildning. 

Vidare utvecklar inte Kriminalvården i tillräcklig omfattning 
sitt arbete med att motivera klienter till att börja studera. Det 
finns oftast inte någon tydlig uppföljning av detta motivations-
arbete och inte heller någon klar och mätbar målsättning med 
arbetet. När det gäller genomförda insatser, utvärderas inte 
effekterna.

Det finns emellertid goda exempel när det gäller arbetet med att motivera 
klienter men flertalet är generella och vänder sig till alla nyintagna. Exem-
pelvis har flera lärare tagit fram ett särskilt informationsmaterial som anslås 
och delas ut. Besök i Lärcentrum kan ingå i klienternas introduktion och det 
förekommer att lärare regelbundet besöker avdelningarna för att informera 
muntligt om studiemöjligheterna. Det finns också exempel på mer riktade 
insatser. Enligt Kriminalvårdens årsredovisning för år 2011 ingår som en del 
i myndighetens ungdomssatsning att Lärcentrum ska erbjuda alla ungdomar 
(18-21 år) ett studiesamtal tidigt i verkställigheten. Detta sker dock inte på 
alla granskade anstalter. Men i exempelvis Ystad arbetar lärarna dessutom 
uppsökande mot klienter i denna åldersgrupp och i bland annat anstalten 
Helsingborg har kontaktpersonerna30 ett ansvar för att motivera intagna som 
tillhör en prioriterad grupp till att påbörja studier. Lärarna i Högsbo bokar in 
studiesamtal för samtliga intagna under 25 år och i Skogome samverkar lä-
rare och vårdare för att med gemensam strategi motivera prioriterade klienter 
till utbildning. 

I anstalten Kalmar sker en kontinuerlig uppföljning av vilka klienter som är i 
studier genom att kriminalvårdsinspektören, rektorn och lärarna varje månad 
går igenom samtliga intagna för att kontrollera om de som tillhör prioriterade 
grupper studerar. De av dessa som inte studerar bokas in för samtal med 
lärare. 

3.1.2 | Personalens inställning och samverkan 

viktig för motivationsarbetet
Motivationsarbetet är enligt rektorerna viktigt och de påtalar vikten av att 
hela Kriminalvården arbetar med att motivera klienter i behov av studier till att 
studera under verkställigheten. Rektorer beskriver också ett behov av att öka 
kunskapen om klientutbildningen hos all personal. Detta arbete pågår också 

28 Handbok för Kriminalvårdens Klientutbildning (2011:5)
29 3 kap 8 § förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning
30 Varje intagen har en av anstaltens kriminalvårdare som sin kontaktperson. 

 
”... ovanligt med 
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med ofullständig 
skolgång ... ” 
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men det sker vanligen utan systematik, dock ska information om klientut-
bildning och lärcentra ingå i utbildningen av alla nyanställda. 

Även samverkan och samarbete mellan lärare och annan personal i 
anstalten lyfts fram som viktigt i motivationsarbetet för studier, av flera lärare 
och kriminalvårdschefer. Klienternas kontaktperson fyller här en viktig funk-
tion och kan ha en avgörande betydelse för om klienten bestämmer sig för 
att studera. Rektorer betonar också vikten av att personal från Lärcentrum 
kommer in i ett tidigt skede och deltar vid bedömningen av klientens sam-
mantagna behov av studier, behandling och arbete under hela verkstäl-
lighetstiden. Men det varierar mellan anstalterna hur mycket lärarna deltar i 
detta arbete. I exempelvis Region Nord framhålls i anstalterna Haparanda 
och Luleå en väl fungerande samverkan mellan lärare och annan personal, 
medan lärarna i Saltvik efterlyser större möjligheter att synliggöra utbildning-
ens roll och betydelse. 

Det räcker dock inte med att lärarna vid Lärcentrum motiverar klienterna. 
Skolinspektionen vill framhålla vikten av att klienter upplever att samtlig per-
sonal vid anstalten visar att studier är viktiga. En majoritet av de som besva-
rat Skolinspektionens studerandeenkät anser att personal på Lärcentrum 
försöker motivera till studier, men det finns också exempel på svar på öppna 
frågor i enkäten som gör gällande att övrig personal inte anser att studier ska 
prioriteras. Följande kommentar från en studerande speglar detta: ”Lärcent-
rum är bra men problemet är att personalen på anstalten inte tycker att intag-
nas studier ska prioriteras så folk får vänta länge på att komma och prata 
med lärarna, om de får börja studera alls.” 

3.1.3 | Validering kan förkorta studietiden och öka 

motivationen
Alla vuxna har erfarenheter, kunskaper och kompetens som de skaffat sig 
på olika sätt. Därför är det när en vuxen ska utbilda sig viktigt att utgå från 
vad personen redan från början har med sig för att studietiden inte ska bli 
onödigt lång. Validering är en process som innebär en strukturerad bedöm-
ning, värdering, dokumentation och erkännande av kunskaper och kompe-
tens som en person har oberoende av hur de förvärvats.31 Prövning handlar 
till skillnad från validering om möjligheten att få betyg på en viss kurs inom 
vuxenutbildningen. Utan möjlighet till validering och med begränsad tillgång 
till prövning riskerar studietiden att bli onödigt lång och mindre effektiv uti-
från den enskildes mål med studierna.

Granskningen visar att en klients studiebakgrund kartläggs i samband 
med inskrivningen. Inom klientutbildningen saknas dock möjlighet till vali-
dering genom en ordnad process där befintliga kunskaper bedöms och 
erkänns. Det finns undantag. I anstalten Salberga har det, enligt lärare, före-
kommit att studerande genomgått validering inom området vård och omsorg. 
Inom klientutbildningen kan, enligt klientubildningsansvarig, prövning ske i 
alla kurser där det finns lärare. Dock visar granskningen att det finns be-
gränsningar i denna möjlighet. Bland annat beroende av att en klient som vill 
genomgå prövning ansöker om en kursplats på samma sätt som övriga och 
blir antagen om det finns plats. 

Med ökad möjlighet till validering och prövning inom klientutbildningen 
skulle studietiden förmodligen kunna kortas ner för vissa studerande. Detta 

31 Ds 2003:23
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skulle kunna ha positiv effekt på motivationen till att påbörja studier under 
verkställigheten eftersom målet med studierna då kommer närmare. 

3.1.4 | ”SYV visade vilka vägar jag kan gå för att nå 

mitt mål”
Rubriken är ett uttalande från en av de studerande som Skolinspektionen  
intervjuade som visar att samtalet med studie- och yrkesvägledaren, SYV, 
upplevdes som både informativt och värdefullt. Men långt ifrån alla klienter 
har kontakt med SYV innan studierna påbörjas. Det ingår vanligen inte i 
rutinerna att klienter ska ha ett studievägledande samtal med SYV innan 
de börjar studera inom klientutbildningen. I studerandeenkäten uppger 40 
procent av de svarande att de hade kontakt med studie- och yrkesvägledare 
innan de började studera i anstalt eller häkte. 

Klienter saknar tillgång till Internet och är därmed förhindrade att på egen 
hand söka information om olika studievägar. De är därför särskilt beroende 
av att den information de får om olika utbildningar är korrekt. Inom klientut-
bildningen är det lärarna som avgör om det finns behov av kontakt med SYV 
eller om läraren själv kan svara på frågor. Detta medför en risk att klienten 
inte får adekvat studie- och yrkesvägledning. Tillväga-
gångssättet ställer också särskilda krav på lärarnas 
kompetens. 

Vanligen används telefon i kontakterna med SYV 
men också de InIT-datorer som finns i Lärcentrum kan 
användas i kontakten. Klienter antagna till studier kan ta 
kontakt med vägledarna via enskilda studierum i klientut-
bildningens intranät, det så kallade Nätcentrum. Under år 2011 genomförde 
de båda studie-och yrkesvägledarna tillsammans drygt 1200 studievägle-
dande samtal, enligt uppgift. Majoriteten av samtalen var med klienter som 
på sin anstalt lämnat in en så kallad hemställan om studier. Flera samtal 
genomförs också med personer i häkten. Det varierar stort mellan regionerna 
och anstalterna i vilken omfattning SYV konsulteras, exempelvis kom 35 
procent av vägledarnas samtal år 2011 från Region Stockholm. 

Vägledningssamtal är viktiga för studieplaneringen. I granskningen är det 
uppenbart att det inom klientutbildningen finns studerande som saknar en 
tydlig planering med sina studier. Exempelvis har en studerande som Skol-
inspektionen samtalat med under sin tid i anstalt tagit betyg i 19 olika kurser 
på gymnasial nivå utan att dessa ingått i någon plan. En bristande studie- 
och yrkesvägledning kan leda till att klienter inte väljer kurser utifrån sina be-
hov och sin kunskapsnivå i relation till målet med studierna, utan exempelvis 
istället väljer att studera kurser som finns tillgängliga lokalt. 

Det finns enligt granskningen en medvetenhet om dessa risker i regio-
nerna vilket exempelvis lett till att alla klienter som planerar att studera i 
anstalten Saltvik i Region Nord ska ha kontakt med studie- och yrkesvägle-
dare innan de börjar. Samma intention finns för klienter i anstalter tillhörande 
Region Stockholm vilket också avspeglar sig i att många av studie- och yr-
kesvägledarnas samtal är med klienter i denna region. Lärarna i Kristianstad 
Centrum har uppmärksammat att studie- och yrkesvägledarna riskerar att bli 
en resurs enbart för de som är i studier. Därför påminner de via mail kriminal-
vårdarna om att alla klienter kan kontakta SYV. 

Under hösten 2011 har det inom klientutbildningen tagits fram ett centralt 
dokument där skillnaden mellan SYV:s studie- och yrkesvägledning och lä-

 
”Vägledningssamtal 
är viktiga för 
studieplaneringen.” 
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rarnas studie- och yrkesorientering beskrivs. Detta dokument tydliggör vilka 
frågor som lärarna lämpligen kan diskutera med den studerande och vilka 
frågor de istället ska överlåta till SYV. 

3.1.5 | Tillgång till studieplats och utbildning viktigt 

för motivationen 
Tillgång till studieplats i anstaltens Lärcentrum är en förutsättning för studier 
inom klientutbildningen. Granskningen visar att möjligheten att studera ris-
kerar att bero mer på i vilken anstalt den intagne vistas än på studiebehovet. 
Antalet studieplatser varierar mellan de granskade anstalterna. Platsantalet 
utgår inte från en aktuell behovsanalys utan det är istället undervisningsloka-
lernas beskaffenhet och anstaltens säkerhetsrutiner som styr, i detta har 
kriminalvårdschefer en viktig roll. 

Även omfattningen av undervisningstillfällen påverkar hur många intagna 
som kan få tillgång till studier och detta varierar stort i granskade lärcentra. 
Vissa lärcentra håller öppet sex timmar per dag, fem dagar i veckan och 
både under för- och eftermiddagar. Andra är åtkomliga för studerande en-
dast vid några tillfällen per vecka. Öppettiderna styrs av antalet lärartjänster. 
En lärartjänst medför att anstaltens Lärcentrum ska kunna vara öppet 15 
timmar per vecka men enligt granskningen stämmer inte detta med öppetti-
derna i alla lärcentra. Hur många studerande som deltar vid de olika under-
visningstillfällena varierar, men vanligen är det runt tio studerande. 

Granskningen visar att det upprättas lokala väntelistor om behovet av 
studieplatser överskrider tillgången. Vid flera lärcentra är det vid Skolinspek-
tionens verksamhetsbesök kö. I något fall består kön av 60 personer. Enligt 
Skolinspektionen är det viktigt att studierna planeras utifrån de intagnas 
behov och att antalet studieplatser motsvarar efterfrågan. Detta innebär att 
Kriminalvården behöver tydliggöra för klienter med studiebehov när under 
verkställigheten som studier kan bedrivas. Att klienter förespeglas studier 
genom att placeras i kö utan att veta när det kommer att finnas en studie-
plats i Lärcentrum kan minska deras motivation för att påbörja studier. 

