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Inledning 
Detta dokument behandlar de frågor som publiken ställde till Skolverket, Skolinspektionen och 
Myndigheten för yrkeshögskolan under programpunkten ”Aktuellt från Skolverket” på ViS-
konferensen den 9 april 2019. Då det fanns begränsat med tid att svara på frågor från publiken 
valde moderatorn att sammanställa frågorna som inkommit via det webbaserade 
undersökningsverktyget Mentimeter. Frågorna presenteras i detta dokument i sin ursprungliga 
form från respektive frågeställare i publiken, d.v.s. inga korrigeringar har gjorts vad avser 
stavning eller ordval. Frågorna besvaras av respektive myndighet. 

ViS ansvarar för att förse konferensdeltagarna med detta dokument. 

Tema: Statsbidrag 

Fråga: 
Nör kommer ni att kunna säga något om nya statsbidrag för yrkesvux 

Svar från Skolverket: 
Om det med ”nya statsbidrag” menas budgeten för bidragen inom regionalt yrkesinriktad 
vuxenutbildning så brukar regeringen lämna sin budgetproposition i september och riksdagen 
fattar beslut om budgetpropositionen i december 2019.  

Om ”nya statsbidrag” innebär andra statsbidrag för insatser inom vuxenutbildning så har vi i 
dagsläget inga indikationer på att några nya statsbidrag kommer att tillkomma under 2019. 

Fråga: 
Varför dålig framförhållning gällande statsbidragen? Försvårar nyttjandet. 

Svar från Skolverket: 
Detta är en synpunkt som vi på Skolverket är medvetna om. Skolverket arbetar för att förbättra 
framförhållningen och kunna lämna besked om bidragens storlek och bidragsramar för 
respektive kommun i så god tid som möjligt. 
År 2018 var det extra svårt att lämna besked i tid om budget för bidragen på grund av 
regeringsbildningen och den utdragna budgetprocessen. 

Fråga: 
Ansöknings/redovisningstider ändras. Nu omfördelning av lärling och yrkesförare. Plötslig 
info utan tidigare förvarning. Svårt att bedöma helårsvolymerna redan nu. 

Svar från Skolverket: 
Vi förstår att det är problematiskt för verksamheterna när exempelvis redovisningstider 
förändras. Vi arbetar ständigt för att förbättra framförhållning och vara tydliga i 
kommunikationen när något förändras. Prenumerationstjänsten är bra för att hålla koll på när 
det är dags att genomföra uppgifter kopplade till statsbidragen.  
www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev/prenumerera-pa-skolverkets-
statsbidrag    

http://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev/prenumerera-pa-skolverkets-statsbidrag
http://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev/prenumerera-pa-skolverkets-statsbidrag
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Eftersom statsbidragen för lärlingsvux och yrkesförare var kraftigt översökta 2019 såg vi först 
att det skulle vara svårt att ha omfördelning i bidragen. Detta eftersom omfördelningen bygger 
på att kommuner lämnar tillbaka medel. Vi fick sedan indikationer på att det, trots detta, fanns 
intresse för omfördelningen och vi beslutade därför att ha en omfördelning. Vår målsättning är 
att ni nästa år, 2020, ska få besked om omfördelning i samband med beslutet om ansökan. 

Omfördelningen 2019 skedde under april månad för att extra medel ska hinna nyttjas innan 
året är slut. För att kunna betala ut pengarna i tid behöver vi ofta återkräva medel i ett första 
steg från de kommuner som vill lämna tillbaka. För att besluten inte ska komma för sent på 
året behöver därför omfördelningen ligga ganska tidigt. 
Det är frivilligt att delta i omfördelningen. 

Fråga: 
Om kommunen vill ha statsbidrag, Varför kan inte elever som läser kurspsket tex VO validera 
sin APL? Detta förstör så mycket och timmar illa med vad ni säger nu och flexibilitet 

Svar: 
Regleringen i förordningen (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad 
vuxenutbildning är sådan att omfattningen av apl för varje elev ska vara minst 15 procent av 
den sammanhållna yrkesutbildningen eller av den del av utbildningen som inte har validerats. 
Apl är en del av yrkesutbildningen och inte kopplat till ett specifikt kursinnehåll eller specifika 
kurser. 

Det är regeringen, inte Skolverket, som bestämmer regleringen. 

Fråga: 
Hur kan man göra för att öka andelen yrkeskurser i glesbygd vs storstad? 

Svar från Skolverket: 
Vi är osäkra på vad som exakt efterfrågas. Skolverket har i olika sammanhang hört 
glesbygdskommuner lyfta flera utmaningar. Det kan till exempel handla om små volymer, 
begränsade kommunikationsmöjligheter eller svårigheter att få externa utbildningsleverantörer 
som vill bedriva utbildning i glesbygdskommuner. Här blir då samverkan mellan kommuner 
extra viktig. Utveckling av Lärcentrum och att bygga ut möjligheter till distanslösningar, till 
exempel fjärrundervisning, kan öka tillgången till utbildningen och bredda utbudet. Även 
samverkan med arbetsgivare/branscher för att tillhandahålla ett efterfrågat utbildningsutbud, 
marknadsföra utbildningar och erbjuda apl-platser kan också vara en viktig pusselbit. 

Fråga: 
När får vi definitivt besked om eventuellt bidrag för rekryterande insatser? 

Svar från Skolverket: 
Bidraget för rekryterande insatser kunde sökas under 2018. Det finns dock inga medel avsatta 
för rekryterande insatser i budgeten för 2019, inte heller i den vårändringsbudget som 
regeringen presenterade i april 2019. 

Fråga: 
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När kommer omfördelning av statsbidrag för yrkesvux att ske (Just nu endast omfördelning 
gällande lärling och yrkesförare)? Tidplan otydlig. 

Svar från Skolverket: 
Då bidraget inte är sökt fullt ut kommer ingen formell omfördelning att genomföras för 
yrkesvux. De kommuner som önskar ytterligare medel för yrkesvux kan närsomhelst ansöka 
om detta hos Skolverket via statsbidragvux@skolverket.se. 

Fråga: 
Statsbidragseedovisningen; har ni funderat på att samköra med de uppgifter som redan idag 
skickas till BEDA, CSN och SCB. Då får ni fram samtliga uppgifter som ni efterfrågar. 

