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STUDIEVÄGLEDNING
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INÅT

UTÅT

FRAMÅT

Vad har individen med 

sig? Tidigare 

studiebakgrund,? Vad är 

målet med studierna?

Utifrån bakgrund och 
mål – vilka alternativ och 

möjligheter finns? 

Att planera och ta första 
”steget”..



Studievägledarnas uppdrag

• Hjälpa individer att väga olika alternativ och utforska möjligheterna både vad gäller 
yrken och studier.

• Prata om olika skolformer – ex. Komvux och Folkhögskola

• Studieplanera för ex. Gymnasieexamen om det är målet – vilka kurser behöver läsas 
o.s.v.

• Informera om arbetsmarknaders behov – men SYV har inte i uppdrag att ”matcha”. Det 
är individens mål och ”önskningar” som styr.

• Vi talar aldrig om för en individ vad hen ska göra – men det är vad många önskar sig/tror 
när de besöker oss.. ☺
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Vilket stöd går att få på Komvux

• Av SYV får individen hjälp och stöd med studieplanering – information om 
ansökningsperioder m.m.

• Men mycket ansvar ligger på individen själv att planera sina studier och att söka till 
kurser/utbildningar i god tid (generellt senast 8 veckor innan kursstart).

• Vid behov av extra stöd – Individ ska kunna få anpassningar och hjälp för att kunna klara 
kursen. På varje skola finns Specialpedagog som individen uppmuntras att ta kontakt 
med vid kursstart/utbildningens början. 
Ansvaret ligger på individen att ta kontakt samt informera om sina behov av     

anpassningar osv.

4



Vad kan man läsa på KOMVUX

• Skolformer: SFI, Grundläggande, Gymnasial, Särskild utbildning för Vuxna.

• Grundläggande motsvarar ”grundskolenivå” finns bl.a:
➢ Svenska/Svenska som andraspråk (4 delkurser á 10 veckor)
➢ Engelska (4 delkurser á 10 veckor)
➢Matematik (4 delkurser á 10 veckor) – måste sökas via annan kommun ex. Stockholm (i 

dagsläget)

• Gymnasienivå:
➢Teoretiska kurser
➢Yrkesutbildningar
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UTBILDNINGSSYSTEMET
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Grundläggande Vux

Gymnasievux & 

Yrkesutbildning

Universitet & 

yrkeshögskola

SFI



Vad behövs – utifrån mål och situation

• Grundläggande eller grundskolan behövs för att läsa nästa nivå..(ex. gy)

• Studiebakgrund - finns gymnasieexamen från annat land?

• Mål med studierna- arbete eller vidare studier?

• Vill du läsa in en gymnasieexamen på Komvux tar det ca 3 år – på gymnasienivå

• Yrkesexamen eller högskoleförberedande gymnasieexamen - ta kontakt med SYV i 
respektive kommun för planering 
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Yrkesutbildningar:

Mellan 1 – 1,5 år  och APL  ingår (arbetsplatsförlagt lärande) 

• Barn och fritid
• Bygg och anläggning
• Data, It och media
• El och energi
• Fordon och transport
• Handel och administration 

• Hantverk
• Hotell och turism
• Industriteknik
• Restaurang och livsmedel
• VVS och fastighet
• Vård och omsorg 

8



Kontakt m.m.

• Viktigt att komma ihåg att ansökan görs främst via folkbokföringskommunen – annars 
blir det en IKE (Interkommunal ansökan).

• Olika Kommuner – olika kontaktvägar; öppettider m.m. Telefon, mail och drop-in
Se respektive kommuns hemsida:

Studie- och yrkesvägledning – Campus Botkyrka

https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/studie--och-
yrkesvagledning/

https://www.salem.se/barn--utbildning/vuxenutbildning/
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https://campusbotkyrka.se/studie-och-yrkesvagledning/
https://www.huddinge.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/studie--och-yrkesvagledning/
https://www.salem.se/barn--utbildning/vuxenutbildning/