Många klienter byter anstalt under sin verkställighet. Organisationen av 
klientutbildningen ska säkerställa att klienter med pågående studier kan fort-
sätta studera trots förflyttning till annan anstalt. Exempelvis har de företräde 
till studieplats. Enligt granskningen kan de allra flesta fortsätta sina pågåen-
de studier på den nya anstalten. 

Enligt klientutbildningens handbok är klientutbildningen till för alla intagna 
oavsett bakgrund och dom, men granskningen visar att detta inte alltid stäm-
mer. Det saknas tillgång till kurser inom särvux trots att det är känt att det 
finns personer i svenska fängelser som har någon form av utvecklingsstör-
ning.32 Tillgången till utbildning för personer som ska utvisas efter avtjänat 
straff är inte likvärdig över landet. Exempelvis har klienter med utvisning i 
domen i vissa regioner enbart möjlighet att studera kurser inom sfi och eng-
elska, medan de i andra har tillgång till samma kursutbud som övriga. Under-
visningen sker företrädesvis på svenska vilket i praktiken utgör ett hinder för 
klienter som inte behärskar detta språk. 

32 Holmberg, 2007
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3.1.6 | Otydlig antagning och brist på kursplats kan 

minska studieintresset
Antagning till kurser inom klientutbildningen sker kontinuerligt och på två olika 
sätt, beroende på om den kurs ansökan avser finns tillgänglig lokalt. Kurser i 
ämnen som lärarna i Lärcentrum är utbildade för att undervisa i kan studeras 
lokalt genom närutbildning, övriga kurser tillgängliggörs genom distansutbildn-
ing.

Lärarna antar till lokala kurser som de själva undervisar i, om det finns stu-
dieplats i Lärcentrum och om de bedömer att de har utrymme för nya kursdel-
tagare. Om det inte finns plats upprättas enligt lärarna vanligen kölistor. Om 
prioritering måste ske vid den lokala antagningen uppges oftast unga personer 
och personer med kort tidigare utbildning ha högst prioritet. Antagningen 
inrapporteras regelbundet till klientutbildningens centrala administratörer för 
registrering i det administrativa stödsystemet. 

En klient som har studieplats i Lärcentrum kan också ansöka om kurser 
som bedrivs av lärare som finns i andra lärcentra. Till dessa kurser, även 
benämnda distanskurser, sker antagningen centralt av administratörerna vid 
klientutbildningen på huvudkontoret. Om det vid denna antagning finns flera 
sökande till ett begränsat antal kursplatser tillämpas Kri-
minalvårdens prioriteringsregler. En kursplats blir nationellt 
tillgänglig när en lärare meddelat till klientutbildningens admi-
nistratörer, att en kursdeltagare slutfört eller avbrutit kurs. 

Enligt Skolinspektionen säkerställer inte två olika system 
för antagning till samma kursplatser en likvärdig och rättvis 
antagning, även om antagningsprioriteringarna enligt Hand-
bok för Kriminalvårdens Klientutbildning ska vara desamma. 
Det kan även missgynna vissa studerande, exempelvis de som på distans 
behöver studera kurser som det är stor efterfrågan på. I samtliga regioner 
finns studerande som inte fått plats till kurser de ansökt om att få studera 
på distans, vissa har fått avslag ett flertal gånger. Efterfrågan på exempelvis 
kurser inom företagsekonomi och vissa moderna språk är betydligt större än 
tillgången, detta beror på att det varit svårt att rekrytera lärare med utbildning i 
dessa ämnen. En studerande som inte fick sökta kursplatser skriver: ”Jag fick 
inte studera de ämnen jag sökte, jag sökte tyska och företagsekonomi, men 
fick svenska och historia.” 

Antagningen till så kallade distanskurser kan av klienterna uppfattas som 
slumpartad. Visserligen har klientutbildningen täta ansökningstillfällen och vid 
varje antagningstillfälle tillämpas prioriteringsreglerna men det gäller också för 
klienterna att ha turen att ansöka vid rätt tillfälle. Exempelvis kan en klient A ha 
sökt till en kurs och fått avslag flera gånger medan en annan klient B som har 
turen att söka första gången vid ett tillfälle då en ledig plats just har uppstått 
kan bli antagen direkt. Detta trots att klient B kanske har lägre antagningsprio-
ritet jämfört med klient A som vid tidigare antagningstillfällen fått avslag. 

Problemet med att antagningsprocessen inte är helt tydlig för de intagna 
har också uppmärksammats av Brottsförebyggande rådet (Brå). I delrapporten 
om yrkesutbildning i anstalt (2009:21) framgår att antagningen till yrkesutbild-
ning33 av de intervjuade klienterna beskrivs som godtycklig. Brå visar också, 
i linje med Skolinspektionen, att efterfrågan på utbildningsplatser är större än 
tillgången och påtalar att detta kan behöva ses över. 

33 Detta avser arbetsmarknadsutbildning, som inte ingår i förordning om utbildning vid kriminalvård i anstalt 
(2007:152) 
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34 Kriminalvården 2007 

3.1.7 | Kursutbud utifrån behov kan öka 

motivationen att studera
Att det i kursutbudet finns passande kurser är viktigt för intresset att börja 
studera. Det mest avgörande för att inte söka utbildning var enligt den nor-
diska kartläggningen av intagnas utbildningsbakgrund och studiebehov att 
utbildningsutbudet var dåligt eller saknades. Exempelvis uppgav intagna 
att de saknade möjlighet till yrkesutbildning.34 Denna kartläggning är från år 
2007 och genomfördes innan organisationen av den nuvarande klientutbild-
ningen. 

Inom klientutbildningen kan de intagna ansöka om kurser inom vuxenut-
bildningen från den gemensamma kurskatalogen. Kursutbudet har utökats 
allt eftersom Kriminalvården anställt lärare med olika utbildning. År 2011 
består utbudet av cirka 100 kurser, till övervägande del teoretiska kurser på 
gymnasial nivå men det finns också kurser på grundläggande nivå och inom 
sfi samt några orienteringskurser. De yrkesinriktade kurser som finns i kurs-
katalogen är inom vård och omsorg. 

Två tredjedelar av de studerande som besvarat enkäten anser att de kan 
studera de kurser de behöver. Men det framkommer också en önskan om ett 
bredare kursutbud, exempelvis fler datakurser och möjlighet att läsa karak-
tärsämneskurser med yrkesinriktning. En studerande som helst hade velat 
slutföra sina påbörjade studier men istället studerar annat skriver: ”Det finns 
inte möjlighet för mig att fullfölja mina påbörjade studier till elektriker inom 
Kriminalvården så jag läser engelska för jag vill lära mig mer”. Detta pekar på 
att kursutbudet behöver ses över och anpassas ytterligare efter de studeran-
des behov. 

I Region Väst och Region Mitt pågår ett utvecklingsarbete för att kunna 
ge yrkesutbildningar inom klientutbildningen. Detta arbete sker genom en 
samverkan mellan lärcentra och arbetsdrift. 

3.2 | Hur utreds studerandes behov och 

förutsättningar och påverkar detta utformningen 

av utbildningen?

Det andra granskningsområdet gäller om Kriminalvården inför studiestarten 
har rutiner för att kartlägga och dokumentera klienternas eventuella in-
lärningssvårigheter och behov av stöd i studierna samt om orsaker till 
svårigheterna utreds. Granskningen omfattar också om denna information 
om individen påverkar utformningen av utbildningen. 

Granskningen visar att Kriminalvården gör en kartläggning utifrån klien-
tens uppgifter, men då det saknas riktlinjer riskerar kvaliteten i arbetet och i 
dokumentationen att bli beroende av enskilda lärares bedömningar. Utred-
ning av orsaker till inlärningssvårigheter sker i ringa omfattning. 

Skolinspektionen gör bland annat bedömningen att rektorerna behöver se 
till att det skapas en systematik i arbetet med att kartlägga och dokumentera 
de studerandes eventuella inlärningssvårigheter och behov av stöd. 

Möjligheten till individuell studieomfattning behöver enligt Skolinspek-
tionen ses över, då granskningen visar att denna möjlighet beror på i vilken 
anstalt klienten vistas. Vidare konstaterar Skolinspektionen att de individuella 
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studieplanerna inte är utarbetade i enlighet med författningarnas krav. Detta 
medför exempelvis att studietakten riskerar att bli obestämd för den stude-
rande. 

3.2.1 | Kartläggning genom samtal

Lärarna kartlägger vid det inledande studiesamtalet eventuella inlärnings-
svårigheter och behov av stöd med hjälp av klientens egna uppgifter. Inom 
klientutbildningen finns ett uttalat ställningstagande att inte använda olika 
tester för att synliggöra exempelvis läs- och skrivsvårigheter. Istället utgör 
samtalet grunden i kartläggningsarbetet och utgångspunkten är att den 
vuxne själv vet mest om sin problematik. 

Kartläggning som läggs upp på detta sätt kan, då det saknas en gemen-
sam beskrivning av vad som ska ingå i ett sådant samtal, bli beroende av 
enskilda lärares insatser. Inom klientutbildningen saknas även en gemensam 
mall för vilka frågor som ska ställas för att synliggöra eventuella inlärnings-
svårigheter. Flera lärare uppger att de undviker att fokusera på tidigare 
studiesvårigheter med hänsyn till att många studerande kan ha en negativ 
erfarenhet av tidigare skolgång. Med en sådan utgångspunkt riskerar utbild-
ningen att inte utformas utifrån den enskildes behov och förutsättningar 
såsom författningarna kräver. Risk finns också att den uppmärksamhet som 
enligt läroplanen ska ägnas åt elever som av olika anledningar har svårig-
heter i studierna förbises.35  

Studier liksom svårigheter och särskilda behov ska enligt lärarna doku-
menteras i VSP:n och i den individuella studieplanen. Detta krav på dubbel 
dokumentation upplever lärarna som tidskrävande och de individuella studie-
planerna uppges komma i andra hand. 

På de allra flesta granskade anstalter genomförs inga utredningar av 
orsaker till inlärningssvårigheter. Detta trots att forskning visar att många 
klienter kan ha neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som kan leda till 
misslyckanden i studier. Men vid några anstalter exempelvis Kristianstad 
och Kristianstad C genomförs vid behov särskilda ADHD-utredningar. Ett 
antal studerande har därmed fått adekvat hjälp för att genomföra sina studier 
och det framkommer även exempel där medicinering skapat förutsättningar 
för framgångsrika studier. Även i Norrtälje, där det pågår ett flerårigt forsk-
ningsprojekt med Karolinska institutet, har ADHD-behandlingen visat sig 
ha positiva effekter på klienters studiekoncentration. I Region Väst finns vid 
flera lärcentra möjlighet för studerande att få orsaker till exempelvis läs- och 
skrivsvårigheter utredda. 

3.2.2 | Varierande möjlighet till individuell 

studieomfattning 
En klients studieomfattning, heltid eller deltid, fastställs i VSP:n och framgår 
av den individuella studieplanen. Utgångspunkten är halvtidsstudier men på 
flertalet granskade anstalter kan klienter även studera i annan omfattning. 
Enligt en klientutbildningspraxis får en studerande, oavsett studieomfattning, 
studera högst tre kurser samtidigt. Det går vanligen att kombinera studier 
under verkställigheten med deltagande i arbetsdrift och behandling. Men 

35 Lpf 94, 2.1 Kunskaper, Riktlinjer  
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enligt granskningen finns ingen samverkan mellan de olika åtgärderna, exem-
pelvis studier och programverksamhet. 