Svar från Skolverket: 
Vi har ett pågående arbete med hur insamlingen kan utvecklas. I de uppgifter som idag skickas 
in av kommunerna till BEDA, CSN och SCB framgår inte vilka kurser/utbildningar och 
individer som finansierats med statsbidrag, eller om utbildningen till exempel genomförts som 
lärlingsutbildning. Därför behöver Skolverket samla in dessa uppgifter separat enligt 35 § i 
förordning (2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning. 

Tema: Styrdokument 

Fråga: 
Hur har ni tänkte kring nya teknik inom fordons utbildningar, tex eldrivna fordon och 
hybridbilar? 

Svar från Skolverket: 
16 nya ämnen är under utarbetande, med 32 nya kurser. Dessa utarbetas i nära samarbete med 
branschföreträdare för att möta förändrade krav inom fordonsbranschen bl.a. el- och 
digitalteknik, flerbränslefordon samt el- och hybridbilar. De nya ämnesplanerna är tänkta att 
träda i kraft hösten 2020. 

Tema: Heltidsstudier inom den kommunala vuxenutbildningen 

Fråga: 
Varför finns det ingen reglering eller några riktlinjer kring hel- och deltidsstudier på sfi och 
komvux? 

Svar från Skolverket: 
Av läroplanen för vuxenutbildningen framgår att vuxenutbildningens målgrupp är heterogen 
och att eleverna är individer med mycket olika förutsättningar. Även elevernas mål med 
utbildningen kan variera kraftigt. Utbildningen måste därför anpassas utifrån individens behov 
och förutsättningar och den kan variera både till längd och till innehåll. Vuxenutbildningen ska 
alltid möta varje elev utifrån hans eller hennes behov och förutsättningar. Av läroplanen 
framgår också att vuxenutbildningen ska sträva efter flexibla lösningar när det gäller 
organisation, arbetssätt och arbetsformer med utgångspunkt i individens behov och 

mailto:statsbidragvux@skolverket.se
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förutsättningar. Den enskilda eleven bör kunna kombinera dels studier i flera skolformer inom 
vuxenutbildningen, dels studier med arbete. 

Ovanstående skrivningar i läroplanen om vikten av vuxenutbildningens flexibilitet kan till viss 
del förklara varför lagstiftaren har valt att inte reglera heltidsstudier inom kommunal 
vuxenutbildning mer än i nuvarande lagstiftning, d.v.s. ”Inom kommunal vuxenutbildning på 
grundläggande och gymnasial nivå samt särskild utbildning för vuxna beräknas 20 
verksamhetspoäng för en veckas heltidsstudier eller för validering av kunskaper av 
motsvarande omfattning” (Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning 2 kap. 2 §).  

Av skollagen framgår att utbildning i svenska för invandrare i genomsnitt under en 
fyraveckorsperiod ska omfatta minst 15 timmars undervisning i veckan. Det ska inte tolkas 
som att 15 timmar är ett tak och att inte fler timmar kan eller ska erbjudas.  

En annan reglering som har betydelse för hur heltidsstudier mäts är förstås CSN:s beräkningar i 
studiemedelssystemet.  

Mer om heltidsstudier och individuell studieplan i vuxenutbildning finns att läsa här på 
Skolverkets webbplats:  
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-
utbildning-inom-vuxenutbildningen 
eller här: 
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-
utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/utbildning-for-nyanlanda-vuxna 

Tema: Flexibilitet och individanpassning i den kommunala 
vuxenutbildningen 

Fråga: 
Vad ska ni göra för att förbättra distansundervisningen? 

Svar från Skolverket: 
Skolverket har för närvarande ett pågående arbete för att utveckla distansundervisningen inom 
kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå. Syftet är att få ökad förståelse för och insikt i 
hur flexibla studieformer tillämpas.   

Bland annat har en hearing genomförts med både kommuner och enskilda 
utbildningsanordnare som var med i Skolinspektionens granskning av distansundervisning vid 
kommunal vuxenutbildning år 2014. Skolverket kommer även att kontakta forskare och andra 
verksamheter för att identifiera vad Skolverket kan göra för att stötta huvudmän att utveckla 
distansundervisning. När i tid ett eventuellt stöd kommer att publiceras är ännu ej fastställt. 

Fråga:  
Hur definierar man distansundervisning? Virtuell undervisning? 

Svar från Skolverket: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/utbildning-for-nyanlanda-vuxna
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/utbildning-for-nyanlanda-vuxna
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I det arbete som pågår, och som nämns i föregående fråga och svar ingår att undersöka vilka 
olika begrepp som används för olika flexibla studieformer och om det finns behov av att 
förtydliga olika begrepp. Det kan även påpekas att distansundervisning i vuxenutbildningen 
inte finns som ett reglerat begrepp även om det finns en lång tradition inom vuxenutbildningen 
av att bedriva utbildning på distans.  

Fråga: 
Borde man inte vid bedömningen av flexibiliteten se till kommunens samlade vuxenutbildning, 
inte uppdelat på skolförlagd utbildning och distans? Det är ju de olika utbildningsmöjligheterna 
sammantaget som skapar flexibiliteten. 

Svar från Skolverket: 
Det framgår inte av frågan vems ”bedömning” som avses. Det är upp till huvudmannen att, 
precis som frågeställaren påpekar, kunna erbjuda utbildning som svarar mot individens behov 
och förutsättningar. 

Fråga:  
Upplever att det läggs för stort fokus på en individs önskemål/behov. Hela organisationer ska 
anpassas utifrån individers många gånger dåliga framförhållning. Är det rimligt? 

Svar från Skolverket: 
Vad som är rimligt eller inte är något som varje huvudman behöver ta ställning till. Det finns 
däremot inga undantag ifrån läroplanens krav på att utbildningen ska anpassas utifrån 
individens behov och förutsättningar.  

Tema: Kontinuerlig utbildning och studiefinansiering inom den 
kommunala vuxenutbildningen 

Fråga: 
Hur blir det för barnen till de vux-studerande om de vuxna ska studera året om, alla dagar. Ska 
barnen gå på förskola eller fritids hela sommaren? 

