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Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

16 § /Träder i kraft I:2021-07-01/ I 20 kap. 8 § skollagen (2010:800) anges att hemkommunen ansvarar för att en 

individuell studieplan upprättas för varje elev och att planen ska innehålla uppgifter om den enskildes utbildningsmål och 

planerad omfattning av studierna.

I den individuella studieplanen ska omfattningen av studierna anges i verksamhetspoäng när det gäller kommunal 

vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå och kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning. Om 

utbildningsmålet för en elev i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå är en gymnasieexamen, ska det i planen anges 

vilket program inom gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar eller vilket studieområde inom 

kommunal vuxenutbildning som utbildningen är inriktad mot. Vidare ska i förekommande fall målen för individuella kurser

framgå av planen.

Den individuella studieplanen ska utarbetas i samverkan med eleven. Eleven ska i samband med utarbetandet erbjudas 

studie- och yrkesvägledning. I vägledningen ska det ingå information om möjligheter till fortsatta studier, arbetslivets 

kompetens- och rekryteringsbehov samt studieekonomiska förutsättningar. Planen ska upprättas i nära anslutning till 

antagningen och ska vid behov revideras.

Rektorn ansvarar för att planen revideras och att hemkommunen informeras om revideringen. Förordning (2021:96).
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Varför individuell studieplan?
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Exempel på hur en individuell studieplan kan se ut 

 

Individuell studieplan – upprättad den: ______________ 

Organisationsuppgifter ansvarig huvudman för utbildningen 

1 

Huvudman 

 2  

Beslutsdatum för 

antagning till utbildning 

 

Elevuppgifter 

3 

Elevens namn 
 

4  

Elevens personnummer 
 

5 

Elevens adressuppgifter 

 6 

Elevens hemkommun 

(namn och kommunkod) 

 

7 

Elevens tidigare 

arbetslivserfarenhet och 

studier 

 

8  

Validering av kunskaper 

och kompetenser 

 

9 

Elevens mål med 

studierna  

 

10 

Elevens planerade 

studietid 

 

a) Studiernas 

omfattning: 

 

 

b) Totalt beräknad 

studietid: 

11 

Eleven avser finansiera 

studierna med 

□ Studiemedel CSN   

□ Annat 

12 

Eventuella bilagor  

 

Nationella kurser, delkurser och orienteringskurser 

13 

Kurskod 

14 

Kursnamn 

15 

Verksamhets- 

poäng/ 

omfattning 

16 

Tidsplan  

 

17 

Studie-

omfattning/ 

vecka 

18 

Studieform 

19 

Utbildning genomförs av 

20 

Övriga villkor 

        

        

        

        

        

        

        

Individuella kurser 

21 

Kurskod 

22 

Kursnamn 

23 

Verksamhet

spoäng 

24 

Tidsplan 

25 

Studie-

omfattning/ 

vecka  

26 

Studieform 

27 

Utbildning genomförs av 

 

28 

Övriga villkor 

        

        

29 

Mål för individuell kurs 

Kurskod: 

 

Mål för individuell kurs 

Kurskod:  
 

Revidering av studieplanen 

30 

Datum 

31 

Ändring från 

32 

Ändring till 

33 

Skäl för revidering/ändring 

    

    

    

Insatser inom studie- och yrkesvägledning 

34 

Individen har erbjudits studie- och yrkesvägledning 

Ja Nej Datum Sign 

    

35 

Individen har fått information om möjligheter till fortsatta studier 

Ja Nej Datum Sign 

    

36 

Individen har fått information om arbetslivets kompetens- och 

rekryteringsbehov 

Ja Nej Datum Sign 

    

37 

Individen har fått information om studieekonomiska förutsättningar 

Ja Nej Datum Sign 

    

38 

Individen har avböjt erbjudande om studie- och yrkesvägledning 

Ja Nej Datum Sign 
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Huvudman

Beslutsdatum för antagning till utbildning

Elevuppgifter

Elevens tidigare arbetslivserfarenhet och studier

Validering av kunskaper och kompetenser 

Elevens mål med studierna 

Elevens planerade studietid 

Eleven avser finansiera studierna med …

Eventuella bilagor

Kurskoder

Kursnamn

Verksamhetspoäng/ omfattning

Tidsplan

Studieomfattning/ vecka

Studieform

Utbildningen genomförs av …….

Exempel på uppgifter i en individuell studieplan
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7 § /Träder i kraft I:2021-07-01/ Om samtliga behöriga sökande till kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå inte kan antas till sådan utbildning, ska ett urval göras. Av 20 kap. 2 § andra stycket 

skollagen (2010:800) framgår att de som har störst behov av utbildning ska prioriteras.

Vid urvalet ska företräde, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov 

av utbildning på grund av att den sökande

1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan,

2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar 

utbildning i gymnasieskolan,

3. är eller riskerar att bli arbetslös,

4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller

5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Något urval ska inte göras i fråga om sådan kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå som en 

sökande har rätt att delta i enligt 20 kap. 19, 19 a eller 19 b § skollagen.

Förordning (2021:96).

”Av dem som har en individuell studieplan anger nio av tio att de har haft nytta av den. 

Måluppfyllelsen är något högre bland dem som uppger att de har fått en individuell studieplan 

upprättad jämfört med de som inte har det. De som har fått en individuell studieplan upprättad 

ger genomgående mer positiva svar på samtliga graderingsfrågor”.
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Frågor att diskutera:
• Hur upprättas individuella studieplaner hos er – och vem upprättar dessa?

• Vilka uppgifter dokumenterar ni i den individuella studieplanen? Finns det ytterligare 

uppgifter som borde dokumenteras?

• Vilka personalkategorier tar del av de individuella studieplanerna?

• Vem menar ni ”äger” den individuella studieplanen?

• Hur eller var förvaras den?

• Förekommer det att ni reviderar en elevs individuella studieplan?

• Hur hanteras de individuella studieplanerna i det systematiska kvalitetsarbetet?




