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400 000
antalet elever i vuxenutbildningen 2017

375 000 under 2016

357 000 under 2015
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Antal kursdeltagare inom vux 2017 (Riket) 
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https://www.skolverket.se

https://www.skolverket.se/
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Uppdaterade styrdokument

• Digitalisering – förändringar i läro-, ämnes- och 
kursplaner

• Nya kurser inom komvux på grundläggande 
nivå

• Nya syften för orienteringskurser



Nya kurser på grundläggande nivå
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• Samhällsorienterande och naturorienterande kurser

• Kursen hem-och konsumentkunskap utgår

• Nya syften för orienteringskurser



Orienteringskurser – nya syften

En orienteringskurs ska ha ett eller flera av följande syften:

• medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval

• ge ökade studietekniska färdigheter

• vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden

• ge tillfälle till validering

• ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål

• ge stöd i form av yrkessvenska

• ge grundläggande digital kompetens

• ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och 

arbetsmarknad i Sverige.



Yrkespaket – sammanhållna 
yrkesutbildningar

De nationella yrkespaketen ska:

• underlätta för lågutbildade att komma ut på arbetsmarknaden

• motverka brist på arbetskraft med yrkesutbildning

Standardisera det befintliga utbudet av yrkespaket



Yrkespaket
• Nationella yrkespaket

• Regionala yrkespaket

De nationella yrkespaketen är publicerade på Skolverkets 

webbplats.

Till alla yrkespaket finns en:

- kod som kan användas vid registrering, uppföljning etc.

- bilaga till utdraget ur betygskatalogen som beskriver vilka 

färdigheter och kunskaper individen har efter utbildningen

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-for-vux-och-amnesplaner-for-komvux-gymnasial/yrkespaket-for-komvux-gymnasial


Kurskoder - aktuellt

• Sfi

• Nya kurser inom komvux på grundläggande nivå

• Delkurser och nationella delkurser

• Orienteringskurser

• Yrkespaket

• Koder på skolverket.se

• Inrapportering



Sfi
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare Kod

Studieväg 1 

Kurs A SFIKUA91

Kurs B SFIKUB91

Kurs C SFIKUC91

Kurs D SFIKUD91

Studieväg 2

Kurs B SFIKUB92

Kurs C SFIKUC92

Kurs D SFIKUD92

Studieväg 3 

Kurs C SFIKUC93

Kurs D SFIKUD93



Nya kurser inom komvux på 
grundläggande nivå

Grundläggande kurs i naturorienterande ämnen

– inledande kurs GRNNOA2

– fortsättningskurs GRNNOB2

Grundläggande kurs i samhällsorienterande ämnen

– inledande kurs GRNSOA2

– fortsättningskurs GRNSOB2



Yrkespaket
• Koden har 6 bokstäver

• De två första bokstäverna visar vilket huvudsakligt 

yrkesområde/program paketet tillhör

• Den femte bokstaven är ett ordningsnummer

• Den sjätte bokstaven visar om det är ett nationellt eller 

regionalt paket



Yrkespaket
• Koden har 6 bokstäver

• De två första bokstäverna visar vilket huvudsakligt 

yrkesområde/program paketet tillhör

• Den femte bokstaven är ett ordningsnummer

• Den sjätte bokstaven visar om det är ett nationellt eller 

regionalt paket

Exempel: BAXAAN

BA = paket inom 

bygg- och 

anläggning

A = det första i 

ordningen/serien

N = nationellt 

paket



Yrkespaket
• Koden har 6 bokstäver

• De två första bokstäverna visar vilket huvudsakligt 

yrkesområde/program paketet tillhör

• Den femte bokstaven är ett ordningsnummer

• Den sjätte bokstaven visar om det är ett nationellt eller 

regionalt paket

Exempel: INXACR

IN = paket inom 

industriteknik

C = det tredje i 

ordningen/serien

R = regionalt 

paket



Orienteringskurser
Särvux på grundläggande nivå SGRORI7 + syfte

Särvux på gymnasial nivå SGYORI6 + syfte

Komvux på grundläggande nivå GRNORI2 + syfte

Komvux på gymnasial nivå KGYORI1 + syfte

Huvudsakligt syfte Tillägg till kod

att medverka till väl underbyggda beslut om studie- eller yrkesval + 1A

att ge ökade studietekniska färdigheter + 1B

att vara en introduktion till kurser inom olika kunskapsområden + 1C

att ge tillfälle till validering + 1D

att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål + 1E

att ge stöd i form av yrkessvenska + 1F

att ge grundläggande digital kompetens + 1G

att ge grundläggande kunskaper om arbetsliv och arbetsmarknad + 1H
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Orienteringskurser
Särvux på grundläggande nivå SGRORI7 + syfte

Särvux på gymnasial nivå SGYORI6 + syfte

Komvux på grundläggande nivå GRNORI2 + syfte

Komvux på gymnasial nivå KGYORI1 + syfte

Exempel:

Orienteringskurs på gymnasial nivå med huvudsakligt 

syfte att ge ökade studietekniska färdigheter:

KGYORI1KGYORI11B



Statistik ORK 2017 

komvux gymnasial nivå

Kurskod Antal kursdeltagare

KGYORI1 2862

KGYORI11A 6601

KGYORI11B 8591

KGYORI11C 7281

KGYORI11D 769

KGYORI11E 413

KGYORI11F 2785

KGYORI11G 156

KGYORI11H 62

KGYORI11I 64

KGYORI11J 3

KGYORI11K 25

KGYORI11L 30

KGYORI11M 39

KGYORI11N 2

KGYORI11O 87

KGYORI11P 22

KGYORI11Q 18

KGYORI11R 107

KGYORI11S 2

KGYORI11T 170

KGYORI11U 39

KGYORI11V 10

KGYORI11X 90

KGYORI11Y 181

KGYORIU1C 41

KGYORIV1C 69

KGYORIX1B 1

KGYORIY1B 45

KGYORIZ1B 42

OK802 36

OK802-15 44

OK80218 8

OK802D 26
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Koder på skolverket.se
LÄNK

Förklaring till kodsystemet 

inklusive bl.a.