Svar från Skolverket: 
Enligt 8 kap. 5 § och 14 kap. 3 och 5 §§ skollagen ska förskola och fritidshem erbjudas i den 
omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete och studier. Det ska således 
inte finnas några problem med att få barnomsorg om den vuxne vill studera på sommaren. 
www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-forskola-och-fritidshem   

Fråga: 
Kontinuerligt intag kan försvåra en hel del. Går det att begränsa eller reglera? 

Svar från Skolverket: 
Det framgår inte av vuxenutbildningens författningar hur ofta komvux ska ha antagningar till 
erbjudna utbildningar.  

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-forskola-och-fritidshem
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Enligt skollagen är utgångspunkten för vuxenutbildningen att den ska utgå från elevernas 
behov och förutsättningar. Att utbildningen ska bedrivas kontinuerligt under hela året regleras 
av 2 kap 25 § förordningen om vuxenutbildning men är inte ytterligare definierat eller reglerat 
än så. Skolverkets bedömning är dock att kravet innebär att kommunerna ska erbjuda 
utbildning under hela året, utan till exempel sommaruppehåll. 

Vidare ska kommunen aktivt verka för att vuxna i kommunen deltar i vuxenutbildning. 

Det är kommunen som anordnar utbildningen som behöver tolka och tillämpa lagstiftningen. 
Hur antagningen ska utformas blir därför en fråga för kommunen.  

Fråga: 
Det hör med flexibilitet är självklart helt Rufus. Plats? Ska vi bedriva undervisning så läraren 
kommer hem till eleven vill? Det kommer inga elever på sommaren. Hur ska vi få ekonomi 
med tre elever i varje kurs? Flexibla lösningar eller kvalite? 

Svar från Skolverket: 
Av läroplanen för vuxenutbildningen framgår att utbildningen alltid ska möta varje elev utifrån 
hans eller hennes behov och förutsättningar. Av läroplanen framgår även att flexibilitet alltid 
ska eftersträvas. Det gäller platsen för utbildningens genomförande, tid, studietakt, studieform 
och sättet att lära. I departementsskrivelsen (Ds 2003:23) har departementet förtydligat vad 
som menas med flexibelt lärande. Det övergripande är att den studerande ska sättas i centrum 
och denne ska få största möjliga utbyte av sitt lärande. Utgångspunkten som vuxenutbildningen 
ska ha är alltså att möta den studerande där den befinner sig och att ge det stöd i lärandet som 
han eller hon behöver och önskar.  

Flexibiliteten blir synlig genom bland annat individualisering. I vuxenutbildningen utformas 
ofta individualiseringen i tid och rum, exempelvis i form av distansutbildning. Både i läroplanen 
och i departementsskrivelsen betonas det dock att individualisering bygger på mer än det rent 
organisatoriska som tid och rum, d.v.s. även aspekter som undervisningens innehåll och 
elevens sätt att lära.  

Detta medför att rektorn och lärare i vuxenutbildningen måste diskutera och reflektera kring 
hur de vill organisera och genomföra undervisningen. Om det inte finns möjlighet att få kurser 
med få sökande att gå ihop, finns det något annat sätt rektorn och lärarna kan organisera 
undervisningen för att ge eleverna kunskaper? Kan det finnas förinspelade lektioner via olika 
medier som eleverna kan utnyttja? Går det att erbjuda handledningstid för kurser med få 
elever? Kan två lärare undervisa i fler än två kurser samtidigt? Kan man starta en grupp med 
elever som går olika kurser inom ett eller kanske flera ämnen? 

Om en lärare kan tänka sig att gå hem till eleven för att ge undervisning så finns det inga hinder 
för det, men det finns heller inget krav på att lärare ska göra just det.  

Fråga: 
Vuxenutbildning ska bedrivas året om men för att lärare ska få chans till lagstadgad semester 
under sommaren är sommarstängd verksamhet ändå vanligt. Hur många veckor kan det vara 
rimligt att en verksamhet har stängt? 
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Svar från Skolverket: 
Skolverkets bedömning är, som nämnts ovan, att kravet på kontinuerlig utbildning innebär att 
kommunerna ska erbjuda utbildning under hela året, utan till exempel sommaruppehåll. Går 
det att lösa lärares semestrar på något annat sätt än att stänga verksamheten? Finns det 
exempelvis möjlighet att ta in en vikarie? Finns det möjlighet att samverka med en annan 
kommun? Finns det möjlighet till fjärrstudier (d.v.s. utbildning som ges vid samma tid men där 
lärare och elever befinner sig på olika ställen) via någon annan kommun eller 
utbildningsanordnare?  

Frågor: 
Dyrt driva utbildning på sommaren när eleverna vill sommarjobba eller ha semester. Hur gör 
man 
Hur kan kravet på flexibilitet och individanpassning tillgodoses o en liten kommun utan att 
kommunen och utbildningsanordnaren kompenseras ekonomiskt 
Tips mottages gärna på hur man kan organisera kontinuerlig och individanpassad undervisning. 

Svar från Skolverket: 
Se ovanstående svar. 

Fråga: 
Många av våra elever har lån och bidrag från CSN. CSN är inte flexibla på det sätt som 
Vixenutbildningen är. Vi måste anpassa verksamheten för eleverna, som är behov av CSN. Blir 
inte det märkligt? 

Svar från Skolverket: 
I slutet av april 2019 kom Regeringskansliet med ett pressmeddelande där det bland annat 
framgår att en utredare ska hjälpa Utbildningsdepartementet med att ta fram förslag till 
åtgärder inom studiemedelssystemet för att främja omställning och vidareutbildning högre upp 
i åldrarna. Utredaren ska se över den övre åldersgränsen för studiemedel och antalet möjliga 
veckor för äldre att studera med studiemedel. Uppdraget ska redovisas senast den 14 oktober 
2019.  
www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/nu-utreds-generosare-villkor-for-omskolning-
hogre-upp-i-aldrarna/    

Tema: Upphandling av kommunal vuxenutbildning 

Frågor: 
Flexibilitet är viktigt för eleven. Rimmar illa med lägsta prisupphandling...... 

Upphandling av distansutbildning sker ofta som en prisupphandling vilket gar lett till så låga 
ersättningsnivåer att det inte är möjligt att följa styrdokumentet. Vad avser myndigheterna att 
göra för att ändra det? 

