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Ur skollagen och läroplanen för vuxenutbildningen

• Enligt skollagen (2010:800) ska utgångspunkten för utbildningen inom komvux vara den enskildas behov 

och förutsättningar. I läroplanen för vuxenutbildningen slås också fast att: 

• Vuxenutbildningens målgrupp är heterogen och 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. [11, s. 1]
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Specialpedagogiska skolmyndigheten
.

….arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga, ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. 

• Specialpedagogiskt stöd

• Tillgängliga läromedel

• Statsbidrag 

• Undervisning i specialskolor
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Vi finns i hela landet

• Totalt är vi cirka 1200 medarbetare fördelade på 

20 orter. 

• Varje år har vi tusentals uppdrag i förskolor, 

skolor och inom vuxenutbildningar i hela 

Sverige.

• Samverkanskontor över hela landet. 

Kvalitetsdialoger med Skolverket.
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När du behöver stöd

• I tjänsten Fråga en rådgivare svarar experter på frågor om pedagogiska konsekvenser av en 

funktionsnedsättning

• Specialpedagogiskt stöd, du får stöd i att utveckla arbetssätt och lärmiljöer som är tillgängliga för 

vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Syftet är att de ska få möjlighet att nå målen för sin 

utbildning.

• Hitta läromedel är en kostnadsfri söktjänst på webben när du söker tillgängliga läromedel.

https://www.spsm.se/stod/fraga-en-radgivare/
https://www.spsm.se/stod/specialpedagogiskt-stod/
https://www.spsm.se/laromedel/
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Att söka Specialpedagogiskt stöd

Utvärdering/Hur 
gick det?

Orientering/Behov

Överenskommelse/ 
Mål

Genomförande/  
Insatser

• Förfrågan

• Orientering / behov (rådgivning) 

• Överenskommelse / Mål

• Genomförande / Insatser 

• Utvärdering / Hur gick det?
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När du söker tillgängliga läromedel

• Hitta läromedel är en kostnadsfri söktjänst på 

webben.

• Tusentals utvalda och granskade läromedel för 

barn, unga och vuxna med olika behov.

• www.spsm.se/hittalaromedel



SPSM

Vi kompletterar utbudet av läromedel genom 
utveckling och produktion för… 

…Elever med 

synnedsättning. Vi 

producerar läromedel, men 

anpassar också läromedel 

från andra förlag. 

…Elever som använder 

teckenspråk eller behöver 

stöd i läromedel på grund 

av hörselnedsättning 

…Elever med 

rörelsehinder, kognitiv 

funktionsnedsättning och 

neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och 

språkstörning

…Elever som behöver 

tecken som alternativt eller 

kompletterande 

kommunikationssätt, för sin 

språkutveckling, främst 

inom Bliss, Pictogram och 

Tecken som AKK (TAKK)

1 2 3 4
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Läromedelsavdelningen 
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När du söker kunskap

På vår webbplats Startsida – Specialpedagogiska skolmyndigheten (spsm.se) finns massor med 
kunskap, stödmaterial, information och inspiration.

Ta del av kurser och aktiviteter via nätet .

Höstens webbinarier

To 10 /11 Kompetenshöjande samverkan mellan olika professioner i syfte att främja 

elevers hälsa och lärande i vuxenutbildningen

Tis 6/12 kl. 14.00-16.00 Att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, i 
vuxenutbildningen

Nät kurs: Specialpedagogik perspektiv på vuxenutbildningen,  kurstid: 11 veckor

https://www.spsm.se/
https://www.spsm.se/kurser--aktiviteter/
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Organisation 

Grupp

Individ
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Vad innebär kognitivt stöd?

För vem?

Varför?
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• Organisation

• Planering och 

prioritering

• Tidsuppfattning

• Uthållighet

• Sätta igång med 

uppgifter

• Metakognition

• Arbetsminne

• Flexibilitet

• Uppmärksamhet

• Impulskontroll

• Affektkontroll

Planering 

och 

organisation

Självreglering

Exekutiva 

funktioner
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När utvecklingsinsatser kräver resurser

• Ansök om bidrag, till exempel till 
utvecklingsprojekt och analyser

• www.spsm.se/bidrag

• Vuxenutbildningen kan söka två bidrag:

• Ni kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och 

analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller 

ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för 

barn och elever med funktionsnedsättning.

