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Sida 2

Innehåll

• Styrdokumenten

• Studie- och yrkesvägledning

• Personer som hör till särskild utbildning för vuxna 
och vill studera på komvux



Antal elever 2016–2017 riket
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Styrdokumenten
• Skollagen

• Förordningar och föreskrifter

• Läroplan

• Ämnesplaner och kursplaner

• Allmänna råd

• Kommentarmaterial

• Stödmaterial
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Studie- och 
yrkesvägledning
• Elever i alla skolformer utom förskolan och 

förskoleklassen ska ha tillgång till personal med 
sådan kompetens att deras behov av vägledning 
inför val av framtida utbildnings- och 
yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som 
avser att påbörja en utbildning ska ha tillgång till 
vägledning.



Sida 6

Individuell studieplan
• Varje elev i vuxenutbildningen ska ha en individuell 

studieplan. Planen ska innehålla uppgifter om 
elevens mål och omfattning av studierna.

• En vuxen bär ofta på kunskaper och kompetenser 
som kan tas tillvara i samband med studier inom 
vuxenutbildningen. Utbildningsbehoven varierar 
beroende på vilken skolbakgrund eleven har och 
den tid som har passerat sedan tidigare skolgång.
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Diskussionsfrågor
• Hur kan generell och individuell vägledning se ut 

inom särskild utbildning för vuxna?

• Hur kan vägledning bli meningsfull och konkret utan 
att ta ifrån elever deras drömmar?

• Hur ser den individuella studieplanen ut hos er?

• Hur blir den individuella studieplanen ett viktigt 
dokument för elever, lärare och studie- och 
yrkesvägledare?
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Att kunna kombinera 
kurser 
Kommunal vuxenutbildning på grundläggande och 
gymnasial nivå samt särskild utbildning för vuxna ska 
utformas så att den enskildes studier inom någon av 
dessa skolformer kan kombineras med studier inom 
vuxenutbildningens andra skolformer.

Vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar 
när det gäller organisation, arbetssätt och 
arbetsformer med utgångspunkt i individens behov 
och förutsättningar. Den enskilda eleven bör kunna 
kombinera dels studier i flera skolformer inom 
vuxenutbildningen, dels studier med arbete. 
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Orienteringskurser
• Medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval

• Ge ökade studietekniska färdigheter

• Vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden

• Ge tillfälle till validering

• Ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål

• Ge stöd i form av yrkessvenska

• Ge grundläggande digital kompetens

• Ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad i 
Sverige
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Orienteringskurser -
webbinformation
• Information på skolverket.se

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/anordna-orienteringskurser-inom-vuxenutbildningen


Orienteringskurser – kurskoder
Särvux på grundläggande nivå SGRORI7 + syfte
Särvux på gymnasial nivå SGYORI6 + syfte
Komvux på grundläggande nivå GRNORI2 + syfte
Komvux på gymnasial nivå KGYORI1 + syfte

Huvudsakligt syfte Tillägg till kod

att medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval + 1A

att ge ökade studietekniska färdigheter + 1B

att vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden + 1C

att ge tillfälle till validering + 1D

att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål + 1E

att ge stöd i form av yrkessvenska + 1F

att ge grundläggande digital kompetens + 1G

att ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad + 1H



Sida 12

Studera kurser på 
komvux
• Hur ser möjligheterna att studera på komvux ut hos 

er?

• Hur kan studier läggas upp så att de passar elev, 
särskild utbildning för vuxna och komvux?

• Kan orienteringskurser vara en väg in på komvux?

• Kan kurs- och ämnesplaner göras tydligare så att 
eleven förstår vad som krävs för att klara en kurs?