Svar från Skolverket: 

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/nu-utreds-generosare-villkor-for-omskolning-hogre-upp-i-aldrarna/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2019/04/nu-utreds-generosare-villkor-for-omskolning-hogre-upp-i-aldrarna/
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Enligt 20 kap. 2 § skollagen ska vuxenutbildningen utgå från elevernas behov och 
förutsättningar, och då blir flexibilitet viktigt. Det är kommunerna som väljer hur de ska 
anordna och organisera sin vuxenutbildning. Oavsett hur kommunerna väljer att anordna sin 
utbildning blir uppföljning och kvalitetsarbete viktigt, för att säkerställa att utbildningen följer 
lagar och förordningar. 

Tema: Sfi och svenska som andraspråk 

Som de flesta känner till arbetar för närvarande en utredning ”U 2018:06 Stärkt kvalitet och 
likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (KLIVA)” med frågor som 
berör utbildning i svenska för invandrare.  

Följande utdrag är hämtat från utredningens direktiv:  
”En särskild utredare ska utreda behovet av förändringar när det gäller kommunal 
vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) och sfi i kombination med annan utbildning. 
Syftet är att analysera förutsättningarna för att sfi-elever ska kunna erbjudas en utbildning av 
god kvalitet som motsvarar elevernas behov och förutsättningar samt att förbättra 
genomströmningen inom sfi och underlätta övergången till och kombinationer med andra 
vuxenutbildningar.” 

Utredningen har fått förlängning till den 16 augusti 2019. Skolverket inväntar utredningens 
förslag.  

Fråga: 
När kommer sfi- kurser att styras av samma regler som övriga komvuxkurser, bl a sätta 
kurspoäng mm. 

Svar från Skolverket: 
I dagsläget har vi ingen information om detta. 

Fråga: 
När tar vi bort betygsskalan A-F på sfi-kurserna? 

Svar från Skolverket: 
I dagsläget har Skolverket ingen information om och när detta ska ske. Det är regeringen som 
beslutar i frågor om betygsskala.  

Fråga: 
När blir sfi- kurserna självklart språkutvecklande kurser med inbyggd kvalitet och eleverna i 
centrum? 

Svar från Skolverket: 
Det är något oklart vad denna fråga gäller. Syftet med sfi är att ge vuxna invandrare 
grundläggande kunskaper i svenska språket samt grundläggande läs- och skrivfärdigheter om 
man saknar sådana. Kursplanen för sfi har tagits fram med utgångspunkt i detta syfte. Av 
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kursplanen framgår bland annat att undervisningen ska planeras och utformas tillsammans med 
eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål. 

Vidare är den skolledningens och huvudmannens ansvar att erbjuda relevant 
kompetensutveckling för anställda lärare. 

Tema: Betyg och bedömning, Nationella prov 

Fråga: 
Senast idag kom kritik från lärarförbundet att omfattande krav på dokumentering av elevers 
lärande samt situation påverkar undervisningen negativt. Hur ser panelen (som representanter 
för styrdokumenten) på detta? 

Svar från Skolverket: 
Då denna rapport, som frågeställaren hänvisar till, inte behandlar vuxenutbildningens 
skolformer (den omfattar lärare verksamma inom grundskola och gymnasieskola) väljer vi att 
inte kommentera den specifikt.  

Vi kan däremot påminna om Skolverkets pågående revidering av kurs- och ämnesplaner, vars 
mål är att syfte och centralt innehåll ska få ett tydligare fokus i lärares undervisning och för att 
kunskapskraven ska bli ett bättre stöd för betygssättning. För mer information se följande sida: 
www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verksamhet/skolverkets-prioriterade-
omraden/sa-arbetar-vi-med-att-revidera-kurs--och-amnesplanerna  

Vi kan även rekommendera att man tar del av våra resonemang om ändamålsenlig 
dokumentation och risker för överdokumentation i Skolverkets ”Allmänna råd om betyg och 
betygssättning” (se avsnittet Dokumentation, sid 20–21): 
https://www.skolverket.se/publikationer?id=4000  

Fråga: 
Inom gymnasial undervisning förväntas vi använda det senaste nationella provet. Det betyder 
att en elev som misslyckats med sin matematikkurs i maj borde få samma prov i oktober på 
komvux. Är det önskvärt? 

Svar från Skolverket: 
I gymnasieskolan skrivs nationella prov på särskilda datum och skolan har inte möjlighet att 
välja mellan olika prov. Vilket prov eleven skriver i slutet av kursen avgörs alltså av tidpunkten 
för kursens slut.  

För komvux fungerar det annorlunda, eftersom elever där kan göra prov vid olika tillfällen 
under året. Utbildningsanordnaren kan då välja mellan de två senaste nationella proven (eller 
mellan tre olika prov om det är matematik 1b det handlar om). Det är förstås inte önskvärt, 
men inte heller omöjligt, att en elev möter samma nationella prov två gånger (en gång i slutet 
av sin gymnasietid och sedan en gång till under nästkommande år).  

https://www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/sa-arbetar-vi-med-att-revidera-kurs--och-amnesplanerna
https://www.skolverket.se/om-oss/organisation-och-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/sa-arbetar-vi-med-att-revidera-kurs--och-amnesplanerna
https://www.skolverket.se/publikationer?id=4000
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Av frågan framgår inte vad det innebär att ”eleven misslyckats” med sin mattekurs. Har eleven 
gjort det nationella provet och inte klarat det eller har lärarens allsidiga bedömning visat att 
eleven inte nått kunskapskraven? Lärarens bedömning inför betygssättning ska alltid utgå från 
hela det underlag som samlats in under kursens gång och det nationella provet kan inte ensamt 
utgöra underlag för ett betyg. 

Tema: Antagning och behörighet 

Frågor: 
Hur ser Skolverket på språktest för att bedöma förutsättningarna för elev att klara av en 
gymnasial yrkesutbildning tex vård och omsorg? 

Hur tycker ni att vi ska säkerställa att eleverna har rätt förkunskaper för att klara exempelvis 
vård- och omsorgsutbildningen?  