• Utvecklingsprojekt kan till exempel omfatta tillgänglig 

lärmiljö, främja närvaro, språkutvecklande arbetssätt 

eller utveckling av lek och miljöer.

http://www.spsm.se/bidrag
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Bidrag för utvecklingsprojekt

• Ni kan söka bidrag för utvecklingsprojekt och analyser som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade 

kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning.

• Utvecklingsprojekt kan till exempel omfatta tillgänglig lärmiljö, främja närvaro, språkutvecklande 

arbetssätt eller utveckling av lek och miljöer.

Vuxenutbildningen kan söka två bidrag:

1. Utvecklingsprojekt och analyser för barn och elever med funktionsnedsättning

2. Utvecklingsbidrag kopplade till nätkurs, Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildningen.

https://www.spsm.se/stod/bidrag/skolor-inom-skolvasendet/utvecklingsprojekt/utvecklingsprojekt-till-barn-och-elever-med-funktionsnedsattning/
https://www.spsm.se/stod/bidrag/skolor-inom-skolvasendet/utvecklingsprojekt/utvecklingsprojekt-kopplade-till-kurs-inom-vuxenutbildningen/
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Nätkurs: Specialpedagogik perspektiv på 
vuxenutbildningen

Innehåll nätkurs:

• Introduktion,

• Styrdokument, lärandestrategier,

• Förhållningssätt och kartläggning,

• Tidsenlig utbildning samt

• Individuell fördjupningsuppgift eller skriva ansökan om utvecklingsprojekt för elever med funktionsnedsättning

Prioriterat utvecklingsprojekt kopplat till nätkursen Specialpedagogik inom vuxenutbildningen

Under 2023 kopplas ett utvecklingsprojekt till kursen i syfte att öka måluppfyllelsen eller att öka kunskapen om 

olika pedagogiska arbetssätt inom vuxenutbildningen. Målgruppen ska vara vuxenstuderande med 

funktionsnedsättning. Du som deltagare i kursen kan inom fördjupningsuppgiftens ram ansöka om bidrag för ett 

genomföra ett utvecklingsprojekt.

https://www.spsm.se/stod/bidrag/skolor-inom-skolvasendet/utvecklingsprojekt/utvecklingsprojekt-kopplade-till-kurs-inom-vuxenutbildningen/
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Beviljade utvecklingsprojekt Prio Vux inom komvux som 
särskild utbildning

• Lärling / apl

• Lärverktyg

• Kunskap och strategier för att möta målgruppen 

• Gemensamma strategier och rutiner 

• Kartläggning / inskrivningssamtal

• Öka kunskapen kring specialpedagogik och extra 

anpassningar 

• Lärling/ framtida anställning

• Utveckla pedagogernas kunskaper 

• Anpassa undervisningen 

• Strategistöd/strukturstöd

• Osäkra på examinationsformer

• Hur planerar man kurs eller lektion

• Processtöd för multimodalt, varierande och 

språkstärkande arbetssätt

• Möjlighet att skapa struktur och nätverk för 

praktikplatser

• Nå elever som är i ”Gråzonen” och ge dem 

möjlighet att nå arbetsmarknaden

• Erbjuda förberedande kurs för att gå vidare till 

lärlingsutbildning

• Öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för 

elever med funktionsnedsättning 

• Öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt
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Bidrag vid vissa studier

Utbildningsanordnare kan söka bidrag för elever som deltar i studier inom kommunal 

vuxenutbildning som särskild utbildning. 

Vem kan få bidrag?

Elever över 18 år som inte har annan ersättning.

Bidraget

- är 98 kronor per timme för de timmar som eleven deltar i studier, det vill säga i undervisning eller på      

praktikplats

-är som högst 9 700 kronor per månad

- får den som studerar en gång per månad under studietiden. 