• kurser inom komvux på 

grundläggande och 

gymnasial nivå och sfi

• Delkurser och nationella 

delkurser

• Orienteringskurser

• Individuella kurser

• Yrkespaket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/koder-for-studievagar-yrkespaket-och-sprak
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Koder på skolverket.se



Validering
• Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser 

kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller 

arbete, oavsett hur, var eller när de förvärvats.

• Syftet med valideringen kan vara att:

- eleven ska börja studera en kurs eller ett ämne och vill 

anpassa innehållet på studierna efter sin kunskapsnivå,

- förkorta tiden på en pågående utbildning,

- få betyg i de kurser som krävs inför att söka en viss utbildning.

- Validering kan också innebära att redan existerande betyg från 

ett annat land översätts. 



Prövning
• Den som är bosatt i Sverige har möjlighet att genomgå 

prövning inom kommunal vuxenutbildning i alla kurser som 

det sätts betyg på samt gymnasiearbetet. Detta gäller även 

den som tidigare har fått betyg på kursen eller sitt 

gymnasiearbete.

• Prövningen får bara göras hos en kommun som anordnar 

kursen eller, när det gäller gymnasiearbetet, har utbildning 

inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.



Validering, intyg och prövning

Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid 

en validering ska ha möjlighet att få dessa skriftligt 

dokumenterade. 

Det görs i form av ett intyg som rektorn utfärdar. I intyget 

dokumenterar rektorn den kunskap som motsvarar delar av en 

kurs och annan kompetens som har framkommit vid 

valideringen.

Om eleven vill ha betyg efter en validering måste han eller hon 

genomgå en prövning.



Prövning och delkurser

Kan man göra en prövning i en nationell delkurs, till 

exempel i svenska på komvux på grundläggande nivå?

Ja, den som vill ska kunna göra en prövning även i kurser som 

bedrivs i form av delkurser.

Om man är bosatt i Sverige och vill ha betyg från kommunal 

vuxenutbildning har man rätt att göra en prövning i alla kurser 

som utbildningen ska ge betyg i och i gymnasiearbetet. 

Prövning i en kurs innebär att någons kunskaper blir bedömda 

utifrån kunskapskraven i kursplaner och ämnesplaner.



Prövning och delkurser
Det ska finnas kunskapskrav för alla kurser där det finns 

krav på att sätta betyg. Det finns krav på betyg på varje 

avslutad kurs eller delkurs inom

• kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial 

nivå

• särskild utbildning för vuxna som inte motsvarar 

träningsskolan.

Därför ska man kunna göra en prövning även i kurser som 

bedrivs i form av delkurser. Men man får bara göra en 

prövning hos en huvudman som anordnar den aktuella 

kursen. När det gäller gymnasiearbetet måste huvudmannen 

anordna utbildning inom det kunskapsområde som 

gymnasiearbetet handlar om.



Prövning/validering

• 1 = Prövning. Kursdeltagaren har gjort en prövning på kursen 

och därefter fått betyg. Kursdeltagaren har inte deltagit i 

undervisningen. 

• 2 = Prövning efter validering. Kursdeltagarens kompetens har 

validerats och därefter har prövning gjorts. Kursdeltagaren 

har inte deltagit i undervisningen. 

• 3 = Validering. Kursdeltagarens kompetens har validerats. 

Ingen prövning har gjorts. Intyg kan ha getts. 



Orsak

• A = Avbrott i kurs, avbrottsdatum måste vara ifyllt. 

• O = Kursdeltagaren har slutfört orienteringskurs [eller 

validerats]. 

• X = Kursen fortsätter, kursslut ska vara blank. 

• Z = Kursdeltagaren har slutfört kursen men betygsvärde har 

inte kunnat rapporteras. 



Betygsdokument



Föreskrifter – exempel

• SKOLFS 2014:120 – intyg

• SKOLFS 2012:8 – betygskatalog för vuxenutbildning (inkl. 

bilaga för yrkespaket)

• SKOLFS 2012:23 – slutbetyg från komvux på grundläggande 

nivå

• SKOLFS 2012:9 – examensbevis från komvux på gymnasial 

nivå



Föreskrifter – hitta på webben



Föreskrifter – bilagor



Yrkeskurser inom regionalt 
yrkesvux

• Yrkeskurser som genererar statsbidrag inom regionalt 

yrkesvux…

• …och kurser som finns i yrkespaketen...

• …är inte alltid samma sak…



Yrkeskurser inom regionalt 
yrkesvux

• LÄNK

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-yrkesutbildning-inom-regionalt-yrkesvux


Yrkeskurser inom regionalt 
yrkesvux



Yrkeskurser inom regionalt 
yrkesvux

Kontakt: statsbidragvux@skolverket.se



Övriga frågor

• Yrkes-sfi

• Utökad rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux –

behörighet och antagning

• Nationella prov

• Studiestartsstöd



Tack för oss!


