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Vad finns det för kurser och utbildningar inom 
vuxenutbildningen? 
Inom Växjölöftet Vuxenutbildning finns kurser på grundläggande nivå och kurser på 

gymnasial nivå. Grundläggande nivå är utbildningar för dig som saknar kunskaper som 

uppnås i grundskolan. Utbildningar på gymnasial nivå är för dig som saknar betyg från 

gymnasiet eller behöver komplettera din gymnasieutbildning. Du kan också läsa en 

yrkesutbildning på gymnasial nivå. 

Du kan även studera för att bli behörig till högre studier eller om du har behov av att 

yrkesväxla. 

Om du inte har bott så länge i Sverige och behöver lära dig svenska kan du läsa Sfi– 

svenska för invandrare. 

Det finns även särskild utbildning för vuxna för dig som har en intellektuell 

funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada, utbildning på Lärvux. 

Att studera inom den kommunala vuxenutbildningen är flexibelt eftersom du själv väljer 

om du vill läsa på heltid eller deltid och om du vill läsa i klassrum eller på distans. 

 
 
 

Studieformer 
Närstudier 
Närstudier på plats är lärarledd undervisning i en kurs dagtid i utbildningslokal. 

Lärarledd undervisning innebär att läraren planerar lektionen, anpassar undervisningens 

upplägg, innehåll och arbetsformer efter elevernas skiftande behov och förutsättningar. 

Hur många träffar man har på plats är olika för olika kurser och utbildningar. Förutom 

tiden du är på plats så förväntas du också studera hemma. För mer information om vad 

som gäller för en specifik kurs eller utbildning behöver du kontakta den 

utbildningsanordnare som du är intresserad av att studera hos. 

https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/vuxenutbildning/grundlaggande-vuxenutbildning.html
https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/vuxenutbildning/teoretiska-gymnasiekurser.html
https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/vuxenutbildning/teoretiska-gymnasiekurser.html
https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/vuxenutbildning/svenska-for-invandrare---sfi.html
https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/vuxenutbildning/svenska-for-invandrare---sfi.html
https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/vuxenutbildning/larvux.html
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Distansstudier 
Distans är en interaktiv undervisningsmetod som innebär att elever och lärare är 

åtskilda i rum och tid. Undervisningen sker genom användande av informations- och 

kommunikationsteknik. Vid förekommande inslag av frivillig skolförlagd undervisning 

eller enstaka obligatoriska träffar, definieras även det som distansundervisning. 

Obligatoriska träffar kan till exempel vara prov eller praktiska moment som måste 

bedömas på plats. Ingår nationella prov i kursen skrivs de alltid på plats i en lokal. 

 
Lärlingsutbildning 
Lärlingsutbildning kan anordnas inom kommunal vuxenutbildning. Kunskapskraven för 

lärlingsutbildning är de samma som motsvarande utbildning som bedrivs i skolmiljö eller 

inom gymnasieskolan. Det innebär att eleven kan gå kurser, eller delar av kurser, på en 

eller flera arbetsplatser. Inom kommunal vuxenutbildning ska eleven genomföra minst 

70 procent av lärlingsutbildningen på en arbetsplats. 

 

Att tänka på inför och under dina studier 
 

Välj den studieform som passar dig 
Närstudier kan hjälpa dig att få struktur och rutiner i dina studier eftersom du har 

undervisning i en fysisk lokal där du träffar din lärare.  

Distansstudier passar dig som jobbar dagtid eller oregelbundna tider. För att ha 

förutsättningarna att slutföra studier på distans krävs planering och självdisciplin.  

 

Planera dina studier och välj en rimlig studietakt 
Tänk igenom hur mycket tid du har möjlighet att lägga på studierna varje vecka. Ibland 

kan det vara ett bättre val att välja en långsammare studietakt för att öka möjligheterna 

att kunna slutföra studierna. Oavsett om du studerar i klassrum eller distans är det bra 

att planera studierna. Gör ett schema för dina självstudier där du planerar in när du ska 

studera. 
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Ha regelbunden kontakt med din lärare 
Märker du att du börjar ha svårt att följa din studietakt eller kommer du under en period 

till exempel inte kunna fokusera fullt ut på dina studier så är det väldigt viktigt att du 

pratar med din lärare och lägger upp en planering för dina studier utifrån dina nya 

förutsättningar.  