Ansökan

-skickar utbildningsanordnaren in en gång per termin.

Redovisning av timmar

-skickar utbildningsanordnaren in en gång i månaden.
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Begränsningar i bidraget
• Den sökande har inte rätt till bidrag om han eller hon under samma tid får studiestöd, 

aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning till deltagare i 

arbetsmarknadspolitiska insatser.

• Den som söker bidrag får inte ha hel sjuk- eller aktivitetsersättning.

• Bidraget omfattar inte raster eller studier hemma. Bidraget gäller inte vid lov eller annan 

frånvaro från undervisningen.

• Vi studier på minst halvtid kan eleven få behålla bidraget vid sjukdom eller vård av barn i 

högst sju dagar. 

Mer information finns på SPSM:S webbplats:

https://www.spsm.se/stod/bidrag/privatpersoner/bidrag-for-sarskild-utbildning-vuxna/

https://www.spsm.se/stod/bidrag/privatpersoner/bidrag-for-sarskild-utbildning-vuxna/
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Vill du veta mer?

Mer information finns på SPSM:S webbplats 

https://www.spsm.se/stod/bidrag/privatpersoner/bidrag-for-sarskild-utbildning-vuxna/

Kontakta oss:

• E-post: bvs@spsm.se

• Telefon: 010-473 60 53

https://www.spsm.se/stod/bidrag/privatpersoner/bidrag-for-sarskild-utbildning-vuxna/
mailto:bvs@spsm.se
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Studiepaket och stödmaterial

Studiepaket: Språkstörning 

Särskilt stöd till nyanlända elever

Stödmaterial elevhälsa

Stödmaterial hörselnedsättning 

Tillgänglighetsmodellen

Delaktighet – ett arbetssätt i skolan

Stödmaterial matematiksvårigheter

Studiepaket AKK

Studiepaket NPF

https://www.spsm.se/studiepaket-sprakstorning/
https://www.spsm.se/stodmaterial-elevhalsa/
https://www.spsm.se/stodmaterial-horselnedsattning/introduktion/
https://www.spsm.se/stod/tillganglighet/tillganglighetsmodell/
https://webbutiken.spsm.se/delaktighet-ett-arbetssatt-i-skolan/
https://www.spsm.se/stodmaterial-matematiksvarigheter/valkommen-till-stodmaterial-matematiksvarigheter/
https://www.spsm.se/studiepaket-akk/
https://www.spsm.se/studiepaket-npf/
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Studiepaket Vuxen

Studiepaket Vuxen ”Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna 

med funktionsnedsättning ,

Studiepaketet består av 6 delar: 

• Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med adhd

• Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med autismspektrumtillstånd

• Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

• Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med psykisk ohälsa

• Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna med lindrig utvecklingsstörning

https://www.spsm.se/studiepaket-vuxen/introduktion/
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Studiepaket ämnesområden 

• Pedagogiska konsekvenser av intellektuell 

funktionsnedsättning, även i kombination med andra 

funktionsnedsättningar. 

• Undervisningsstrategier och tillgängliga lärmiljöer som ger   

eleverna ökade förutsättningar för kommunikation, lärande 

och delaktighet. 

• Pedagogisk planering som bygger på läroplanen och 

kommentarmaterialen.
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Att undervisa vuxna elever med förvärvad hjärnskada

https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/forvarvad-hjarnskada/
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Vad ser vi efterfrågas framåt?

• Elevhälsoarbete

• Stöd kring psykisk ohälsa

• Samverkan

• Stabilitet 

• Kompetensutveckling
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Vänta inte! 

www.spsm.se

Telefon 010 473 50 00

Texttelefon 010 473 68 00

När du vill ha regelbunden information 

• Följ oss i sociala medier. 

• Prenumerera på nyhetsbrev och vår tidning Lika 
värde. 

• www.spsm.se/foljoss

Eva-Lisa Andersson, eva-lisa.andersson@spsm.se

Helene Fägerblad   helene.fagerblad@spsm.se

mailto:eva-lisa.andersson@spsm.se
mailto:helene.fagerblad@spsm.se