Det ska vara klientens sammanvägda behov som avgör vilka åtgärder som 
ska ske under verkställigheten. Detta innebär exempelvis att en klients studie-
behov kan få stå tillbaka för andra behov som Kriminalvården prioriterar högre, 
exempelvis deltagande i behandlingsprogram. Vidare framgår att behovet av 
studier bedöms på olika sätt på olika anstalter och att kriminalvårdschefer och 
kriminalvårdsinspektörer förefaller ha stor betydelse för vilken omfattning och 
status studierna får vid anstalterna.

Granskningen visar att det även är annat än klientens behov som styr 
möjligheten till individuell studieomfattning. På några anstalter är behovet av 

arbetskraft särskilt stort och antalet studieplatser därmed mycket 
begränsade liksom studieomfattningen för de som studerar. En 

klients studiebehov kan även få stå tillbaka av få öppettider 
i Lärcentrum eller av att intresset och behovet av studier är 
så stort bland anstaltens intagna att för att fler ska beredas 

studieplats får ingen studera mer än deltid. Drygt hälften 
(53 procent) av de studerande som besvarat enkäten menar att 

de har kunnat påverka hur många timmar de ska studera varje vecka. Även 
organisationen påverkar studiemöjligheten. I exempelvis anstalten Mariefred 
finns bara möjligheten att studera på en av avdelningarna. Detta medför att 
samtliga intagna på just den avdelningen studerar på heltid oavsett om de har 
ett sådant studiebehov eller inte. 

De studerande är påtagligt nöjda med att kunna studera under verkställig-
heten men många påtalar behovet av mer studietid för att hinna med plane-
rade studier och slippa känna stress över tiden. En studerande som skulle 
vilja ha en mer flexibel studieomfattning, anpassad efter eget behov skriver 
i enkäten: ”Jag vill ha möjligheten att studera på heltid samt kunna studera 
fler än tre ämnen i taget för att få tiden att räcka till. Och för att hinna med så 
mycket som möjligt medan jag är villig och har motivationen.”

Med en mer individuell och flexibel studieomfattning anpassad efter varje 
persons behov och förutsättningar skulle studierna förmodligen kunna bli 
mer effektiva. Studerande med stort studiebehov kan med ökad effektivitet 
komma längre i sina planerade studier under anstaltsvistelsen och de med 
ett mer avgränsat studiebehov kan studera under en kortare tidsperiod. En 
effekt på sikt skulle kunna bli att fler klienter ges möjlighet att studera. 

3.2.3 | En obestämd studietakt kan minska 

effektiviteten
Studietakten är individuell men granskningen visar att den sällan dokumen-
teras. I de individuella studieplaner som utarbetas för alla studerande inom 
klientutbildningen anges ofta tiden fram till villkorlig frigivning i den övergri-
pande tidsplanen. Den tänkta studieinsatsen anges vanligen varken i form av 
så kallade verksamhetspoäng som författningen36 kräver eller med planerade
start- och slutdatum på kursnivå. Detta trots att kravet även tydliggörs i 
handboken37. Men i anstalten Svartsjö i Region Stockholm påtalar lärare 
särskilt tydligt vikten av att studerande även har ett mål i form av ett slutda-
tum för en kurs och att det i sig även kan påverka motivationen att genom-

 
”... behovet av 
studier bedöms på  
olika sätt på olika 
anstalter ...” 

36 2 kap. 13 § Förordning (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning 
37 Handbok för Kriminalvårdens Klientutbildning (2011:5)
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föra studier. Att lärare i den anstalten tycker att detta är viktigt avspeglar sig 
också i de individuella studieplanerna. 

Utan en tydlig och dokumenterad planering för en viss prestation inom en 
given tidsram, riskerar studietakten att för den studerande bli obestämd och 
kravlös. Studierna kan tolkas som att de sker på löpande tid och konsekven-
sen kan bli att studerande tappar både motivation och styrfart. En bristande 
planering kan medföra att studietiden inte utnyttjats tillräckligt effektivt. Även 
lärarnas möjlighet att följa upp hur studierna framskrider minskar. Dessutom 
ökar risken för att kurserna inte hinner slutföras före frigivningen, trots att 
detta datum varit känt redan då studierna planerades. Att en vanlig orsak till 
kursavbrott inom klientutbildningen är frigivning framkommer av inkommen 
dokumentation. Med en tydligare och mer bestämd studietakt skulle förmod-
ligen fler studerande komma längre i sina påbörjade studier under anstaltsti-
den och fler kurser skulle även kunna slutföras. 

3.2.4 | Små möjligheter till anpassad utformning av 

utbildning
Granskningen visar att utbildningen i låg grad är anpassad efter individens 
behov och förutsättningar, exempelvis avseende hur studietiden förläggs. 
Hur många undervisningstillfällen per vecka som en studerande deltar i och 
vilka, varierar och beror delvis på behov kopplade till individen. Exempelvis 
föreliggande säkerhetsrisker och övriga sysselsättningar. Längden på studie-
passen är däremot lika för alla studerande, vanligen mellan 1,5 till 3 timmar. 
Många studerande orkar inte studera koncentrerat under hela studiepassets 
längd, trots detta är det av säkerhetsskäl mycket svårt att göra individu-
ella anpassningar. Bland annat beroende av att förflyttningar inom flera av 
anstalterna sker med ledsagare och utifrån ett fastlagt schema. I exempelvis 
anstalten Kalmar är dessutom undervisningspassen av organisatoriska skäl 
särskilt långa, där omfattar förmiddagspassen 4,5 timmar. 

Långa och tidsmässigt fastlagda studiepass i kom-
bination med små möjligheter till variation av arbetssätt 
och arbetsformer leder till att långt ifrån alla studerande 
utnyttjar sin studietid i Lärcentrum effektivt. En stude-
rande som inte upplever att tiden är produktiv skriver: 
”Vi sitter och pratar när vi kommer till skolan. Det är det 
enda vi gör mellan oss som är intagna. När det gäller 
utbildningen så är tiden endast de första fem minuterna.” 

Granskningen visar dock att det på flera anstalter men långt ifrån alla 
finns en viss flexibilitet och möjlighet till individuella lösningar. Generellt sett 
gäller att studier ska bedrivas i Lärcentrums lokaler men det förekommer 
att studerande, om särskilda behov föreligger, kan studera exempelvis i det 
egna bostadsrummet. 
Det framgår vidare att det på vissa anstalter görs personliga scheman för 
att förbättra den enskildes studiesituation och att enstaka studerande med 
heltidsstudier tillfälligt kan studera i lägre omfattning om de skulle behöva 
delta i en annan programverksamhet. I anstalten Kristianstad Centrum tar 
lärarna hänsyn till när på dagen, förmiddag eller eftermiddag, som den stud-
erande har lättast för att lära när det individuella schemat bestäms. Det finns 
också flera exempel där lärarna försökt göra anpassningar för studerande 
med koncentrationssvårigheter. I flertalet lärcentra kan studerande vid behov 
studera i enskilt rum och i bland annat anstalten Borås finns möjlighet till 

 
”... utbildningen är i 
låg grad anpassad efter 
individens behov och 
förutsättningar ...” 
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avskärmningar. Dessutom använder studerande i flera lärcentra som kon-
centrationsstöd hörlurar med musik. 

Det framkommer också att lärare tillsammans med studerande när tiden 
för villkorlig frigivning närmar sig gör justeringar i den individuella studie-
planen utifrån vilka möjligheter till studier som finns efter anstaltsvistelsen. 
Det kan exempelvis handla om att byta ut en pågående eller planerad kurs, 
för att bättre matcha den långsiktiga studieplaneringen med det kursutbud 
som finns inom kommunens vuxenutbildning. Så arbetar exempelvis lärarna 
i anstalten Nyköping. Det finns också i vissa anstalter, bland annat Skenäs i 
Region Öst, möjlighet för den som vill hinna slutföra en viss kurs att i slutet 
av anstaltstiden få utökad studieomfattning. 

3.3 | Hur anpassas undervisningen efter 

studerandes förutsättningar och behov?
Det tredje granskningsområdet riktar in sig på vad som sker under studier-
nas gång. Skolinspektionen har här granskat lärarnas undervisning och om 
den anpassas efter de studerandes förutsättningar och behov avseende 
innehåll, arbetssätt och arbetsformer. Även de studerandes delaktighet och 
på vad sätt de studerande ges stöd och motivation att genomföra planerade 
studier har undersökts, liksom rektorns arbete för att utveckla klientutbild-
ningen. 

I samtliga sex regioner har Skolinspektionen bedömt undervisningens 
anpassning som ett angeläget utvecklingsområde liksom det regionala kva-
litetsarbetet. Det sker vanligen en anpassning av innehållet i kurserna efter 
de studerandes tidigare kunskaper i ämnet. Arbetsformer och arbetssätt är 
dock överlag generella och inte individuellt anpassade. 

Även arbetet med att ge stöd till studerande med svårigheter i sina studier 
behöver utvecklas liksom stödet till distansstuderande. Lärarna är överlag 
uppmuntrande och stödjande gentemot de studerande men enligt gransk-
ningen genomför de sitt undervisningsuppdrag på olika sätt och med varie-
rande kvalitet. Vidare har de sex regionerna kommit olika långt i utvecklingen 
av sitt kvalitetsarbete. I flertalet regioner utgör exempelvis inte resultatet av 
undervisningen en tydlig utgångspunkt i utvecklingsarbetet.

3.3.1 | Flertalet lärare uppmuntrar och stöttar 

Granskningen visar att lärarna inom klientutbildningen överlag är engagerade 
och arbetar medvetet med att stimulera de studerande till att genomföra sina 
studier. Men då det saknas gemensam dokumentation för lärarnas arbete 
med att få de studerande att behålla motivationen, riskerar insatserna att bli 
beroende av enskilda lärares engagemang. 
Lärarna är som regel uppmuntrande både i förhållningsätt och agerande. 
De allra flesta visar en tillit till de studerandes förmåga att lyckas med sina 
studier och informerar kontinuerligt om studieframgångar och utvecklingsbe-
hov. En nöjd studerande skriver i enkäten: ”Jag har aldrig tyckt om att studera 
men med hjälp av mina lärare har jag orkat, de uppmuntrar och stöttar mig”. 

Runt tre fjärdedelar av de studerande, 72 procent, instämmer i enkätens 
påstående: Om det tar emot att studera stöttar lärarna mig i att fortsätta. 
Detta enkätresultat visar alltså att det finns flera studerande som inte tycker 
att lärarna är ett stöd vid motgångar. Lärarna uppger att de, om motivationen 
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sjunker hos någon studerande, genomför så kallade motivationssamtal. Ett så-
dant samtal kan exempelvis leda till förändringar i den studerandes individuella 
studieplan för att förbättra den enskildes studiesituation. Men det finns också 
lärare som har en mer passiv inställning. De menar exempelvis att möjligheten 
att studera i Lärcentrum alltid är öppen för den som är intresserad och att ett 
kursavbrott därför inte är något problem. Följden kan bli att dessa lärare låter 
bli att stötta när studierna känns tunga. 

Ett aktivt arbete för att stärka de studerandes motiva-
tion för att genomföra pågående studier beskrivs däremot 
av lärarna i bland annat anstalten Täby. Utgångspunkten är 
positiv förstärkning där framsteg och mål som den stu-de-
rande hitintills uppnått tydliggörs. Dessutom söker lärarna, 
om studiemotivationen brister, upp den studerande på 
avdelningen och pratar även med berörd kontaktman. 

En studerande skriver i enkäten: ”Är man motiverad så klarar man att stu-
dera helt enkelt.” Detta citat illustrerar det som både studerande och personal 
påtalar, nämligen vikten av att den studerande har en egen motivation och driv-
kraft för studiernas genomförande. Även följande citat från en kriminalvårds-
chef speglar detta: ”Det är relativt lätt att få studerande till Lärcentrum men 
det är svårt att genomföra individuella studier då de kräver stor självdisciplin.” 
Citatet antyder att många studerande behöver ett tydligt lärarstöd i genomför-
andet av utbildningen. 