 

 
 

 
 

Studie- och yrkesvägledning 
Inför och under dina studier kan du få stöd av Växjölöftet Vuxenutbildnings studie- och 

yrkesvägledning. 

 
 

Boka vägledningssamtal för vuxenutbildning 

Om du vill få individuell vägledning med en studie- och yrkesvägledare bokar du en tid 

för ett samtal via vår e-tjänst. Du kan välja att boka samtalet via telefon eller videomöte. 

E-tjänst: https://e-tjanster.vaxjo.se/oversikt/overview/308 
 
 
 

Vägledningssamtalet handlar om dina studier 

Ett vägledningssamtal kan se ut på många olika sätt, men det gemensamma för alla 

vägledningssamtal är att det är du själv som sätter målet för dina studier. För en del kan 

https://e-tjanster.vaxjo.se/oversikt/overview/308
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ett vägledningssamtal vara tillräckligt och för andra kan vägledning vara en process med 

flera samtal. 

Du kan till exempel boka ett samtal om du: 
 

behöver vägledning kring dina studie- och yrkestankar, 

planerar att läsa mot en gymnasieexamen eller slutbetyg, 

har allmänna frågor om studier och utbildningar eller 

undrar om du är behörig till en särskild utbildning inom till exempel universitet eller 

yrkeshögskola. 

Läsa mot en gymnasieexamen eller ett slutbetyg 

Om du ska läsa mot en examen eller ett slutbetyg inom vuxenutbildningen påbörjar du 

din planering tillsammans med en studie- och yrkesvägledare och följer kontinuerligt 

upp dina studier och uppdaterar din individuella studieplan under din studietid. Fram till 

1 juli 2025 är det möjligt att ta ut ett slutbetyg. 

Observera att du själv måste begära att ditt examensbevis eller slutbetyg utfärdas. Mer 

information finns att läsa här: 

https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/vuxenutbildning/studie--och- 

yrkesvagledning---vuxenutbildning/att-lasa-mot-en-examen.html 

Du kan också ringa eller mejla studie- och yrkesvägledningen för att få svar på dina 

frågor inför studier. Du når dem genom att ringa kommunens kontaktcenter, telefon 

0470-410 00 eller e-post: studievagledningvaxjoloftet@vaxjo.se 

 
 

Kan jag ansöka om studiemedel från CSN för studier inom 
vuxenutbildningen? 
Som studerande inom vuxenutbildningen är du berättigad till studiemedel från Centrala 

studiestödsnämnden, CSN. För att kunna ansöka om lån och/eller bidrag från CSN 

https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/vuxenutbildning/studie--och-yrkesvagledning---vuxenutbildning/att-lasa-mot-en-examen.html
https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/vuxenutbildning/studie--och-yrkesvagledning---vuxenutbildning/att-lasa-mot-en-examen.html
mailto:studievagledningvaxjoloftet@vaxjo.se
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måste du studera med en studietakt på minst 50%, det vill säga 10p/veckan. Svenska för 

invandrare (sfi) ger inte rätt till studiemedel. 

De flesta studerande i Sverige bekostar sina studier med studiemedel från Centrala 

studiestödsnämnden, CSN, som är skattefritt och pensionsgrundande. Studiemedlen 

består av bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du 

vill låna också. Lånet måste du sedan betala tillbaka. För att få studiemedel måste du 

själv ansöka. 

Studiestartsstöd är ett bidrag för studier som underlättar för dig som är arbetslös och 

har en kort tidigare utbildning, att utbilda dig för att kunna få ett jobb. Det gäller för 

studier på grundskole- och gymnasienivå. Du kan inte själv ansöka om studiestartsstöd 

från Centrala studiestödsnämnden, utan du måste gå via kommunen. Kontakta våra 

studie- och yrkesvägledare så kan de berätta mer. 

