
Om utredning och mottagande på Lärvux. 
Detta är en sammanfattning av en mailkontakt i mars 2014 mellan Sylvia Lindqvist, 

undervisningsråd på Skolverket, och Monica Enberg, pedagog i Kalmar och medlem av styrelsen för 

Riksföreningen Lärvuxpedagogerna. 

Sylvia Lindqvist har tillåtit att vi får lägga ut mailkonversationen på vår hemsida. 

 

7 kap. 5 § skollagen (2010:800) framgår det att ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska 

föregås av en utredning. Vidare framgår det av 18 kap 5 § skollagen att beslutet om mottagandet till 

gymnasiesärskolan ska föregås av en utredning motsvarande den som ska göras inför mottagande till 

grundsärskolan om utredning saknas eller det av anda skäl bedöms nödvändigt. (Se även Skolverkets 

allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan sid 14.)  

 

För vuxenutbildningen finns inga sådana skrivningar. Rätten att delta i särskild utbildning för vuxna 

på grundläggande nivå regleras i 21 kap 11 § skollagen.      

 

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.  

 

21 kap 16 § skollagen regleras om behörighet till särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå.  

 

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.  

Behörig är också den som är yngre än vad som anges i första stycket, men har slutfört utbildning i 

gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.  

Det finns således ingen bestämmelse om utredning inför mottagandet till särskild utbildning 

för vuxna men det framstår tydligt att målgruppen är personer med utvecklingsstörning.  

Det finns heller inget hinder för att ni föreslår att eleven gör en utredning eller ber om att få en 

ställd diagnos om ni gör bedömningen att det behövs. Ni kan dock ha andra källor som säkrar 

att eleven tillhör målgruppen vuxna med utvecklingsstörning.  

 

Vänliga hälsningar, 
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