Det finns vanligen inga skriftliga rutiner, vare sig nationella eller regionala 
för hur lärarna ska motivera de studerande att genomföra studierna och för vad 
exempelvis ett så kallat motivationssamtal kan innehålla. Undantaget är Region 
Nord, där finns generella riktlinjer som beskriver hur lärarna ska arbeta för 
att upprätthålla de studerandes motivation. Att i samtliga regioner ha tydliga 
rutiner för lärarnas arbete med att stärka motivationen under studiernas gång, 
kan säkerställa att detta motivationsarbete blir systematiskt och likvärdigt. Den 
studerandes egen drivkraft är viktig men lärarna behöver ge stöd även när det 
tar emot, detta trots att motivationsbristen kanske inte beror på problem direkt 
kopplade till studierna. 

3.3.2 | Lärarnas undervisning har varierande 

kvalitet 
Lärarna arbetar vid undervisningstillfällena i Lärcentrum både som ämnes-
lärare och handledare. Av observationer framkommer inga stora skillnader i 
hur lärarna arbetar i sina båda roller, utan de delar sin tid mellan de stude-
rande och undervisar samt handleder utifrån uppkomna behov. Det finns 
lärare som har en planering för vad de ska samtala om med respektive 
studerande vid undervisningstillfället men det finns också lärare som intar en 
mer passiv hållning och väljer att vänta in de studerandes eventuella frågor. 
Väntetiden kan lärare delvis tillbringa i sitt arbetsrum. Dessa lärare förefaller 
utgå från att studerande som efterfrågar deras stöd ska söka upp dem där. 
En studerande som önskar mer tillgängliga lärare skriver i enkäten: ”Lärarna 
behöver närvara oftare i klassrummet inte bara vara på sina kontor. De be-
höver visa mer existens.” 

”Jag är min egen lärare” är ett studerandecitat som beskriver hur stude-
rande uppfattar undervisningen. Det är de studerande som med sina frågor 
till lärarna leder undervisningen, men långt ifrån alla studerande är aktiva i 
detta. En studerande skriver: ”Alla får inte den hjälp eller närvaro utav lärarna 

 
”Är man motiverad 
så klarar man att 
studera helt enkelt.” 
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som de behöver.” Detta uttalande bekräftas av observationer och intervjuer 
som visar att de studerandes förmåga att själva ta initiativ och själva avgöra 
när de behöver hjälp för att komma vidare i sina studier varierar stort. Det 
finns studerande som trots att de ”kört fast” inte signalerar att de har behov 
av hjälp eller söker upp läraren. Istället sitter de av tiden eller ägnar sig åt 
annat. 

Studerande som inte har förmågan att leda sitt eget lärande får med av-
vaktande och passiva lärare inte det stöd och den stimulans som de behöver 
i sina studier. Många av de som studerar inom Kriminalvården har miss- 
lyckats i tidigare studier och många har bristande studieteknik och självför-
troende när det gäller studier.38 Ett mer aktivt och uppsökande förhållnings-
sätt från alla lärare skulle underlätta för denna grupp studerande att lyckas 
i sina pågående studier. Hattie (2009) menar bland annat att lärare behöver 
vara instruktiva, påverkande samt aktivt och passionerat engagerade i under-
visning och lärande. 

3.3.3 | Individuellt arbete dominerar

Vid Skolinspektionens observationer dominerar individuellt arbete med 
lärobok och olika arbetsuppgifter. Datorn används som arbetsverktyg, 
vanligen för textproduktion men även vissa datorbaserade övningar används 
exempelvis vid studier i sfi. Vid endast några tillfällen har Skolinspektionen 
observerat exempelvis undervisning eller studier i grupp. 

Gruppundervisning förekommer också enligt intervjuer ytterst sällan, 
trots att både lärare och studerande uttrycker ett sådant behov. Det finns 
inom klientutbildningen ett ställningstagande att gruppundervisning inte ska 
förekomma. En förklaring som anges är säkerhetsskäl, en annan är att grup-
pundervisning skulle bli kunna bli ett hinder för studiernas flexibilitet. Flera 
studerande påtalar svårigheter med att bedriva enskilda studier och uppger 
att de saknar tillgång till en grupp att diskutera kursinnehållet med. Stude-
rande menar även att de, i vissa kurser och arbetsuppgifter, för att få djupare 
kunskap och förståelse behöver bryta sina åsikter mot andras.

Även forskning visar att interaktionen har en avgörande roll när stude-
rande tar till sig information och gör den till sin egen kunskap. Säljö (2000) 

menar att lärandet inträffar i dialog mellan två eller flera individer eller 
i samspel med läromedel. Dialog, samspel, interaktion är alltså 

nycklar i processerna som leder till kunskap. En studerande 
berättar att han på eget initiativ tog med sig frågor om miljö till 
sitt boende och att det blev bra diskussioner där. I Skolverkets 

kunskapsöversikt avseende grundskolan ”Vad påverkar resul-
taten i svensk grundskola: en kunskapsöversikt om betydelsen 

av olika faktorer”, påtalas bland annat att individualisering i betydelsen 
individuellt arbete kan ha ett negativt samband med elevernas studieresul-
tat. Enligt kunskapsöversikten finns i forskningen stöd för att en innehålls-
lig individualisering det vill säga en variation i innehåll och anpassning till 
elevers olika förutsättningar och behov, och elevernas inflytande i lärandet 
verkar positivt på resultatet, medan arbetsformen eget arbete inte gör det. 
Vidare framgår att det finns indikationer på att lärares variation i förklaring av 
innehållet gynnar fördjupat lärande. 

38 Se Litteraturöversikt 1, bilaga 5
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För att bättre möta de studerandes olika behov och varierande sätt att 
lära, behöver enligt Skolinspektionen gängse arbetssätt och arbetsformer 
utmanas. Exempelvis behöver klientutbildningen arbeta för att hitta former för 
att öka de studerandes möjlighet att lära i samspel med andra. I detta sam-
manhang kan de möjligheter som finns i studiemiljön i Lärcentrum användas. 

”Jag skulle verkligen uppskatta om lärarna här kunde få möjlighet att un-
dervisa oss studerande i gammal hederlig tavelundervisning.” är ett uttalande 
från en studerande som visar att det finns önskemål om andra arbetssätt och 
arbetsformer. Många studerande efterfrågar lärargenomgångar och påtalar 
att det finns så kallade whiteboardtavlor som aldrig används. Av observatio-
ner framgår dock att det finns lärare som har engagerande och förtydligande 
genomgångar med enskilda studerande. Exempelvis har läraren i anstalten 
Luleå utarbetat en metod med fokus på visualisering. Under de lärande dis-
kussionerna mellan studerande och lärare växer illustrerande skisser fram för 
att visa händelseförlopp och åskådliggöra olika situationer.

3.3.4 | Läroboken styr

För att underlätta vid bland annat anstaltsbyte och då lärare slutar, har 
ämneslärarna inom klientutbildningen enats om vilka läroböcker som ska 
användas i de olika kurserna. Detta har beslutats av ansvariga och den valda 
litteraturen finns att tillgå i varje Lärcentrum. Av lärarintervjuer framgår att 
det inte är tydligt för alla lärare vilken funktion detta beslut har eller i vilken 
utsträckning det behöver följas. 

Inom klientutbildningen har läroboken en särställning. De studerande får 
inte använda Internet och tillgången till referenslitteratur och tidskrifter via 
exempelvis bibliotek är mycket begränsad. Vanligen har de studerande vid 
behov tillgång till en dator men datorkapaciteteten räcker inte till för att kurs-
material i form av ljudfiler och rörliga bilder ska kunna tillgängliggöras med 
godtagbar kvalitet. Detta medför att det exempelvis är svårt för studerande 
att vid inlärningen använda vissa pedagogiska program och olika typer av 
media, detta lyfts fram som hindrande särskilt vid språkstudier. 

Avsaknaden av information via Internet påtalas som ett stort problem av 
många studerande, både i intervjuer och som egen kommentar i enkäten: En 
studerande visar sin frustration genom att skriva: ”Varför kan inte en be-
gränsning av Internet, typ en plattform med begränsning för användning av 
olika sidor vara möjlig i studier? Det är ju 2011!” Enligt uppgift från rektorer 
och klientutbildningsansvarig planeras ett pilotprojekt för att testa möjlig-
heten med begränsad Internetanvändning, i linje med det som efterfrågas i 
citatet, på en öppen anstalt i varje region. 

3.3.5 | Låg grad av anpassad undervisning och 

begränsad delaktighet 
Granskningen visar att undervisningen är generellt upplagd. Den är i låg 
grad anpassad till studerandes individuella behov och förutsättningar. Upp-
lägget går ut på att alla studerande förutsätts lära bäst genom att studera 
läroboken enskilt och besvara uppgifter skriftligt och vid behov ställa frågor 
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och diskutera med läraren. Möjligheten till alternativa arbetssätt och arbets-
former är starkt begränsad liksom möjligheten för studerande att använda 
exempelvis olika former av media i sin inlärning. Den valda arbetsformen 
och en begränsad tillgång på kursmaterial leder till att alla studerande är 
hänvisade till att lära genom att läsa och skriva, trots att forskning39 menar 
att ett kommunikativt arbetssätt är en framgångsfaktor. I en studie från år 
2005 framkommer att unga intagna presterade bättre om de mötte lärare 
som presenterade innehållet muntligt och då de själva gavs möjligheten att 
presentera sina kunskaper muntligt.40  

Även om denna kvalitetsgranskning visar att undervisningen i 
samtliga regioner behöver bli mer anpassad efter studerandes 
behov och förutsättningar så finns det goda exempel avseende 
detta. Inom klientutbildningen finns synsättet att studietiden 
i en kurs inte ska ägnas åt redan befästa kunskaper och för-
mågor utan åt det som saknas utifrån kursmålen. Många lärare 

arbetar efter detta, bland annat lärarna i anstalten Fosie i Region 
Syd. Utgångspunkten för denna innehållsliga anpassning är det samtal som 
lärarna har med varje studerande inför kursstart. Enligt intervjuade lärare 
ger den fastställda arbetsformen, enskilda studier, en särskild stor flexibilitet 
avseende detta. 

Vidare framgår att även graden av anpassningar vad gäller läromedel 
varierar mellan lärarna. Det finns exempel där inga anpassningar sker över-
huvudtaget utan att läroboken ska läsas ”från pärm till pärm”. Men det finns 
också kurser där undervisande lärare utifrån den studerandes behov och 
intresse kompletterar med ytterligare läromedel, arbetsblad, tidningsartiklar 
och med utskrifter från aktuella Internetsidor.

Det är för studiernas genomförande viktigt att den studerande känner 
delaktighet och har ett verkligt inflytande över arbetssätt, arbetsformer och 
undervisningens innehåll. Granskningen visar att det varierar i vilken mån lä-
rarna gör de studerande delaktiga i kursplaneringen och att deras möjlighet 
att påverka exempelvis arbetssätt och arbetsformer är mycket begränsad. 
Den fastställda arbetsformen och det läroboksstyrda arbetssättet förefaller 
bli ett hinder för de studerandes inflytande och delaktighet. Men det finns 
goda exempel, i bland annat Luleå uppmuntrar läraren de studerande att vara 
delaktiga och påverka innehållet i undervisningen. Även i exempelvis Svartsjö 
bjuds de studerande in att påverka kursplaneringen utifrån sina individuella 
önskemål.