Studiemedel på www.csn.se 
 

Kravet på studieresultat är att du ska ha klarat 15 poäng per heltidsvecka med 

studiestöd. Om du har studerat på heltid ska du därför ha klarat 15 poäng per vecka med 

studiestöd. Om du har haft studiestöd för att studera på deltid (50 eller 75 procent av 

heltid), är kravet lägre. CSN räknar då om den tid du har haft studiestöd till 

heltidsveckor. Det är viktigt att du på www.csn.se även läser vad som gäller vid sjukdom 

och vård av barn om du har studiemedel. 

Det är alltid den studerandes ansvar att anmäla ändringar till CSN och för att slippa 

återbetalningar till CSN är det viktigt att alltid ange rätt studiepoäng, avbrott i studier 

eller andra ändringar. 

 
 

Avgifter 
Utbildningen är avgiftsfri men du står själv för kostnader i samband med din utbildning 

såsom studiematerial, litteratur, resor till och från skolan och om du läser 

yrkesutbildning även för resor till och från arbetsplatsen för det arbetsplatsförlagda 

lärandet samt kostnader för eventuella arbetskläder. 

http://www.csn.se/
http://www.csn.se/


9 

 

 

 
 

 
När det gäller yrkesförarutbildningarna står du även för avgifter gällande 

körkortstillstånd, kunskaps- och körprov samt YKB-prov. 

 
 

Betyg 
Betygs sätts efter varje avslutad kurs/delkurs utifrån Skolverkets kunskapskrav och 

betygskriterier. Du kan fråga läraren om du vill veta mer om kriterierna eller läsa själv på 

www.skolverket.se. 

Betygsskalan är A-F där A-E är godkända betyg och F motsvarar Icke Godkänd. Från och 

med 2021-07-01 genomförs vissa förändringar i betygsskalan för kurser i svenska för 

invandrare (sfi) samt för grundläggande vuxenutbildning. 

Beställa betyg 
 

För att få utdrag ur betygskatalogen kontaktar du din skola. 
 

 
Prövningar 
Vad är en prövning och hur går det till? 
När du genomför en prövning deltar du inte i någon undervisning utan läser på egen 

hand in de kunskaper som ingår i kursplanen. Prövningen går ut på att en lärare gör en 

bedömning av dina kunskaper i förhållande till alla delar av kursens kunskapskrav. De 

flesta prövningar består av flera delar såsom skriftligt, muntligt och/eller praktiska prov 

och laborationer. Prövningen kan delas upp på ett eller flera tillfällen, eller t o m under 

en längre period beroende på kurs. Du planerar upplägget av prövningen med en lärare 

och det är viktigt att du meddelar om du har några särskilda behov såsom läs- och 

skrivsvårigheter till exempel. Målet är att du ska få ett betyg i kursen. 

Anmälan till prövning 
Det finns särskilda perioder då du kan anmäla dig till prövningar. För mer detaljerad 

information läs här. 

http://www.skolverket.se/
https://www.vaxjo.se/sidor/forskola-och-skola/vuxenutbildning/studie--och-yrkesvagledning---vuxenutbildning/provning.html
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Om den kurs du önskar genomföra prövning i inte finns i utbudet kontaktar du 

Växjölöftet Vuxenutbildning via e-post: studievagledningvaxjoloftet@vaxjo.se eller 

genom Växjö kommuns kontaktcenter telefon 0470-410 00. 

F-prövning 
Om du har fått ett F i en kurs som du studerat inom vuxenutbildningen har du rätt till en 

kostnadsfri prövning inom ett år från det att du fick betyg i kursen. Du har rätt till en 

kostnadsfri prövning. Kontakta skolan du läste på för att komma överens om när din 

prövning ska genomföras. 

 
Är det mer än ett år sedan du läste kursen kan du kontakta oss på Växjölöftet 

Vuxenutbildning för mer information. 

mailto:studievagledningvaxjoloftet@vaxjo.se


11 

 

 

      Förväntningar på dig som studerar 
Som studerande inom den kommunala vuxenutbildningen i Växjö kommun har du vissa 

rättigheter och skyldigheter. När du börjar dina studier förklarar skolan för dig vilka 

dessa är. Skolorna använder sig av demokratiska arbetssätt och undervisningen ska ta 

tillvara de kunskaper som du har med dig. 

