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Sammanhållen utbildning för nyanlända 

med utbildningsplikt

Seminarier:

Tisdag   20/9 kl. 10.45 – 12.15

Onsdag 21/9 kl. 13.00 – 14.30

Fredag  23/9 kl. 10.45 – 12.15



Sammanhållen 

utbildning 
för

nyanlända med utbildningsplikt i etableringsprogrammet
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Dagens program

• 10.45 Inledning 

Utbildningsplikt m m - nuläget 

Arbetsförmedlingen

• 11.00 Sammanhållen utbildning – reglering och stödmaterial

Skolverket 

• 11.20 Erfarenhetsutbyte i grupper (inkl.paus)

• 11.50 Sammanfattning

• 12.15 Avslutning
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Sammanhållen utbildning för nyanlända med 

utbildningsplikt i etableringsprogrammet

• Regleringen om sammanhållen utbildning för nyanlända med 

utbildningsplikt trädde ikraft den 1 augusti 2022

Skollagen 20 kap 3a §, 4a §, 33a § och 33 b §

Förordningen om vuxenutbildning 2 kap. § 24

• Utbildningsplikten trädde ikraft 1 januari 2018 i samband med det nya 

regelverket för nyanländas etablering
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Målgruppen

Nyanlända med kort tidigare utbildning som inte bedöms kunna
matchas mot ett arbete under tiden i programmet. 

Enligt Arbetsförmedlingen – kort tidigare utbildning = ej slutfört 
gymnasieutbildning. Anvisas att söka reguljär utbildning på heltid.

Kommunens skyldighet att anordna sammanhållen utbildning gäller
endast för denna målgrupp
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23 timmar undervisning

En sammanhållen utbildning på minst 23 timmar undervisning i genomsnitt per vecka 
under en 4 veckors period 

Undervisning – (enligt skollagen) sådana målstyrda processer som under ledning av lärare 
eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av 
kunskaper och värden 

Samhällsorienteringen och läs- och skrivundervisningen är inte inräknad i de 23 timmarna.

Utöver de 23 h ska tillfälle till mängdträning och självstudier kunna ges men även andra 
aktiviteter som anses lämpliga.
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Sammanhållen utbildning – från målgruppsanalys till individuell studieplan



62%

38%

4 524 individer omfattas av utbildningsplikt
September 2022

Kvinna

Man



54%
46%

54 836 kortutbildade individer inom ramprogram 
ETP/JOB som inte omfattas av utbildningsplikt

September 2022 

Kvinnor

Män



Arbetsförmedlingens ansvar och 

sammanhållen utbildningsplan

● Arbetsförmedlingen behöver delta i samverkan när utbildningsplanen 

upprättas.

● Arbetsförmedlingens roll är att bidra med målgruppsanalys, behov 

utifrån kompetensförsörjning samt bidra i resonemanget om eventuella 

aktiviteter utanför undervisningen. 

o Kan med fördel göras inom processen för att utarbeta en överenskommelse om 

samverkan.

o Beakta om det finns möjlighet att vidga utbildningsplanen till att inbegripa fler 

grupper med likartade behov.

● Information kan lämnas på gruppnivå om till exempel antal personer 

och övergripande uppgifter om deras utbildningsbakgrund. 



En ny nationell stödstruktur
för samverkan genom 
överenskommelser



Överenskommelser om 

samverkan

● Ett samlat grepp om helheten av 
Arbetsförmedlingens och 
kommunernas samverkan.
o Arbetsförmedlingen ansvarar för att 

initiera och samordna.

o Fokus på ramar och avgörande 
beståndsdelar.

● Strukturen berör både process och 
innehåll.
o Arbetssökandes utbildningsbehov 

centralt i parternas samverkan.

● Mall och handledning finns på 
arbetsförmedlingen.se/kommuner



Kontaktuppgifter

Emil Larsson

emil.larsson@arbetsformedlingen.se

Sara Nilsson

sara.x.nilsson@arbetsformedlingen.se

mailto:emil.larsson@arbetsformedlningen.se
mailto:sara.x.nilsson@arbetsformedlingen.se
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Utbildningsplanen

• Hemkommunen ska fastställa ett 

innehåll med kurser som är anpassade 

efter målgruppens behov.  

• Olika paket med ett urval av kurser 

som anpassas efter de personer som 

ingår i gruppen. Orienteringskurser, 

kurser på grundläggande och 

gymnasial nivå samt sfi och sva. 

• Utbildningsplanen är inte tidsatt men 

utgångspunkten är att den sträcker sig 

så att etableringstiden utnyttjas för att i 

strukturerad form komma så långt som 

möjligt.
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Utbildningens innehåll/inriktning

Den sammanhållna utbildningen 
ska vara arbetslivsrelevant och 

ta tillvara elevernas tidigare 
erfarenheter av skolgång, 

arbets- och vardagsliv samt 
genomsyras av ett språk- och 

kunskapsutvecklande arbetssätt.