3.3.6 | Mer av lärarnas tid som stöd för studerande 

med svårigheter
Stödet till studerande med svårigheter i studierna är en central del för klient-
utbildningen att beakta i arbetet med att skapa goda förutsättningar för de 
studerande att nå målen med utbildningen. Det är viktigt att inlärningssvårig-
heter klarläggs och bemöts med olika lärarinsatser. För detta krävs även 
att lärarna har kompetens för att undervisa personer med olika former av 
inlärningssvårigheter och kunskaper om hur de kompensatoriska hjälpmedel 
som finns ska användas. Det är också betydelsefullt att genomförda insatser 

39 Statens institutionsstyrelse (2001)
40 Sheridan och Steele-Dadzie (2005)
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följs upp och utvärderas för att bland annat säkerställa att varje studerande 
får det stöd den behöver.

Inom klientutbildningen finns en arbetsgrupp för specialpedagogiska 
frågor som består av minst en specialpedagog eller annan representant från 
varje region. Gruppen ska bedriva ett aktivt utvecklingsarbete och bidra till 
likvärdighet inom klientutbildningen. Representanterna har som uppgift att 
sprida medvetenhet och kompetens kring ett specialpedagogiskt arbets-
sätt. I detta ingår exempelvis besök på lärcentra för att informera om de olika 
typer av stöd som finns tillgängliga inom klientutbildningen. Arbetsgruppen 
har även tagit fram rutiner för det specialpedagogiska arbetet och beskrivit 
förhållningssättet. Av granskningen framgår dock att det är mycket oklart om 
dessa rutiner följs av alla, eller ens de flesta lärare. 

Många lärare upplever att de inte har tillräcklig specialpedagogisk kom-
petens för att kunna ge studerande i behov av särskilt 
stöd en god undervisning. De kan visserligen kontakta 
personer i arbetsgruppen för att få handledning men det 
varierar i vilken utsträckning lärarna använder sig av denna 
möjlighet. Det är även oklart för några lärare vilken hjälp 
som finns att få.

En fjärdedel av de studerande uppger i Skolinspektio-
nens enkät att de upplever att de har svårigheter när de 
ska lära sig saker. Av dessa instämmer knappt 60 procent i att de får extra 
stöd och hjälp av lärarna och ungefär 40 procent tycker att lärarna har för-
sökt ta reda på orsaken till svårigheterna. Lärarna uppger att särskild hänsyn 
tas till studerande i behov av särskilt stöd. Stödet ges ofta i form av mer 
lärartid och lärare påpekar också att studerande med inlärningssvårigheter 
kan behöva längre kurstid. 

För att skapa en bra studiesituation för vuxna med studiesvårigheter och 
funktionsnedsättning kan olika typer av stöd behövas. Specialpedagogiska 
skolmyndigheten beskriver bland annat att vuxna kan behöva stöd för att or-
ganisera studierna och stöd för att komma igång eller avsluta arbetet. En del 
kan också behöva språk- och skrivstöd. Det finns även tekniska hjälpmedel 
som kan vara till hjälp för personer med olika studiesvårigheter.41  

Vid samtliga besökta anstalter med lärcentra finns olika kompensatoriska 
hjälpmedel men vid Skolinspektionens besök användes i stort sett inga alter-
nativa verktyg eller anpassade läromedel. Detta skulle kunna bero på det inte 
finns behov, men det kan också bero på att lärarna inte har tillräcklig kunskap 
om hur dessa ska användas. Det senare skulle kunna förklaras av att repre-
sentanter från den specialpedagogiska arbetsgruppen, vid tiden för denna 
granskning, inte hunnit besöka alla lärcentra. Granskningen visar vidare att 
det inte sker någon systematisk uppföljning eller utvärdering av de insatser 
som ges till studerande som har svårigheter med utbildningen, varken av 
lärare eller av rektorer. 

41 Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med funktionsnedsättning. Information om stödinsatser. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2009
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3.3.7 | Stödet till distansstuderande varierar i 

kvalitet 
Distansstudier är vanligt inom klientutbildningen, 64 procent av de som 
besvarat studerandeenkäten uppger att de studerar en eller flera kurser på 
distans. De flesta studerande uppger att möjligheten att nå målen i en kurs 
är lika god vid distansundervisning som vid närundervisning. Det är betydligt 
viktigare vilken lärare som bedriver distansundervisningen än var i landet 
läraren befinner sig. 

Den som studerar på distans har dels en distanslärare, dels en lärare i 
Lärcentrum som handledare. Läraren i Lärcentrum ska tillhandahålla prak-
tiskt stöd, ge studietekniskt stöd och följa upp att studierna går framåt samt 
förmedla kontakten med ämnesläraren. Granskningen visar att flertalet lärare 
känner en osäkerhet kring vilket pedagogiskt uppdrag de har i handledar-
rollen. Exempelvis påtalar lärare svårigheter med att handleda studerande i 
sfi. Lärare har på eget initiativ stärkt sin kompetens i matematik för att bättre 
kunna handleda i detta ämne. Av observationer framgår också att det varierar 
hur aktiva handledarna är. Vissa arbetar uppsökande medan andra avvaktar 
att den studerande själv ska signalera ett handledningsbehov. Vid tidpunkten 
för Skolinspektionens granskning pågår ett arbete i rektorsgruppen med att i 
dokument förtydliga de olika lärarrollerna.

Studerande framhåller att även ämnet de studerar har betydelse för hur 
väl det fungerar med distansstudier. Kurser inom sfi och matematik lyfts fram 
som svåra. Flera studerande önskar att ha en matematiklärare i varje Lärcen-
trum. En studerande skriver: ”Det borde vara en mattelärare på varje anstalt 
eftersom det är svårt att studera matte på distans, speciellt när det kommer 
till exemplen eller förklaringar med matematiska termer.” 

Lärare påtalar också svårigheter med att bedriva distansundervisning i 
sfi-kurser. I Region Väst finns en målsättning att varje Lärcentrum ska ha en 
lärare med kompetens inom sfi, detta beror på att rektorn uppmärksammat 
att det inom sfi finns problem med distansundervisning framförallt när det 
gäller alfabetisering och kurs A. Det framgår dock inte av denna granskning 
att den uttalade målsättningen i Region Väst beror på att andelen kursdelta-
gare inom sfi är större där jämfört med övriga regioner eller att resultatet av 
utbildningen skulle vara sämre. 

Framgångsrika distansstudier präglas enligt forskningen av en väl fun-
gerande interaktion mellan studerande, ämneslärare och handledare. Den 
studerande är, för en god utveckling av förståelsen, beroende av snabb och 
säker återkoppling på frågor och uppgifter.42 Inom klientutbildningen kom-
municerar distanslärare och studerande framförallt via telefon och mail till 
det virtuella studierum som finns för varje kursdeltagare i Nätcentrum. Även 
vanlig postgång används och fungerar som ett komplement. 

Lärarna ska ha telefonkontakt med sina distansstuderande varje vecka, 
men detta sker inte alltid. Läraren kan av olika skäl bli förhindrad att ta 
kontakt på planerad tid och den studerande är kanske inte på plats i sitt 
Lärcentrum då läraren ringer. Det senare kan bero på att den studerande 
istället deltar i en programverksamhet, har andra arbetsuppgifter den aktuella 
dagen, har ändrat sitt studieschema eller kanske plötsligt bytt avdelning eller 
anstalt. Detta utan att distansläraren meddelats. Det händer också vecko-
kontakten hindras av andra orsaker, exempelvis för att lärarens och den dis-

42 Rekkedal (1983, 1985, 2011). Se även Litteraturöversikt 2, bilaga 6.
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tansstuderandes schema inte överensstämmer. En studerande skriver: ”Jag 
har bara skola en gång i veckan och kan inte ringa läraren när jag behöver.” 
Även lärare med arbetsschema som möjliggör kontakt med distansstude-
rande bara vid några få tillfällen per vecka påtalas som hinder i studierna. 

Skolinspektionen har i granskningen lyssnat på flera telefonsamtal mellan 
lärare och distansstuderande. Samtliga lärare är uppmuntrande i sin framto-
ning men omfattningen och kvaliteten i samtalen varierar stort. Vissa lärare 
genomför korta avstämmande samtal för att checka av eventuella frågor 
medan andra lärare har längre väl förberedda telefonsamtal med tydligt syfte 
och mål. Dessa lärare vinnlägger sig om att i samtalet 
även bidra till ökad förståelse av ämnet. Även studerande 
anser att telefonsamtalen har olika kvalitet. Följande citat 
belyser att samtalen inte alltid känns tillfredställande för 
den studerande: ”Att ha distanslärare försvårar möjlig-
heten att ventilera diskussionsfrågor. Det ges alldeles 
för lite tid med läraren, allting känns pådrivande och jag 
upplever distanslärarna som stressade.” 

Både lärare och studerande påtalar ett behov av 
utveckla formerna för distanskommunikationen. De önskar att med hjälp av 
webb-kamera eller videolänk kunna ses virtuellt i realtid. Detta för att stärka 
det didaktiska samtalet med en mer personlig kontakt men också för att 
kunna använda illustrationer och skisser vid diskussioner och genomgångar. 
En studerande skriver: ”Saknar den personliga kontakten med mina dis-
tanslärare. Har endast telefonkontakt engång per vecka, önskar hellre ha en 
webb-kontakt, där man kan se varandra och exemeplvis visa uppgifter och 
lösningar på Whiteboard.” Enligt rektorer och lärare hindrar Kriminalvårdens 
säkerhetssystem användningen av andra former för distanskommunikation. 

Studerande uppger även att de inte alltid får information om att distans-
läraren har en längre ledighet. Detta kan leda till att de skickar frågor och 
inlämningsuppgifter utan att få återkoppling på flera veckor och utan att veta 
varför. Men även här skiljer det mellan lärarna, det finns också de som nog-
samt förbereder de studerande på sin ledighet. 

Förutom distanslärare och handledare finns även ett skriftligt studiema-
terial som stöd i distansstudierna. Detta tillgängliggörs i det virtuella studie-
rum som varje studerande har i Nätcentrum. Dessa så kallade studiehand-
ledningar varierar i omfattning och innehåll. Vissa är skrivna för att i fysisk 
frånvaro av en lärare organisera studierna, tydliggöra mål och krav, väcka 
intresse och stödja förståelsen för ämnet samt även uppmuntra och motivera 
den studerande. Men det finns också exempel där studiehandledningarna 
är en lista av uppgifter och sidhänvisningar till läroboken, med få kopplingar 
till kursplanernas mål, betygskriterier och studerandes olika behov, intres-
sen och erfarenheter. Det finns inom klientutbildningen inga gemensamma 
riktlinjer för hur en studiehandledning ska utformas, men däremot pågår i Re-
gion Mitt diskussioner om att ta fram en gemensam mall som stöd i lärarnas 
arbete. 

Forskning om distansundervisning påtalar vikten av teamarbete för att nå 
goda resultat, även samarbete mellan lärare och mellan personer med olika 
kompetens, betonas i sammanhanget.43 I Region Nord har lärarna börjat 
samarbeta kring distansundervisningen, främst genom videoträffar. Bland 
annat har detta resulterat i att en lärare i Saltvik samverkar med en lärare i 

43 Levy (2003), Rathsman (2003) och Simonson et al (2009). Se vidare Litteraturöversikt 2, bilaga 6. 
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Luleå och de är nu exempelvis medbedömare på varandras kurser. Enligt 
rektor är tanken att alla lärare i Region Nord på detta sätt ska samverka med 
varandra eller med ämneslärare i andra regioner för att höja kvaliteten och 
likvärdigheten i distansundervisningen. 