Svar från Skolverket: 
Det som finns reglerat i 20 kapitlet 20 § skollagen är att en elev ska ha förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. En huvudman kan välja olika sätt att ta reda på om en elev har 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen ska vara individuell och ska 
göras för varje kurs som ansökan avser. En huvudman har däremot inte rätt att ställa upp egna 
förkunskapskrav för antagning till komvux, som till exempel betyg på en kurs.  

Vi vill i samband med denna fråga också nämna möjligheterna till exempelvis 
orienteringskurser, språkstöd, modersmålsstöd, extra anpassningar och studiehandledning på 
modersmålet för att stödja en elev att klara utbildningen. 

Fråga: 
Hur kan man lägga upp t ex matte, fysik. Där kurser bygger på varandra? 

Svar från Skolverket: 

Det är något oklart vad frågan gäller. Rektor beslutar om verksamhetens inre organisation. Vad 
gäller kurser på gymnasial nivå så framgår av ämnesplanen om kurser bygger på varandra. 
Begreppet "bygger på" är Skolverkets vägledning till huvudmannen om vilka kunskaper som är 
lämpliga att eleven har inför en överliggande kurs. Det finns däremot inga formella kvar på att 
en elev ska ha läst eller ha godkända betyg på en underliggande kurs för att få fortsätta på en 
överliggande kurs. En huvudman får t ex inte använd betyg som förkunskapskrav vid 
antagning till en kurs.  

Det ger alltså viss vägledning kring hur man kan anordna kurser som bygger på varandra. 
Avsikten är till exempel inte att dessa kurser ska läsas parallellt, men viss överlappning kan 
förekomma. Viktigt är att utbildningen anpassas efter den enskildes behov och förutsättningar.  

Fråga: 
Om betyg inte får vara ett av antagningskraven till exempelvis en yrkesvuxutbildning som Värd 
och omsorg, hur kan man då göra en bra antagning? Förslag på antagningsmetoder efterfrågas. 
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Svar från Skolverket: 
Det som finns reglerat i 20 kap. 20 § skollagen är att en elev ska ha förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. En huvudman kan välja olika sätt att ta reda på om en elev har 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen ska vara individuell och ska 
göras för varje kurs som ansökan avser. Skolverket har inget material rörande 
antagningsmetoder.  

Fråga: 
Hur jobbar ni för att öka kvalitén på språkintroduktion. Det enda krav vuxenutbildningen har 
för att kunna söka till yrkesutbildningen är svenska betyg. Många har inte betyg i just svenska, 
däremot i bild… 

Svar från Skolverket: 
Det finns inga krav på förkunskaper eller svenska betyg för att kunna söka till någon inriktning 
inom vuxenutbildningen.  

En huvudman kan således inte ställa upp egna förkunskapskrav för antagning till komvux, som 
till exempel betyg på en kurs. Det som finns reglerat i skollagen 20 kap. 20 § är att en elev ska 
ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. En huvudman kan välja olika sätt att ta reda 
på om en elev har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen ska vara 
individuell och ska göras för varje kurs som ansökan avser.  

När det gäller språkintroduktion på gymnasieskolan har Skolverket flera pågående uppdrag 
med anledning av de regeländringar som nu sker och har skett under 2018 kopplat till 
introduktionsprogrammen. Samtliga uppdrag handlar om att stärka kvaliteten på utbildningen. 

• Uppdraget om utveckling av introduktionsprogrammen som har ett uttalat fokus på
språkintroduktion. Inom ramen för det uppdraget arbetar Skolverket med att ta fram ett
webbstöd (ej klart hur det kommer att presenteras utåt) som handlar om upprättande av
huvudmannens plan för utbildning på introduktionsprogrammen, den individuella
studieplanen och den inledande och fortlöpande bedömningen.

• Uppdraget om att stärka utbildning för nyanlända där vi bland annat har riktade insatser
till skolkommuner som tagit emot många nyanlända

• En förtydligande text på vår webb om utbildning för ensamkommande som bland annat
behandlar frågor om rätt till utbildning och utbildningens innehåll

• En webbkurs som behandlar kartläggning för nyanlända och kan vara ett stöd till alla
verksamma som arbetar med elever på språkintroduktion.

Fråga: 
Hur ofta bör antagning till gykurser göras? 

Svar från Skolverket: 
Det finns ingen reglering kring hur ofta antagning till komvux och särvux på gymnasial nivå ska 
ske. Enligt 20 kap. 2 § skollagen och 21 kap. 2 § ska vuxenutbildningen utgå från elevernas 
behov och förutsättningar, och då blir flexibilitet när det gäller till exempel kursstarter viktigt. 
Utbildningen ska också bedrivas kontinuerligt under hela året vilket regleras i 2 kap 25 § 
förordningen om vuxenutbildning men är inte ytterligare definierat eller reglerat än så.  
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Frågor: 
Kan man alltså inte ha tex grundskolebetyg som en av urvalsprinciperna till 
gymnasieutbildning? 

Får man inte använda betyg alls som urvalsgrund? 

Svar från Skolverket: 
Betyg som urval finns inte reglerat och kan därför inte användas som urvalsgrund. 
Urvalsgrunderna regleras i förordning (2011:1108) om vuxenutbildning och förordning 
(2016:937) om statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning.  

Innan ett urval kan bli aktuellt ska först en bedömning av de sökandes behörighet göras. Men 
ej heller där finns något betygskrav reglerat. Bedömning av behörighet finns reglerat i 20 kap. 
20 § skollagen och där ingår bland annat att en elev ska ha förutsättningar att tillgodogöra sig 
utbildningen. En huvudman kan välja olika sätt att ta reda på om en elev har förutsättningar att 
tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen ska vara individuell och ske för varje kurs som 
ansökan avser.  

Fråga: 
Får man sätta någon form av antagningskrav för tid i yrket, tex vårdyrke, vid validering? 

Svar från Skolverket: 
Nej. Vid validering ska en individs förvärvade kompetenser och kunskaper bedömas, inte en 
eventuell tid inom yrket.  

Tema Särskild utbildning för vuxna 

Fråga: 
Det finns ett behov av att ha anpassad sfi för elever som tillhör särskild utbildning för vuxna 
eller har annan funktionsvariation. Tankar kring och som har behov av anpassningar. tankar 
kring detta? 