Inom den sammanhållna 
utbildningen kombineras kurser 

och främjande insatser med 
utgångspunkt i elevens behov 

och mål.
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Ett för målgruppen anpassat kursutbud

Delkurser på
grundläggande nivå –
matematik, svenska

som andraspråk, 
engelska

Kurser i SO och NO 
på grundläggande

nivå

Orienteringskurser
med åtta olika syften

Sfi – tre studievägar Nationella yrkespaket
Delkurser på

gymnasial nivå
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Utbildningsplanen - ytterligare innehåll

Regelbunden studie-
och yrkesvägledning

Studiehandledning på
modersmål eller annat

starkt språk

Studiebesök inom t ex 
service, restaurang, 
trädgård, vård och 

omsorg och industri.

Hela eller delar av 
yrkeskurser inom

yrkespaketen för t ex 
service, restaurang, 
trädgård, vård och 

omsorg och industri

Praktik inom
ovannämnda sektorer.
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Individuell studieplan - Elevexempel 1
Bessie – studieväg 1 kurs B

Grundläggande 
färdigheter i matematik 
och svenska 

• Sfi studieväg 1, kurs B

•Matematik delkurs 1 
grundl. nivå

•Orienteringskurs 
studieteknik

•………

Arbetslivsrelevant innehåll 

•Service och bemötande

•Studiehandledning på 
modersmål

•Språkpraktik i affär

•……….

Planering för utbildning  
under 2 år

•Utbildningsplanens utbud

•Tydlig progression mot målet för 
individens utbildning (ISP)

•Kontinuerlig språkundervisning 
hela perioden

Elevens mål

Arbete i livsmedelsaffär
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Samverkan och samarbeten

• Samverkan mellan olika funktioner och aktörer är nödvändig för att 

utbildningens innehåll och upplägg ska utgöra en helhet och tillgodose 

elevernas behov och önskemål. 

• Arbetsförmedlingen är en viktig samverkanspart och bidrar med information 

kring aktuell målgrupp och lokal kompetensförsörjning.

• Funktioner som studie- och yrkesvägledare, sfi- och sva-lärare samt yrkes-

och ämneslärare behöver samarbeta med varandra och med företrädare för 

exempelvis arbetsmarknads- och näringslivsenhet.
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Uppföljning av utbildningsplanen

• Hemkommunens utbildningsplan/utbildningsplaner för sammanhållen 

utbildning följs upp i det systematiska kvalitetsarbetet utifrån aktuella 

målgruppers behov vad gäller 

• relevant ämnesinnehåll, 

• andraspråksutveckling, 

• stödbehov och 

• främjande aktiviteter.
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Stöd och information

Läs mer här:

Sammanhållen utbildning för 

nyanlända vuxna

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlandas-utbildning/utbildning-for-nyanlanda-vuxna/sammanhallen-utbildning-for-nyanlanda-vuxna
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Studier för nyanlända med utbildningsplikt

Läs mer här: Utbildning för nyanlända 

vuxna - Skolverket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/utbildning-for-nyanlanda-vuxna
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Kombinera sfi och sva med andra kurser 

inom komvux

Läs mer här: Utbildning för nyanlända 

vuxna - Skolverket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/utbildning-for-nyanlanda-vuxna#h-Kombinerasfiochsvenskasomandrasprakmedandrakurserinomkomvux
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Stöd kring 

kombinationsutbildningar 

Läs mer här

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/organisera-och-genomfora-kombinationsutbildningar-inom-komvux
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Utbildning med språkstöd - inspiration

Språk- och kunskapsutvecklande 

arbetssätt i vuxenutbildningen -

Skolverket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sprak--och-kunskapsutvecklande-arbetssatt-i-vuxenutbildningen#h-Fordjupning
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Frågeställningar till gruppsamtal

1. Nuläget i era kommuner/verksamheter när det gäller sammanhållen 

utbildning, antalet deltagare med utbildningsplikt, identifierade behov,  

utbildningens innehåll?

2. Finns deltagare i kommunen som inte ingår i utbildningsplikten med  

motsvarande behov av sammanhållen utbildning? Hur hanterar ni det?

3. Hur går arbetet med utbildningsplan/er?

4. Ger Skolverkets stödmaterial det stöd ni behöver? Om inte vad saknas? Ge 

konkreta exempel.
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Kontakt:

Michaela Blume, 

michaela.blume@skolverket.se

Inger Bergendorff, 

inger.bergendorff@skolverket.se

mailto:michaela.blume@skolverket.se
mailto:inger.bergendorff@skolverket.se
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https://enkat.skolverket.se/Survey/1085

https://enkat.skolverket.se/Survey/1085