3.3.9 | Rektorernas arbete med att utveckla 

utbildningen behöver stärkas
Genom 2010 års skollag, som ska tillämpas på vuxenutbildningen från 1 juli 
2012, förstärks kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete.44 Huvudmannen har 
det övergripande ansvaret för att kvalitetsarbetet kommer till stånd, men även 
rektorn har enligt lagen ett tydligt ansvar för kvalitetsarbetet. Rektorn ansvarar 
för att det på skolenhetsnivå bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete som 
består av planering, uppföljning och utveckling av utbildningen samt att detta 
arbete dokumenteras.45 

Granskningen visar att det systematiska kvalitetsarbetet inom klientutbild-
ningen behöver stärkas både på lokal och på regional nivå. De sex regionerna 
har kommit olika långt i utvecklingen av sitt kvalitetsarbete men överlag utgör 
inte de studerandes resultat en tydlig utgångspunkt, Region Nord undantaget. 
Enligt Skolinspektionen behöver resultatet av utbildningen sammanställas och 
analyseras i relation till den undervisning som bedrivs. Ett sådant underlag kan 
bli ett tydligt stöd i rektorernas arbete för högre måluppfyllelse. De exempel på 
resultatsammanställningar som Skolinspektionen redovisar i avsnitt 2.2, visar 
exempelvis att det finns stora variationer i resultat mellan sfi, grundläggande 
och gymnasial vuxenutbildning. Det är angeläget att rektorerna analyserar 
orsaker till detta och vidtar åtgärder. Även orsaker till kursavbrott behöver följas 
upp och analyseras bland annat i relation till undervisningens organisation och 
form. 

Inom klientutbildningen finns, som nämnts tidigare i denna rapport, förutom 
rektorerna också en nationell funktion benämnd klientutbildningsansvarig. 
Klientutbildningsansvarig tar bland annat varje år tillsammans med de sex 
rektorerna fram en gemensam kvalitetsredovisning för Kriminalvårdens klientut-
bildning. Klientutbildningen beskrivs också i myndighetens årsredovisning, där 
redovisas bland annat vissa resultat på nationell nivå. Av årsredovisningen för 
år 2011 framgår exempelvis antal individer som deltagit i studier av något slag 
de senaste tre åren och antal fullföljda kurser samt antal studerande som tagit 
betyg inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt sfi. De flesta 
resultat visar en positiv utveckling för de tre senaste åren, dock kan noteras att 
antalet personer som deltagit i studier har minskat något år 2011 i jämförelse 
med år 2010. 

Varje år utvärderar Kriminalvården sin klientutbildning med en generell 
enkät till alla studerande. Rektorerna följer upp resultatet av utvärderingen 
tillsammans med lärarna och det förekommer även att rektor i uppföljningssyfte 
samtalar med studerande. Rektor i Region Mitt genomför också systematiskt 
korta muntliga utvärderingssamtal med ett stort antal studerande, detta för att 
få bättre inblick i Lärcentrums dagliga verksamhet. 

Rektorerna ska enligt förordningen46 särskilt verka för att utbildningen ut-
vecklas. Granskningen visar att det i vissa regioner pågår utvecklingsarbeten, 

44 Se Skolverkets stöd för kvalitetsarbetet. http://www.skolverket.se/skolutveckling/kvalitetsarbete/ipraktiken
45  4 kap. 4-6 §§ 2010 års skollag
46 2 § förordning (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt
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men också att det hos några rektorer finns en tveksamhet avseende vem som 
ska driva olika utvecklingsfrågor exempelvis bättre teknikstöd i distansunder-
visningen. Detta indikerar att det finns en otydlighet beträffande ansvaret inom 
organisationen. Klientutbildningen har, som nämnts tidigare i denna rapport, en 
nationellt samordnad regional organisation. 

Enligt förordningen47 ska rektorn också hålla sig förtrogen med det 
dagliga arbetet i verksamheten. Flera av rektorerna behöver enligt gransk-
ningen öka sin förtrogenhet med verksamheten medan andra har utvecklat 
ett arbetssätt för detta. Rektorerna besöker regionens lärcentra regelbundet 
vanligen i samband med möten med lärarna men det är bara ett par av rek-
torerna som följt lärarnas undervisning direkt i verksamheten. En anledning 
till detta kan vara att det finns rektorer som inte vill lägga sig i lärarnas arbete 
eftersom de anser att varje lärare ”äger och driver” sin kurs i egenskap av 
pedagog och ämneskunnig. 

Granskningen visar att det finns anledning för rektorerna att stärka sin 
kunskap om lärarnas arbete. Undervisningsuppdraget genomförs på olika 
sätt och med olika kvalitet. Det finns även en osäkerhet hos lärarna gällande 
hur de ska verka i sina olika roller som till exempel handledare och distans-
lärare. Det är även oklart för lärarna vem som exempelvis har ansvaret för att 
information förs vidare då en studerande byter anstalt. I flera av anstalterna 
arbetar endast en lärare i Lärcentrum vilket ställer särskilda krav på rektorer-
na vad gäller att skapa förutsättningar för samverkan och föra diskussioner 
om lärarnas undervisning och utbildningens utveckling. 

Lärare som tillhör samma region träffas regelbundet under rektorns led-
ning. Det finns också nationella ämnesgrupper där en lärare från varje region 
representerar sitt ämne vid den årliga träffen, dessutom finns virtuella samver-
kansforum där lärare som undervisar i samma kurser kan diskutera och lägga 
in material som då blir tillgängligt för alla. Graden av samverkan varierar dock 
mellan olika ämnesgrupper och lärare. Av granskningen framgår inte att rekto-
rerna ställer krav på att lärarna ska samverka i syfte att utveckla utbildningen. 

47 2 § förordning (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt
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4 | Avslutande diskussion    

Att utbildning under verkställigheten kan leda till att klienter kommer ”Bättre 
ut” är otvivelaktigt. Personalen inom Kriminalvården ger som regel ett tydligt 
uttryck för att studier är viktigt. Många klienter är nöjda med utbildningen och 
signalerar en tacksamhet över att ha fått möjlighet att studera under anstalts-
vistelsen. En studerande skriver: ”Klientutbildningen är jätteviktig för oss som 
sitter i anstalt. Vi håller hjärnan igång och utbildning ger oss även möjligheter 
att hitta nya vägar att ta på livets resa.” 

Klientutbildningen har under de år som gått från starten år 2008 varit i en 
uppbyggnadsfas och arbetet har framförallt handlat om att etablera denna 
utbildningsverksamhet inom Kriminalvården. Skolinspektionen vill med denna 
kvalitetsgranskning bidra till utvecklingen och visar att det finns flera viktiga 
utvecklingsområden som Kriminalvården behöver arbeta vidare med. 

Resultatredovisningar visar på en positiv utveckling. Men efter gransk-
ningen uppstår ändå frågan om Kriminalvården med sitt uppsökande ar-
bete verkligen når klienter med kort eller bristfällig utbildning och likaså om 
Kriminalvården lyckas motivera de med störst behov av studier till att börja 
studera inom vuxenutbildningen. Utan tidiga målinriktade och ändamålsen-
liga motivationsinsatser för studier riskerar studieplatserna att istället upptas 
av de klienter som är mest studiebenägna vilket förmodligen inte är de med 
störst studiebehov. Studier visar att personer med låg utbildning är mer tvek-
samma till att söka sig till en utbildningsaktivitet där det finns risk för att de 
kommer att misslyckas igen.48 Att det finns klienter med stor egen drivkraft 
för att studera får inte minska Kriminalvårdens ansträngning för att nå de 
mest prioriterade, det vill säga intagna med kort tidigare utbildning. 

Vidare påtalar Skolinspektionen betydelsen av att Kriminalvården säker-
ställer att klienter med stort studiebehov har möjlighet att studera. Tillgången 

48 Se exempelvis Bandura, 1982; Cron med flera. 2005
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till studier borde bero på en bedömning av den enskildes studiebehov och 
inte påverkas av exempelvis anstaltens behov av arbetskraft till produktio-
nen. Det är också viktigt att alla som studerar inom klientutbildningen har ett 
tydligt mål med sina studier och att de utifrån detta utbildningsmål bedriver 
ändamålsenliga och effektiva studier det vill säga studerar ”rätt” kurser. Med 
möjlighet till validering och en mer aktiv användning av den kompetens som 
studie- och yrkesvägledare besitter samt en tydlig och informativ studiepla-
nering i överenstämmelse med målet, skulle studietiden förmodligen kunna 
nyttjas mer effektivt. Detta skulle i sin tur kunna leda till att den intagne vid 
verkställighetens slut kommit närmare sitt utbildningsmål och även är väl 
förberedd för att fortsätta studera efter anstaltsvistelsen. 

Studerande inom klientutbildningen har i större utsträckning än andra 
negativa erfarenheter från tidigare skolgång som 
dessutom ofta varit bristfällig. I anstalternas Lär-
centrum möter de en utbildningsverksamhet som 
till upplägg och organisation i mångt och mycket 
skiljer sig från den skola som de kanske misslyckats 
i tidigare. Detta kan vara bra och bidrar till känslan 
av något nytt. Det finns studerande som uttrycker 
att det här är den bästa ”skola” de varit på. Men 
Kriminalvården har också ett stort ansvar för att det 
arbete som bedrivs inom klientutbildningen inte leder till nya skolmisslyckan-
den och kursavbrott. Detta är viktigt för den enskilde men också betydelse-
fullt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, eftersom utbildning minskar risken 
för återfall i brottslighet och ökar möjligheten till arbete. 

Då individualisering och inflytande har positiv påverkan på studerandes 
resultat49 är det angeläget att de som utformar utbildningen och planerar 
för undervisningens genomförande har den enskilde individen i fokus och är 
lyhörda för att göra ändamålsenliga anpassningar. För att åstadkomma detta 
behöver kunskapen om den studerande och dennes förutsättningar och be-
hov öka väsentligt inom klientutbildningen. För Kriminalvårdens del kan detta, 
utöver ökad möjlighet att utreda orsaker till inlärningssvårigheter, även handla 
om att tydliggöra vad exempelvis ett så kallat studiesamtal ska innehålla och 
vilka frågor som lärarna behöver ställa för att upptäcka eventuella svårighe-
ter. Men det handlar också om att lärarna behöver kunna arrangera bra och 
meningsfulla lärandesituationer för varje studerande.

Kriminalvården har ett starkt fokus på säkerhet och säkerhetsfrågor är vik-
tiga men det finns en särskild utmaning i att kunna kombinera dessa säker-
hetskrav med genomförandet av en ändamålsenlig vuxenutbildning. Kanske 
är det dags att utmana ståndpunkter och vissa generella beslut inom klient-
utbildningen som påverkar kvaliteten och som hänförts till att de är fattade av 
säkerhetsskäl? Skolinspektionen utgår från att den utbildning som Kriminal-
vården väljer att anordna har en god kvalitet genom att uppfylla de krav som 
författningarna ställer på motsvarande kommunal vuxenutbildning.

För att klientutbildningen inte ska leda till nya misslyckanden för de stude-
rande behöver undervisningen utvecklas väsentligt och bli mer individanpas-
sad. Lärare som utgår från att de studerande ska fokusera på att lära sig det 
de inte redan kan utifrån kursmålen, borgar för en individuell anpassning av 
undervisningens innehåll. Men samtidigt lämnar den bestämda arbetsformen 
enskilda studier och det läromedelsstyrda arbetssättet litet utrymme för in-

49 Skolverket (2009)

 
”Tillgången till 
studier behöver  
bero på studie- 
behov.” 
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dividuella anpassningar och delaktighet. Även begränsad tillgång till lokaler, 
fastlagda studiepass, svag datorkapacitet och låg variation beträffande läro-
medel samt litet utbud av medieburet kursmaterial försvårar arbetet med att 
individanpassa undervisningen. Att de studerande i relativt liten utsträckning 
tycks ha förväntningar på att utöva ett aktivt inflytande kan också bidra till 
att undervisningen trots att den är individuell inte nödvändigtvis är anpassad 
efter de studerandes individuella behov och förutsättningar.