Svar från Skolverket: 
Det finns inget som hindrar att man anpassar sfi för elever med utvecklingsstörning och för 
dessa elever får nödvändiga avvikelser göras från kursplanen i sfi. I övrigt ska sfi precis som all 
annan vuxenutbildning utgå från elevens behov och förutsättningar. Hur det ser ut i praktiken 
kan variera. För elever med utvecklingsstörning kan ett samarbete med lärare inom särskild 
utbildning för vuxna vara ett sätt för eleverna att få tillgång till kompetens både inom svenska 
som andraspråk och specialpedagogik. 

Fråga: 
Yrkesvux för elever med intellektuell funktionsnedsättning eller annan funktionsvariation. 
Tankar? (Ej lärlingsutbildning.) 

Svar från Skolverket: 
För alla vuxna elever med utvecklingsstörning är det viktigt att yrkesutbildningen planeras 
utifrån elevens behov och förutsättningar. När det handlar om förutsättningar att klara 
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utbildningen är det också viktigt att göra den bedömningen för varje kurs eftersom elevens 
förmåga kan variera mycket mellan olika områden. För den här målgruppen kan försörjningen 
under studietiden vara ett problem, vilket gör att det är viktigt att den frågan är löst innan 
eleven börjar sina studier.  

Tema: Övriga frågor till Skolverket 

Fråga: 
Brottom? Vi talar om vuxna som Jan planera. Varför ar det plötsligt sån stress? Har aldrig hört 
detta gnäll om universitet eller ungdomsgymnasiet 

Svar från Skolverket: 
Denna fråga är svår att besvara utan att veta vad i detalj frågeställaren refererar till. 
Vuxenutbildningens uppdrag är att förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta 
och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Men generellt kan 
sägas att varje vuxen som kommer ut i egen försörjning utgör både en vinst för samhället och 
för den enskilde individen.  

Fråga: 
Hur samverkar/krockar individuella studieplaner med GDPR? Är det något man behöver ta 
hänsyn till 

Svar från Skolverket: 
Den individuella studieplanen är ett planeringsunderlag för eleven och vuxenutbildningens 
personal. För att all personal ska kunna använda studieplanen är det en fördel om den inte 
innehåller känslig information. Av skollagen framgår att den individuella studieplanen inom 
komvux respektive särvux ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och 
planerad omfattning av studierna. Om man utöver detta skriver in känslig information i 
studieplanen kan uppgifterna i den behöva sekretessprövas innan den kan lämnas ut. 

Fråga: 
Studie- och yrkesvägledningen är viktig. Upplever att studievägledningen är av hög kvalitet, 
men yrkesvägledningen däremot brister. Kan yrkesvägledningen förtjäna en särskild satsning? 

Svar från Skolverket: 
Nyligen kom en utredning om studie- och yrkesvägledning som delvis tar upp denna 
problematik:  
www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-20194/ 

Skolverket har även publicerat informationsmaterial som berör denna fråga: 
www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2019/studie--och-yrkesvagledning-i-
vuxenutbildningen 
www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-
reportage/studie--och-yrkesvagledning-i-vuxenutbildningen---motala-kommun- 

Fråga: 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2019/01/sou-20194/
https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2019/studie--och-yrkesvagledning-i-vuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/publikationsserier/stodmaterial/2019/studie--och-yrkesvagledning-i-vuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/studie--och-yrkesvagledning-i-vuxenutbildningen---motala-kommun-
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/inspiration-och-reportage/studie--och-yrkesvagledning-i-vuxenutbildningen---motala-kommun-


15 

Det blir lite som i det militära. Ska man följa kartan eller verkligheten? I det militära är svaret 
kartan me i vuxenutbildningen måste vi vara klokare 

Svar från Skolverket: 
Det framgår inte tydligt vad denna fråga avser. Men det är alltid gällande författningar som ska 
följas.  

Fråga: 
Vi ser ett ökat behov av väldigt grundläggande it kunskaper. Är detta något som kommer som 
grundläggande kurs? 

Svar från Skolverket: 
Det finns en orienteringskurs som har till syfte att ge grundläggande digital kompetens som kan 
användas. www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-
utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/anordna-orienteringskurser-inom-
vuxenutbildningen 

Fråga: 
Hur tänker ni kring ni kring utbildningsplikten? 

Svar från Skolverket: 
Den arbetssökande som omfattas av utbildningsplikten ska läsa sfi, samhällsorientering och 
utbildning inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå, särskild 
utbildning för vuxna på grundläggande eller gymnasial nivå eller motsvarande inom 
folkhögskolan. Det är inte tillräckligt att den arbetssökande endast tar del av sfi och 
samhällsorientering inom ramen för tiden i etableringsprogrammet. 
www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/forbereda-elever-for-studier-
och-arbetsliv/oka-arbetslosas-mojlighet-till-jobb-genom-att-fa-fler-att-studera-pa-kommunal-
vuxenutbildning 

Fråga: 
Skolverket: när kommer de fristående anordnarna bjudas in till regionala dialoger? 

Svar från Skolverket: 
De huvudsakliga målgrupperna för just de regionala dialogerna är huvudmän, det vill säga 
ansvariga chefer/skolledare och politiker för kommunernas vuxenutbildning, samt 
regioner/regionala aktörer och arbetsförmedlingen. Inbjudan sker via en regional 
samordnare/kontaktperson. Huvudmän kan välja att bjuda in representanter från privata 
utbildningsanordnare till dialogerna vilket också sker i vissa regioner. Skolverket har inget 
register över vilka utbildningsanordnare som finns eller var dessa bedriver utbildning, och har 
därför inte möjlighet rikta inbjudan till olika aktiviteter direkt till dessa aktörer. 

De regionala dialogerna är ett forum med ett begränsat antal deltagare för att stimulera dialog, 
samtidigt funderar vi ständigt på hur vi kan utveckla både dialogerna och andra forum för att 
nå ut så bra som möjligt.  

