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Vad säger skollagen?  

Vuxna med utvecklingsstörning ska stödjas och stimuleras i sitt 

lärande. 

De 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 /…/ ska vara den enskildes behov och 

förutsättningar. 



Vilka rättigheter gäller inom 
särskild utbildning för vuxna

• Grundläggande nivå: rättighet att läsa för de som saknar 

kunskaper

• Gymnasial nivå: kommunen har skyldighet att erbjuda 

utbildning och ska sträva mot att erbjuda det som motsvarar 

efterfrågan och behov



Målgruppen grundläggande

11 § En vuxen med utvecklingsstörning har rätt att delta i 

utbildning på grundläggande nivå från och med andra 

kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller 

hon

1. är bosatt i landet,

2. saknar sådana kunskaper som utbildningen i grundsärskolan

syftar till att ge, och

3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.



Målgruppen gymnasial

16 § En vuxen med utvecklingsstörning är behörig att delta i 

utbildning på gymnasial nivå från och med andra 

kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, om han eller 

hon

1. är bosatt i landet,

2. saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar till att ge,

3. har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen, och

4. i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.



Sfi-elever inom särskild 
utbildning för vuxna

Nyanlända och flerspråkiga elever i vuxenutbildningen

Kartläggningsmaterial

Kartläggning av nyanlända

https://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/nyanlandas-larande/elever-vux-1.264864
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http://www5.skolverket.se/wtpub/ws/skolbok/wpubext/trycksak/Record?k%3D3404
https://bp.skolverket.se/web/kartlaggningsmaterial/start


Aktivt verkande 

• Varje kommun ska aktivt verka för att nå de vuxna i 

kommunen som har rätt att delta i utbildning på 

grundläggande nivå och för att motivera dem att delta i sådan 

utbildning

• Varje kommun ska informera om möjligheterna till utbildning 

på gymnasial nivå och aktivt verka för att de vuxna i 

kommunen som är behöriga deltar i sådan utbildning



Lärlingsutbildning inom 
regionalt yrkesvux

• Övervägande del på en arbetsplats – APL

• Statsbidrag 50 000 årsstudieplats, 40 000 ersättning till 

arbetsplatsen, 3 500 ersättning för handledarutbildning

• Minst 400 p och högst 1600 gymnasiesärskolepoäng

• Nationella kurser på gymnasial nivå

• Utbildningskontrakt

• Handledaren har en viktig roll  - handledarutbildning

• Nationella apl-utvecklare Lärlingscentrum

https://www.skolverket.se/skolutveckling/nyhetsarkiv/2014/ny-webbaserad-utbildning-for-apl-handledare-1.226183
https://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/apl/apl-utveckling/nationella-apl-utvecklare-1.211023
https://www.skolverket.se/fran-skola-till-arbetsliv/larlingsutbildning/larlingscentrum


Dokumentation efter avslutad 
lärlingsutbildning

SAMMANHÅLLEN YRKESUTBILDNING 

- bilaga till utdrag ur betygskatalogen Plats för logotyp

Skolform …………………………………
Sidnr…………

Datum för utfärdande 

Yrkesområde……………………………………………………… Kod……

Antal gymnasiepoäng/gymnasiesärskolepoäng…………

Huvudman och skolenhet …………………………… Skolenhetskod

Efternamn, tilltalsnamn Personnummer

Utbildningen har genomförts som lärlingsutbildning

☐Ja      ☐Nej

Kurser i den sammanhållna yrkesutbildningen som eleven har genomgått Kurskod

Kunskaper, förmågor och färdigheter som utbildningen syftar till



Skolinspektionen kritiserar…

• Vanligaste kritikområdet är det systematiska kvalitetsarbetet

• Inom särskild utbildning för vuxna:

- Flexibel utbildning med ett innehåll som möter varje elev 

utifrån behov och förutsättningar

- Kontinuerlig utbildning under hela året 

- Aktivt verkande



Komvuxutredningen
Utredaren ska bland annat: 

• analysera och ta ställning till om en förenklad betygsskala 

skulle förbättra genomströmningen inom delar av komvux och 

särvux och i så fall föreslå en sådan betygsskala, 

• analysera om särvux bör upphöra som egen skolform och, 

om det bedöms lämpligt, föreslå hur särvux kan bli en del av 

komvux

• se om det går att förbättra tillgången på eftergymnasiala 

utbildningar för elever med intellektuell funktionsnedsättning

• undersöka om det finns yrkesutbildningar inom komvux och 

särvux som bör vara riksrekryterande



Diskutera

• Vad tror ni om komvuxutredningen? Särskild utbildning för 

vuxna som en del av komvux eller inte?

• Hur ser det systematiska kvalitetsarbetet ut i er verksamhet?

• Finns det något stödmaterial inom särskild utbildning för 

vuxna som ni saknar?



Material

• Stödmaterial inom särskild utbildning för vuxna

• Information till rektorer inom särskild utbildning för vuxna

• Vuxenutbildningens digitalisering

• Programmeringskurs

https://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/sarskild-utbildning-for-vuxna
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/vuxenutbildningens-digitalisering-1.260192
https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om-programmering-webbkurs-1.263574


Tack för idag!

eva.forsell@skolverket.se

lotta.heden@skolverket.se

upplysningstjansten@skolverket.se

larlingscentrum@skolverket.se

stadsbidragvux@skolverket.se
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