Många lärare inom klientutbildningen är engagerade och aktiva i sitt 
förhållningssätt men granskningen visar att detta inte gäller alla lärare. Flera 
intar en passiv lärarroll och överlåter initiativet till den studerande. Att som 
lärare för vuxna betona individens eget ansvar för sina studier innebär inte 
att man kan släppa sitt ansvar för undervisningen. Lärarna inom klientutbild-
ningen behöver bli mer medvetna om att deras sätt att undervisa och även 
deras förhållningssätt, har stor betydelse för hur de studerande lyckas med 
sina studier. Forskning visar att det är lärarna och deras undervisning som 
har de starkaste effekterna på elevernas studieresultat.50 Med en ökad och 
planerad samverkan lärare emellan kan det goda arbete som görs av lärare 
inom organisationen spridas och på sikt komma att omfatta alla.

Att få till stånd en undervisning som bidrar till att de studerande når målen 
med sina studier kräver också en hel del av en verksamhet i form av ett aktivt 
kvalitetsarbete. Kvalitetsarbetet lyfter Skolinspektionen fram som angelä-
get utvecklingsområde i samtliga regioner, även om granskningen visar att 
regionerna kommit olika långt i sitt arbete. I några regioner handlar det om 
att utveckla ett regionalt kvalitetsarbete medan det i andra gäller att förbättra 
det befintliga. Gemensamt för alla är att klientutbildningens resultat behöver 
vara en tydligare utgångspunkt. De studerandes resultat behöver följas upp 
och analyseras i relation till den undervisning som bedrivs. 

Flera rektorer behöver öka sin kännedom om lärarnas undervisning och 
inta en mer aktiv roll i utvecklingsarbetet. Detta är särskilt angeläget då 
granskningen visar att exempelvis antalet kursavbrott är större än antalet 
slutförda kurser och att lärarna genomför undervisningsuppdraget med olika 
kvalitet. Den organisation som Kriminalvården valt för klientutbildningen, 
regionalt ansvar men med nationell samordning, minskar inte rektorns ansvar 
för utbildningens utveckling. 

Skolinspektionens förhoppning är slutligen att denna kvalitetsgranskning 
av Kriminalvårdens klientutbildning ska bidra till utvecklingen. Vi tror att ett 
fokus på de områden som betonas i granskningen medför en förbättrad och 
mer ändamålsenlig klientutbildning som ökar möjligheten för studerande att 
lyckas med sina studier och nå uppsatta mål. Att en klient efter verkställd 
påföljd är bättre rustad för ett liv utan kriminalitet har mycket stor betydelse 
både för den enskilde individen och för samhället i stort. 

50 Hattie, J.A.C. (2009). Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. 
London, New York: Routledge.
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5 | Syfte och 
frågeställningar

Syftet med denna kvalitetsgranskning är att granska kvaliteten på den 
vuxenutbildning som bedrivs inom Kriminalvårdens klientutbildning. Såväl 
statliga utredningar som forskning visar tydligt att intagna i anstalt i många 
fall har en ofullständig eller bristfällig utbildning, samt i förhållandevis stor 
utsträckning inlärningssvårigheter. Mot bakgrund av detta fokuserar gransk-
ningen på hur klienter motiveras till studier, klientutbildningens anpassning 
till de studerandes individuella behov och förutsättningar samt tillgången till 
utbildning.51  

Granskningen besvarar tre huvudfrågeställningar:

• Genomförs ett systematiskt arbete för att motivera klienter att påbörja 
studier?

• Utreds klientens individuella förutsättningar och behov?
• Genomförs undervisningen med hänsyn till klienternas individuella 

förutsättningar och behov? 

Dessa tre frågeställningar har konkretiserats i ett antal olika bedömnings-
punkter som fungerat som arbetsredskap i det utredande arbetet av varje 
inspektör. 

51 Kvalitetsgranskningens fokus och frågeställningar bygger på den litteraturöversikt som Skolinspektionens 
enhet för analys och statistik arbetade fram i projektets inledningsskede. Denna litteraturöversikt belyser 
olika kvaliteter som är viktiga att ta hänsyn till och inbegripa i en kvalitetsgranskning av Kriminalvårdens 
klientutbildningar och dessa kvaliteter återspeglas på olika sätt i projektets fokus och frågeställningar. Se 
bilaga 5.
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Eftersom detta är första gången som Skolinspektionen granskar Kriminal-
vårdens klientutbildning har ett ytterligare syfte med projektet varit att öka 
kunskapen om denna utbildning. Av den anledningen görs inom ramen 
för granskningen även en kartläggning av klientutbildningens huvuddrag. I 
granskningen beaktas också utbildningens form och speciella kontext, vilket 
främst handlar om och i så fall hur utbildningens utformning påverkas av de 
säkerhetsföreskrifter som omgärdar verksamheten. 
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6 | Metod och 
genomförande
I detta avsnitt beskrivs de metoder som används i 
kvalitetsgranskningen. 

I granskningen har både kvantitativ och kvalitativ data samlats in och bear-
betats. Nedan beskrivs urval, metoder och genomförande översiktligt. För en 
mer detaljerad beskrivning av metod och metodiska överväganden, se bilaga 
3.

6.1 | Urval och avgränsningar

I projektet ingår samtliga sex regioner inom Kriminalvården. Totalt har 39 av 
drygt 50 anstalter med lärcentra besökts av Skolinspektionen. Granskningen 
har varit avgränsad till lärcentra som finns vid anstalter och inte häkten. Att 
inte inbegripa häkten i granskningen betingades av ett antagande om att 
personer i häkten befinner sig i en psykologiskt svårare situation då de ännu 
inte genomgått rättegång. Utöver häkten har lärcentra som saknar stationär 
lärare också undantagits från urvalet. Urvalet av lärcentra som i granskningen 
skulle besökas har gjorts av Skolinspektionens enhet för analys och statistik. 
Urvalet har varit kriterierelaterat, i den meningen att de enstaka lärcentra som 
inte haft lärare utan enbart handledare inte har ingått bland de lärcentra som 
urvalet gjorts ifrån. Det urval som gjorts av de lärcentra som uppfyllt kriteriet 
har varit slumpmässigt.

Vidare har ett antal viktiga avgränsningar gjorts i granskningen. I projek-
tet ligger fokus på studerande inom vuxenutbildningen. Detta innebär att 
uppfattning och synpunkter från klienter utanför utbildning inte har samlats 
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in. Granskningen omfattar inte heller studerande vid de yrkesutbildningar 
som klassificeras som arbetsmarknadsutbildningar och högskolestuderande. 
Fokus har riktats mot de utbildningar som Kriminalvården får anordna enligt 
förordningen, det vill säga grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxen-
utbildning och svenskundervisning för invandrare samt vuxenutbildning för 
utvecklingsstörda. 

6.2 | Tre pilotstudier som grund för projektets 

genomförande
Inledningsvis genomfördes tre pilotstudier, vilket omfattade besök på totalt 
tre olika lärcentra vid olika anstalter. Det första besöket hade karaktären av 
en explorativ studie och syftade till att inhämta information om verksamheten 
och få en uppfattning om klientutbildningens kontext och form. Genom detta 
besök fick projektledningen bättre möjlighet att ta ställning till vilka metoder 
som skulle vara lämpliga i kvalitetsgranskningen, men besöket hade också 
betydelse för den fortsatta planeringen av projektet och i arbetet med att 
precisera frågeställningar så väl som bedömningspunkter. 

Övriga två besök syftade till att pröva ett preliminärt utarbetat bedöm-
ningsunderlag, intervju- och observationsguider. Efter dessa besök revidera-
des dessa arbetsverktyg. Sammantaget gav de tre besöken även en bild av 
hur besöken lämpligen skulle dimensioneras och genomföras. 

6.3 | Genomförande och datainsamling 

I projektet har 39 av Kriminalvårdens anstalter med Lärcentrum besökts. 
Varje Lärcentrum har besökts av två inspektörer under två dagar. Dessutom 
har Skolinspektionen besökt Kriminalvårdens samtliga regionkontor samt 
genomfört intervjuer med studie- och yrkesvägledare och klientutbildnings-
ansvarig vid Kriminalvårdens huvudkontor. Varje rektorsområde har fått ett 
beslut, baserat på vad som framkommit vid Skolinspektionens besök vid 
regionens lärcentra samt vid regionkontorsbesöket då rektor och regionchef 
intervjuades. Som bilagor till dessa beslut finns dels en verksamhetsrap-
port som beskriver och förklarar Skolinspektionens ställningstagande, dels 
Lärcentrumprotokoll med en beskrivning av varje besökt lärcentra utifrån 
granskningsområdena.

I kvalitetsgranskningen har olika metoder för datainsamling använts. Vid 
besöken har enskilda intervjuer genomförts med studerande, lärare och 
kriminalvårdschefer. Rektorer och regionchefer vid respektive regionkontor 
samt studie- och yrkesvägledarna och klientutbildningsansvarig vid huvud-
kontoret har också intervjuats. Vid varje besök har observationer av undervis-
ning genomförts, dels av närundervisning, dels av distansundervisningen. 
Vad gäller det senare har denna observation skett genom att inspektörerna, 
om det varit möjligt vid besökstillfället, lyssnat på samtal per telefon mel-
lan lärare och distansstuderande samt att inspektörerna tagit del av skriftlig 
kommunikation mellan läraren och studerande i Kriminalvårdens ”Nätcent-
rum”. Observationerna av distansundervisningen har således haft inslag av 
dokumentanalys.

Vidare har varje Lärcentrumbesök inletts med en rundvandring i undervis-
ningslokalerna tillsammans med lärare. Syftet med detta har varit att bekanta 
sig med den fysiska och pedagogiska miljön samt att redan inledningsvis 
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ställa vissa frågor till lärarna av vikt för projektet och de efterföljande obser-
vationerna och intervjuerna.

I det empiriska materialet för granskningen ingår även enkäter till samtliga 
klienter i vuxenutbildning samt frågeformulär till samtliga lärare som undervi-
sar vid något av Kriminalvårdens lärcentra. Genom detta har kvalitetsgransk-
ningen kunnat breddas och sålunda inte endast inbegripa de studerande 
och de lärare som funnits vid besökta lärcentra. Studerandeenkäten så väl 
som frågeformuläret till lärarna besvarades innan besöksperioden och har 
både fyllt en viktig funktion i förberedelserna inför besöken och utgjort en 
grund för de bedömningar som gjorts av verksamheten. Detsamma gäller 
de verksamhetsbeskrivningar rektorn lämnat om enskilda lärcentra och om 
regionens klientutbildning. Inför besöken begärde Skolinspektionen även in 
olika dokument och resultatsammanställningar på Lärcentrumnivå och regi-
onnivå. Dessa har också analyserats före besöken. 

6.4 | Bearbetning av data och kvalitetssäkring

Som stöd och utgångspunkt för analysen av Kriminalvårdens klientutbild-
ning har inspektörerna använt gemensamma arbetsverktyg. Dessa har 
bestått av, dels framtagna intervju- och observationsguider, dels ett underlag 
med bedömningspunkter baserade på syftet och frågeställningarna för pro-
jektet och som varje inspektör haft som utgångspunkt för sina bedömningar 
av verksamheten. Bedömningsunderlaget bygger, liksom projektets syfte och 
frågeställningar, på vad den litteraturöversikt som togs fram inför kvalitets-
granskningen visade var betydelsefullt att ta hänsyn till i en granskning av 
Kriminalvården klientutbildningar. Men också på relevant författningsstöd. 