Som elev förväntas du komma i tid till och vara förberedd till lektioner, prov eller andra 

avtalade tider med skolan. Elever förväntas även att hålla avtalade tider för 

redovisningar och andra uppgifter i samband med studierna. 

 
 

Upphörande av studier 
Avbrott 
Om du uteblir från en kurs i tre veckor, utan att ha lämnat sjukintyg eller beviljats 

ledighet, registreras avbrott på kursen enligt Förordning om (2011:1108) om 

vuxenutbildning 7 kap 1 §. 

Om du av någon anledning måste avbryta dina studier ska du meddela din lärare. Tänk 

på att studieavbrott kan påverka dina studiemedel. 

Saknar förutsättningar 
Om du som elev saknar förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen eller inte gör 

tillfredställande framsteg, så som inte har progression i din kurs, är inaktiv på lektioner 

eller ej lämnar in inlämningsuppgifter, riskerar du att rektor fattar beslut om 

upphörande av din kurs i enlighet med Skollag (2010:800) 20 kap. 9 §. 

 
 

Nationella prov 
Nationella prov sker alltid på plats i en lokal i Växjö, även om du studerar på distans. Mer 

information om när och hur får du av din skola. 

Nationella prov är obligatoriska och genomförs i följande kurser: 
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Matematik 1,2 (a, b, c), 3 (b, c) samt 4. 

Svenska/Svenska som andraspråk 1 och 3 

Engelska 5, 6 

SFI kurs B, C, D 

 
Fusk och plagiat 
Växjölöftet Vuxenutbildning ser allvarligt på fusk och plagiat. Här kan du läsa mer om 

vad det innebär och vilka konsekvenser det kan få. 

Fusk 
Fusk innebär att du som elev bryter mot skolans regler vid olika bedömningssituationer 

som till exempel skriftliga prov eller tester som genomförs för att bedöma olika 

förmågor. Det kan till exempel handla om att du som elev vid ett prov använder sig av 

fusklappar, mobiltelefoner eller andra otillåtna hjälpmedel. 

Plagiat 
Plagiat innebär att du som elev använder andras arbeten för att få en skrift att framstå 

som sin egen. Plagiat handlar om otillåten kopiering eller imitation av någon annans 

verk. Källor ska tydligt framgå om man använder delar av någon annans verk. 

Konsekvenser vid fusk eller plagiat 
Om misstanke uppstår om fusk eller plagiat är läraren skyldig att rapportera detta till 

rektor hos utbildningsanordnaren som i sin tur meddelar rektor hos huvudman. För dig 

som elev kan konsekvensen bli att ett moment i kursen inte bedöms eller att kursen i sin 

helhet inte bedöms. Om fusk förekommit vid upprepade tillfällen av samma elev kan 

denne stängas av från kursen eller från utbildningen i sin helhet. Beslut om avstängning 

tas i nämnden för arbete och välfärd via Växjölöftet Vuxenutbildning. 

Disciplinära åtgärder regleras i 5 kap. 5 och 17 §§ skollagen (2010:800) 
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Inte nöjd med din utbildning? 
Vi inom Växjölöftet Vuxenutbildning vill ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet. 

Om du som elev är missnöjd vill vi gärna veta det för att kunna bli bättre. 

Här kan du läsa om hur du ska göra om du är missnöjd med din utbildning. 
 

I första hand ska du vända dig till den personal, exempelvis lärare, handledare eller 

mentor, som står dig närmast. Om du vill gå vidare med synpunkten vänder du dig till 

rektorn hos den utbildningsanordnare som du har valt. 

Du kan också skicka in din synpunkt via Växjö kommuns e-tjänst. Observera att ärendet 

blir synligt i kommunens diariesystem och en allmän handling som kan begäras ut om 

den inte omfattas av sekretess. 

 
 

Vad händer sedan? 
Om du kontaktar din utbildningsanordnare gäller respektive anordnares rutiner för 

hantering av synpunkter. 

Om du skickat in din synpunkt till Växjö kommun gör Växjölöftet Vuxenutbildning en 

utredning. Ibland kan det vara aktuellt med ett möte tillsammans med dig och 

utbildningsanordnaren för att förtydliga vissa saker. 
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