Fråga: 
Vilken är den viktigaste frågan för vux ni skulle vilja åtgärda? 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/anordna-orienteringskurser-inom-vuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/anordna-orienteringskurser-inom-vuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/anordna-orienteringskurser-inom-vuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/forbereda-elever-for-studier-och-arbetsliv/oka-arbetslosas-mojlighet-till-jobb-genom-att-fa-fler-att-studera-pa-kommunal-vuxenutbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/forbereda-elever-for-studier-och-arbetsliv/oka-arbetslosas-mojlighet-till-jobb-genom-att-fa-fler-att-studera-pa-kommunal-vuxenutbildning
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/forbereda-elever-for-studier-och-arbetsliv/oka-arbetslosas-mojlighet-till-jobb-genom-att-fa-fler-att-studera-pa-kommunal-vuxenutbildning
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Svar från Skolverket: 
Kommunernas vuxenutbildning ställs inför ett antal olika utmaningar. Dessa utmaningar kan 
skilja sig åt beroende på hur en huvudman har valt att organisera sin verksamhet och 
kommunstorleken. Viktiga frågor att adressera är bland annat elevernas studiefinansiering, 
bristen på sökande till vissa utbildningar, hur nyanlända ska få en utbildning anpassad utifrån 
sina behov och förutsättningar samt den omfattande bristen på behöriga lärare.  

Fråga: 
Hur ser fördelningen för karriärstjänster mellan gy och Vux? Vi har en känsla av att Vux 
hamnar på efterkälken. 

Svar från Skolverket: 
Det är upp till huvudmännen att bestämma vilken skolform de placerar sina förstelärare inom 
(så länge de håller sig inom förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, 
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, eller särskild utbildning för 
vuxna). I den senaste utbetalningen såg fördelningen mellan skolformerna ut så här: 
Räknat i personer: 

Vux 285 
Gymn 3 581 
Övriga skolformer 11 435 
Totalt 15 301 

När Skolverket beräknar hur mycket medel som varje huvudman kan få ingår inte 
elevunderlaget från vuxenutbildningarna, vilket kan vara bra att tänka på. Huvudmän med 
väldigt många vux-elever får alltså inte extra medel för att täcka behovet för dessa. Detta är i 
enlighet med vad som står angivet i bidragets förordning (2013:70) om statsbidrag till 
skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare 17 § (”i underlaget för beräkningen ingå elever 
i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola.”) 

Fråga: 

Jag undrar varför alla på scenen är män? Det är pinsamt

Svar från Skolverket: 

Skolverket verkar aktivt för jämställdhet. Att det vid just detta tillfälle råkade sammanfalla med 

att även de andra två myndigheterna på scen representerades av män är beklagligt ur ett 

genusperspektiv. Skolverkets förhoppning är dock att sakinnehållet var intressant och givande 

oavsett presentatörer. 

Fråga: 

Vi vill ha svar på de inskickade frågorna. Visst ställer ni upp och lämnar svar? 

Svar från Skolverket: 

Ja. Det har tagit tid att sammanställa och kvalitetssäkra svaren från de tre berörda 

myndigheterna. Vi hoppas att svaren utgör ett stöd till verksamheterna.  
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Tema: Frågor till Myndigheten för yrkeshögskolan 

Fråga: 
Yrkeshögskoleutbildning för personer som har olika funktionsvariationer och intellektuell 
funktionsnedsättning? För personer som har gått ut gymnasiesärskolan finns inte många 
alternativ till eftergymn.utb. som kan leda till arbete. Tankar? 

Svar från Myndigheten för yrkeshögskolan: 
Studerande som har behov av särskilt pedagogiskt stöd i sina yrkeshögskolestudier har rätt att 
få sådant stöd (YHF 2 kap 3 §). Har studerande en dokumenterad varaktig 
funktionsnedsättning kan anordnaren även beviljas statsbidrag för särskilt pedagogiskt stöd 
(YHF 5 kap 2 §) för att kompensera delar av de kostnader som stödinsatserna innebär för 
anordnaren. Möjligheten till särskilt pedagogiskt stöd gäller även personer med intellektuell 
funktionsnedsättning. 

Däremot kan tilläggas att personer med intellektuell funktionsnedsättning/utvecklingsstörning* 
– alltså personer som kommer från gymnasiesärskolan, inte per automatik är behöriga till
yrkeshögskolan. På gymnasiesärskolan får eleverna ett gymnasiesärskolebevis efter avslutade
studier, inte ett gymnasiebetyg. Detta innebär att eleverna i många fall måste läsa upp sina betyg
innan de kan bli behöriga till YH eller räknas behöriga utifrån reell kompetens eller 20-
procentsregeln (YHF 3 kap 1 § punkt 4 eller YHF 3 kap 4 §). Ett gymnasiesärskolebevis ligger
på SeQF-nivå 2, medan gymnasiebetyg ligger på nivå 4, och redan här kan man förstå att vägen
till högre studier för dessa personer inte är problemfri.

Om personer med utvecklingsstörning är behöriga och blir antagna till yrkeshögskoleutbildning 
har studerande, som redan sagts ovan, rätt till SPS. MEN, utbildningen får inte anpassas så den 
blir en annan, enligt YHF 13-14 § finns krav på självständighet i studierna vilket gör att MYH 
inte kan bevilja hur mkt stöd som helst och anordnaren inte heller är skyldig att anpassa 
utbildningen hur mkt som helst. Utifrån det regelverk vi har idag kan det alltså vara svårt 
för personer från gymnasiesärskolan att dels vara behöriga, men också att kunna 
bedriva studier på lika villkor, och i förlängningen kan detta innebära svårigheter att ta 
examen inom YH. Detta gäller förstås inte alla personer i målgruppen då det är stora 
individuella skillnader i vad denna nedsättning innebär för en person.  

*enligt Skolverket benämns målgruppen för gymnasiesärskolan som personer med utvecklingsstörning, en
person med utvecklingsstörning har en nedsatt intelligensförmåga varför man ibland pratar om intellektuell
funktionsnedsättning.

Fråga: 
Hur ser det ut med sommaruppehåll på yrkeshögskolan? 

Svar från Myndigheten för yrkeshögskolan: 
YH har inte några bestämda tider för genomförande. Tanken är att utbildningarna i tid ska 
kunna startas och genomföras så att de passar det arbetsliv som man syftar att 
kompetensförsörja. I praktiken så har det visat sig att ett antal utbildningar har valt att göra 
uppehåll några veckor under sommarperioden, det är upp till varje utbildning att bestämma.  
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Tema Frågor till Skolinspektionen 

Fråga: 
Det har ju kommit en del kritik på att den övergripande rapporten, att den ger en onödigt 
dyster bild. Kommentar på det? 