Utgångspunkten för Skolinspektionens bedömning av klientutbildningen 
utgörs av förordning om utbildning vid kriminalvård i anstalt (2007:152) och 
i tillämpliga delar, skollagen (1985:1100), förordning om kommunal vuxen-
utbildning (2002:1012), förordning om svenskundervisning för invandrare 
(1994:895), förordning om 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna 
(SKOLFS 1994:2).52  

Bedömningsunderlaget har vidare syftat till att skapa förutsättningar för 
likvärdighet i bedömningarna av verksamheten. Ytterligare sätt att säkerställa 
en sådan likvärdighet har varit genom projektgruppsmöten, både inför och 
under projektets operativa fas. Samtliga beslut, verksamhetsrapporter och 
Lärcentrumprotokoll har kvalitetssäkrats. Rektorerna har också ombetts att 
göra en faktakontroll avseende de beskrivningar som besluten grundas på. 
Därigenom har rektorerna getts möjlighet att korrigera sakfel och ge viktig 
kompletterande information till inspektörernas beskrivning av de områden 
som stått i fokus.

52 Förordningen om utbildning vid kriminalvård i anstalt (2007:152) har upphävts från och med den 15 
december 2011, men enligt övergångsbestämmelser ska den fortsätta att tillämpas fram till den 1 juli 
2012. Nya bestämmelser om Kriminalvårdens klientutbildning finns i 2010 års skollag och förordningen 
om vuxenutbildning (2011:1108). Dessa är tillämpliga i sin helhet från den 1 juli 2012 och var därför inte 
aktuella i granskningen.
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Bilaga 1

Regioner och granskade anstalter med Lärcentrum 

Kriminalvårdsregion Anstaltens namn Säkerhetsklass vid granskningen / 
efter 1 jan 2012

Region Mitt Hinseberg C,E  /  2

Hällby B  /  1

Kumla A  /  1

Mariefred C  /  2

Nyköping D  /  2

Salberga B  /  1

Tillberga E  /  3

Åby E  /  3

Region Nord Gävle C  /  3

Haparanda D,E  /  3

Ljustadalen E  /  3

Luleå D  /  2

Saltvik A  /  1

Umeå D  /  2

Region Stockholm Asptuna E  /  3

Beateberg D,E  /  2

Svartsjö E  /  3

Hall/Håga A,C  /  1,2

Norrtälje B  /  1

Storboda C  /  2

Färingsö D,E  /  3

Täby D,E  /  3

Österåker C  /  2

Region Syd Fosie C  /  2

Helsingborg D  /  2

Kristianstad Centrum D  /  2

Kristianstad D,E  /  3

Ystad C,E  /  3

Region Väst Borås C  /  2

Halmstad D,E  /  2

Högsbo D  /  2

Johannesberg D  /  2

Rödjan E  /  3

Sagsjön E  /  3

Skogome C,E  /  3

Region Öst Kalmar C  /  2

Skenäs E  /  3

Skänninge C  /  2

Västervik Norra C  /  2
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Bilaga 2

Referenspersoner 

Carl Holmberg 
Expert och generalsekreterare, ICDE (International Council for Open and 
Distance Education)

Stina Holmberg  
Docent, Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Martin Hugo 
Lektor, Högskolan för lärande och kommunikation Jönköping

Asta Modig  
Undervisningsråd, Skolverket

Lena Roxell 
Fil dr, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet

Stefan Samuelsson 
Fil dr och professor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, 
Linköpings universitet
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Bilaga 3

Metod och genomförande (fördjupning) 

I kvalitetsgranskningen ingår samtliga sex regioner inom Kriminalvården och 
totalt har 39 av drygt 50 anstalter med lärcentra vid Kriminalvårdens anstal-
ter besökts av inspektörer från Skolinspektionen. I granskningen finns dock 
även underlag från studerande och lärare vid lärcentra som ej har besökts 
representerade, då dessa har besvarat en enkät respektive ett frågeformulär. 

I rapporten beskrivs metod och genomförande av kvalitetsgranskningen 
kortfattat. I denna bilaga redovisas de metoder som använts i kvalitets-
granskningen mer utförligt.

Dokumentanalys, frågeformulär och studerandeenkäter
Från varje region och Lärcentrum har Skolinspektionen begärt in ett antal 
dokument, bland annat den regionala och lokala arbetsplanen. Dessa doku-
ment har utgjort ett underlag för intervjuer med lärare och rektorer, men 
har också bidraget till att få ett underlag för en mer generell beskrivning av 
klientutbildningen. Utöver detta har varje rektor lämnat en verksamhetsredo- 
görelse om regionens klientutbildning, både utifrån det regionala perspek-
tivet och det lokala perspektivet, det vill säga enskilda lärcentra.  

Även dokument som rör undervisning och som har utarbetats av lärare 
vid respektive Lärcentrum har begärts in, exempelvis så kallade studiehand-
ledningar och arbetsbeskrivningar. Samtliga lärare inom Kriminalvårdens 
klientutbildning har dessutom besvarat ett frågeformulär. I dessa formulär 
har frågor ställts om verksamheten vid Lärcentrum, undervisningen och om 
lärarnas utbildning och kompetensutveckling.

Den studerandeenkät som samtliga klienter som deltar i vuxenutbildning 
har ombetts att besvara behandlar främst frågor om undervisningens genom-
förande, även om motivationsarbete till studier och utredning av särskilda 
behov inför studier har berörts. Enkäten har funnits på tre språk, arabiska, 
engelska och svenska. Den har på grund av säkerhetsföreskrifter inom Kri-
minalvården distribuerats i pappersformat och lärarna har delat ut enkäterna 
till klienterna. Varje studerande har även fått ett kuvert att lägga den besva-
rade enkäten i. Samtliga kuvert har sedan skickats in till Skolinspektionen av 
ansvarig lärare. 

I syfte att öka svarsfrekvensen har i förekommande fall påminnelser skickats 
till lärarna. Svarsfrekvensen har totalt varit 70,4 procent. Svarsfrekvensen för 
de olika regionerna ser ut enligt följande: Region Syd 74,4 procent; Region 
Öst 73,5 procent; Region Väst 82,1 procent; Region Mitt 62,7 procent, Re-
gion Stockholm 64,6 procent och Region Nord 76,5. Resultaten från enkä-
terna har sammanställts och analyserats på både regional och nationell nivå. 
Analysen av resultatet har skett utifrån ett gemensamt analysverktyg. 

Rundvandring och observationer av undervisning
Varje besök vid Lärcentrum har inletts med en rundvandring tillsammans med 
lärare. Syftet med denna rundvandring har varit att ge en orientering i loka-
lerna och bekanta sig med den fysiska och pedagogiska miljön samt tidigt i 
besöket ställa frågor till lärarna av vikt för det fortsatta besöket och projektet. 
Vid rundvandringen har inspektörerna haft en fråge- och observationsguide 
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som vägledning för vad som ska observeras och vilka frågor som ska ställas 
till lärarna. 

Inspektörerna har också haft en observationsguide för observation av 
undervisningen. Det huvudsakliga syftet med observationen har varit att 
skapa ett underlag för en bedömning av kvaliteten i lärarens interaktion 
med de studerande. Observationspunkterna med tillhörande indikatorer har 
utgjort konkretiseringar av relevanta bedömningspunkter som fastställts inför 
granskningen. Konkret har dessa punkter varit: ”Lärarna arbetar medvetet 
med att upprätthålla den studerandes motivation att genomföra sina studier”, 
”Lärarna anpassar undervisningen efter de studerandes behov, förutsätt-
ningar och erfarenheter” samt ”Studerande får stöd att genomföra sina 
studier på distans”.  

Det konkreta upplägget för observationerna har varit att inspektörerna har 
”skuggat” varsin lärare under undervisningstillfällena. Genom detta upplägg 
har inspektörernas arbete säkerhetsanpassats och de har fått möjlighet att 
på ett fokuserat sätt observera lärarens interaktion med den studerande. 
Detta observationsupplägg skiljer sig därför från ett mer traditionellt upplägg 
av klassrumsobservationer och utgör ett val av strategi som har att göra med 
att många lärcentra skiljer sig från klassrum i skolan. Exempelvis finns inte 
sällan flera rum i Lärcentrum där de studerande sitter och helklassundervis-
ning utifrån att alla studerar samma ämne samtidigt förekommer inte inom 
klientutbildningen. 

Vidare har observationerna varit fokuserade på två av lärarens olika roller, 
det vill säga som ämneslärare i lärcentrum och som handledare för distans-
studerande i lärcentrum. Rollen som ämneslärare för distansstuderande i 
annat lärcentrum observerades separat och har haft ett eget observations-
verktyg. Denna observation har skett genom att inspektörerna tagit del av 
telefonsamtal mellan lärare och studerande och/eller skriftlig kommunikation 
mellan lärare och studerande i Nätcentrum. I detta avseende har observatio-
nen haft inslag av dokumentanalys.

Intervjuer
De intervjuer som genomförts inom ramen för projektet har utgått från 
intervjuguider som utarbetats utifrån granskningens bedömningspunkter. 
Teman och frågor var utvalda i förväg, men det har också funnits ett utrymme 
för följdfrågor och diskussion mellan inspektörerna och de intervjuade.53 Vid 
besöken på lärcentra har studerande, lärare och kriminalvårdschefer alterna-
tivt kriminalvårdsinspektörer intervjuats, medan rektorer och regionchefer har 
intervjuats vid ett annat tillfälle. Intervjuerna med studie- och yrkesvägledare 
samt klientutbildningsansvarig, vilka har sin placering vid Kriminalvårdens 
huvudkontor, har genomförts av kvalitetsgranskningens projektledning i sam-
band med utarbetandet av denna övergripande rapport. 

Vid varje lärcentrumbesök har två studerande intervjuats individuellt i cirka 
45 minuter vardera. De studerandes medverkan har byggt på frivillighet och 
urvalet av de som intervjuats har ombesörjts av läraren. Skolinspektionen har 
dock uttryckt önskemål om att den ena studerande antingen studerar kurs 
inom sfi eller inom grundläggande vuxenutbildning, medan den andra som 
intervjuas ska bedriva studier inom gymnasial vuxenutbildning. Ett krav som 
Skolinspektionen ställt i samband med urvalet av studerande för intervju har 
varit att den studerande ska ha deltagit i den undervisning som inspektö-

53 Kvale, S (1997). Den Kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund.
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rerna har observerat. Intervjuerna med de studerande har alltså skett efter 
observationstillfället, så att det även funnits möjligheter att behandla frågor 
som kan ha väckts av inspektörerna vid observationerna. 

Även lärare har intervjuats individuellt, fast under en cirka en timme. Två 
lärare har intervjuats vid varje Lärcentrum, utom i de fall där det endast 
funnits en lärare att tillgå. De övriga kategorierna som har intervjuats inom ra-
men för kvalitetsgranskningen har också intervjuats individuellt. Undantaget 
är intervjun med studie- och yrkesvägledarna där båda ingick och vid vissa 
intervjuer med kriminalvårdschefer kan även exempelvis kriminalvårdsinspek-
törer ha medverkat.
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www.skolinspektionen.se

Regelbunden tillsyn av alla skolor 
SKOLINSPEKTIONEN granskar löpande all skolverksamhet, 
närmare 6 000 skolor. Tillsynen går igenom många olika 
områden i verksamheterna för att se om de uppfyller det 
som lagar och regler kräver.

Kvalitetsgranskning 
inom avgränsade områden 
SKOLINSPEKTIONEN granskar mer detaljerat kvaliteten
i skolverksamheten inom avgränsade områden.
Granskningen ska leda till utveckling.

Anmälningar som gäller
förhållandet för enskilda elever 
ELEVER, FÖRÄLDRAR och andra kan anmäla missför-
hållanden i en skola till Skolinspektionen, till exempel 
kränkande behandling eller uteblivet stöd till en elev.

Fristående skolor
– kontroll av grundläggande förutsättningar  
SKOLINSPEKTIONEN bedömer ansökningar om att starta
fristående skolor. Bedömningen innebär en grund-
läggande genomgång av skolans förutsättningar inför 
start.
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