
 

 

Era frågor 



Kan man läsa samma ämne/kurs igen, 

trots att man redan har ett betyg?  

SL 21 kap 11, 16 §§ pkt 2:  

”saknar sådana kunskaper som utbildningen 

/…/ syftar till att ge” 

  



 

Förordning om vuxenutbildning 

2 kap 6 § 

 
En orienteringskurs ska svara mot sådana behov 

som inte tillgodoses genom en nationell kurs och 

ska ha ett eller flera av följande syften:  

– medverka till väl underbyggda beslut om studie- 

eller yrkesval,  

– ge ökade studietekniska färdigheter,  

– utgöra en introduktion till kurser inom olika 

kunskapsområden, och  

– ge tillfälle till validering.   

En orienteringskurs får inte överstiga 200 

verksamhetspoäng 



2 § Målet för den särskilda utbildningen för vuxna 

är att 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 för utbildningen ska vara den 

enskildes behov och förutsättningar.  

De som fått minst utbildning ska prioriteras. 

  

 



 

Kan man läsa upp ett betyg?  

 

Nej. 

Eleven ingår inte i den grupp som har rätt till 

utbildning om hen inte saknar sådana 

kunskaper som kursen syftar till att ge. 

Prövning inte aktuell för SUV 2011:1108,  4 

kap, 24 § 

 



Bedömning 

20 § Betyg på kurser i utbildning på 

grundläggande nivå ska grundas på en 

bedömning av elevens kunskaper i 

förhållande till uppställda kunskapskrav i 

kursplaner. Betyg på kurser i utbildning på 

gymnasial nivå ska grundas på en 

bedömning av elevens kunskaper i 

förhållande till uppställda kunskapskrav i 

ämnesplaner 

 



Träningsskolenivå 

motsvarande kunskaper som ges i 

träningsskolan, men med vuxenperspektiv. 

Betygsätts ej,  

bedöms utifrån elevens förutsättningar.   

Delkurser är möjliga. Rektor beslutar. 

Förordningen 2 kap 4 och 10 §§ 

 



Träningsskolenivå forts 

Kursmålen:  

Undervisningen syftar till att eleven utvecklar 

kunskaper i… Vidare står : genom 

undervisningen ska eleven få möjligheter 

att utveckla kunskaper om… 

Och … ges förutsättningar att bli delaktig… 

(s 88 tex)  

 



Kriterier för bedömning 

utifrån individens förutsättningar 

 



Delkurser 

Möjliga på alla nivåer 

Endast målpunkterna!  

Rektor beslutar 

 

(Förordning om vuxenutbildning 

 2 kap 4 och 10 §§) 



Idrott  

Förordning om vuxenutbildning 2 kap  

 

21 § Kurser: Svenska, svenska som 

andraspråk, engelska, matematik, 

samhällskunskap, religionskunskap, historia, 

geografi, fysik, kemi, biologi, hem- och 

konsumentkunskap samt teknik. 

 



Idrott 

Förordning om vuxenutbildning 2 kap 23 § 

Särskild utbildning för vuxna på gymnasial 

nivå får bedrivas i form av kurser inom alla 

ämnen som finns i gymnasiesärskolan med 

undantag av idrott och hälsa. 

 



Träningsskolenivå 

Kan ta emot elever som har gått 

 individuella program 

 



 

Autism  

 

Skollagen  1 kap 4§ 

…hänsyn tas till barns och elevers olika 

behov.  

…ges stöd och stimulans så att de utvecklas 

så långt som möjligt 

… strävan att uppväga skillnader i 

förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen 



Skollagen 3 kap 3§ 

Alla barn och elever ska ges den ledning och 

stimulans som de behöver i sitt lärande… 

 



 Lvux 12 

Rektorns ansvar: 

Utbildningen utformas så den som är i behov 

av stöd får det 



Nya kursplaner i svenska mm 



Lärling 

Förlängt till 2016 

Elevens finansiering? 



ISP 

Eleven, 

i förekommande fall vårdnadshavare 

all pedagogisk personal  

behöver ha tillgång till studieplanen 

allmän handling 
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