Svar från Skolinspektionen: 
Iakttagelserna och slutsatserna i den övergripande rapporten gäller de 30 huvudmän och 
verksamheter som Skolinspektionen har granskat. Rapporten avser alltså inte att ge en nationell 
bild av förhållandena inom området. Av de 30 verksamheter som ingått i granskningen har 29 
bedömts behöva utveckla arbetet i något eller några avseenden. Ett viktigt syfte med 
kvalitetsgranskningen är att bidra till utveckling och därför har det varit viktigt att lyfta fram 
vad som behöver förbättras i dessa verksamheter för att i högre grad nå målen. Rapporten 
framhåller också ett antal framgångsfaktorer som kan tjäna som inspiration för andra 
huvudmän och rektorer i det fortsatta utvecklingsarbetet.  

Fråga: 

Skolinspektionen: Vad blir konklusionen av rapporten? Ingen av studieformerna funkar 
tydligen. Är inte det ett tecken på att regelverket inte går att efterleva, i praktiken? Eller vad 
tänker ni? 

Svar från Skolinspektionen: 
Granskningen visar att huvudmän och rektorer behöver utveckla arbetet med att erbjuda elever 
som studerar teoretiska kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå en flexibel 
och individanpassad utbildning och undervisning. Av de 30 verksamheter som ingått i 
granskningen har 29 bedömts behöva utveckla arbetet i något eller några avseenden. 

Skolinspektionens granskning pekar på att många huvudmän och rektorer har svårt att leva upp 
till vuxenutbildningens mål om flexibilitet och individanpassning. Skolinspektionen tar inte 
ställning till om regelverket behöver förändras, men resonerar i rapporten kring tänkbara 
förklaringar bakom resultaten – exempelvis kommuners olika storlek, ekonomi och tillgången 
till lärare. 

Fråga: 
Skolinspektionen lyfter fram en hel det utmaningar inom vuxenutbildningen men med tanke på 
lärarbristen, hur tror man att fler studieformer ska kunna erbjudas? Vilka ska undervisa? 

Svar från Skolinspektionen: 
Skolinspektionens granskning har skett i förhållande till nationella mål och riktlinjer, som anger 
att vuxenutbildningen ska vara flexibel och individanpassad. Skolinspektionens bedömningar 
av huruvida det förekommer utvecklingsområden ska inte påverkas av vilka omständigheter 
som råder hos den granskade verksamheten.  

Detta betyder dock inte att Skolinspektionen inte har insikt i eller förståelse för att faktorer 
som exempelvis lärarbristen innebär utmaningar för verksamheterna. I rapporten förs just 
resonemang om tänkbara förklaringar till granskningsresultaten. Medvetenhet om orsaker till 
utvecklingsområden är grundläggande för en huvudmans möjligheter att agera, och kan också 
vara viktiga för regeringens och övriga samhällets inblick i vuxenutbildningens utmaningar. 
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Fråga: 
Har skolinspektionen något positivt exempel (utbildningsanordnare) där elever erbjuds flexibel 
& individanpassad studieform? 

Svar från Skolinspektionen: 
Ja, Skolinspektionen har mött ett fåtal välfungerande verksamheter som har kommit långt i 
arbetet med att ge förutsättningar för att elever i teoretiska kurser inom kommunal 
vuxenutbildning på gymnasial nivå får en flexibel och individanpassad utbildning och 
undervisning. I dessa kommuner finns en flexibel organisation där elever i hög grad kan välja 
kurser, studieform, studietakt, tid på dygnet och under året utifrån sina behov och 
förutsättningar. 

Fråga: 
Individanpassning kan ju gränsa till särskild anpassning och även särskilt stöd. Svårt med 
gränsdragning. Hur tänker Skolinspektionen här? 

Svar från Skolinspektionen: 
Ja, det kan i vissa fall ligga nära varandra. Någon generell gränsdragning är däremot svårt att 
dra. Rektorn har ansvar för att utbildningen utformas så att elever som är i behov av stöd får 
det. Särskilt stöd finns inte inom komvux eller särvux på samma sätt som inom grund- och 
gymnasieskolan. Däremot gäller bestämmelserna om extra anpassningar för elever i alla 
skolformer. Om det inom ramen för undervisningen, genom uppgifter från lärare eller 
skolpersonal, eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå 
de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra 
anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. 

Fråga: 
Till Thomas: gruppundervisning på sommaren? Det finns ett samband mellan volym och 
ekonomi. Hur löser vi det när upplägget är entreprenad? Funkar inte ens i en av Sveriges 
största kommuner 

Svar från Skolinspektionen: 

Skolinspektionens granskning har skett i förhållande till nationella mål och riktlinjer, som anger 
att vuxenutbildningen ska bedrivas kontinuerligt under året, eftersom vuxnas behov av 
utbildning kan uppstår närhelst under året. Granskningen visar exempel på kommuner som 
kommit långt i arbetet med att skapa en flexibel organisation som möter elevers behov. I dessa 
kommuner har elever påbörjat utbildning kontinuerligt under året utan sommaruppehåll och de 
kan också i hög utsträckning välja studietakt och förläggning i tid utifrån sina behov.  

Fråga: 
Hur tänker sig skolinspektionen att undervisning ska kunna erbjudas under sommaren då 
anställda har rätt till semester under denna tid? 

Svar från Skolinspektionen: 
Vid genomförandet av granskningen har Skolinspektionen utgått från nationella mål och 
riktlinjer, som anger att vuxenutbildningen ska bedrivas kontinuerligt under året, eftersom 
vuxnas behov av utbildning kan uppstår närhelst under året. Granskningen visar att en 
tredjedel av kommunerna erbjuder en kontinuerlig utbildning av den skolförlagda 
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undervisningen som innebär att elever kan påbörja studierna kontinuerligt under året utan 
sommaruppehåll. 

Fråga: 
Har Skolinspektionen dialog med CSN om studiemedel året om? 

Svar från Skolinspektionen: 
Nej. 

Fråga: 

Skolinspektionens egen hemsida buggar hela tiden. Lustig att gnälla över dåliga 
distansutbildningar när egna sidan allt dom oftast inte fungerar 

Svar från Skolinspektionen: 
Ingen fråga. Pass. 


