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Antal ”unika” elever inom sfi, gr, gy:
2017: ca 376 000
2018: ca 385 000
2019: ca 387 000

Antal elever, 2018–2019
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Komvux gy

Antal elever i yrkesinriktningar år 2017–2019
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Komvux för stärkt kompetensförsörjning
• Målen för komvux utökas
• De med störst behov av utbildning ska prioriteras
• Särvux har upphört som egen skolform och inkluderats i
komvux – Komvux består nu av fem skolformsdelar
• Ökade möjligheter till utbildning inom särvux
• Ett komvuxarbete införs
• En förenklad betygsskala på grundläggande nivå och sfi
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Kommunal vuxenutbildning (komvux)
– på grundläggande nivå,
– på gymnasial nivå,
– som särskild utbildning på
grundläggande nivå,
– som särskild utbildning på
gymnasial nivå, och
– i svenska för invandrare

Målen med komvux har utökats
• Målen för den kommunala vuxenutbildningen är att
– vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande,
– vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbetsoch samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling,
– den ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning, och
– den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till arbetslivet.

• Utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens
behov och förutsättningar.
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Prioritering och urval
• Nya urvalsregler – de med störst behov av utbildning ska prioriteras
• ”Regeringen avser att återkomma med mer detaljerade regler i förordning
för urval till komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning
på gymnasial nivå. Detta inkluderar hur prioriteringar ska göras mellan olika
grupper av sökande som alla har ett stort behov av utbildningen.” (ur prop.)

Från ansökan till antagning…
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Komvux som särskild utbildning
• Särvux har blivit en del av komvux!

• Flera nya uppdrag till Skolverket rörande
komvux som särskild utbildning

• Ökade möjligheter till utbildning

– Revidering av stödmaterial och lärande exempel

– Rätt att läsa komvux som särskild utbildning på

– Stöd till kommunerna kring studie- och

grundläggande nivå i annan kommun

yrkesvägledning, organisation och struktur

– Ökade möjligheter till komvux som särskild

– Yrkespaket

utbildning på gymnasial nivå i en annan kommun

– Analys av orsaker till minskat deltagande i

– Prövning införs inom komvux som särskild

utbildning

utbildning
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Elever inom särvux 2009–2019
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Komvux för stärkt kompetensförsörjning –
ett stegvis införande
Från 1 juli 2020

Från 1 juli 2021

• Målen för utbildningen utökas

• De med störst behov av utbildning prioriteras

• Särvux upphör som egen skolform och

• Ett komvuxarbete införs

inkluderas i komvux

• Prövning inom komvux som särskild
utbildning införs

• Rätt att läsa komvux som särskild utbildning
på grundläggande nivå i annan kommun
• Ökade möjligheter till komvux som särskild
utbildning på gymnasial nivå i en annan

Från 1 januari 2022
• En förenklad betygsskala på grundläggande
nivå och sfi

kommun
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Förändringar i ämnesoch kursplaner

Kurs- och ämnesplaner – komvux
• Komvux har en egen läroplan och egna kursplaner för grundläggande nivå
(motsvarade grundskola och grundsärskola) och sfi
• Kurser (och ämnesplaner) på gymnasial nivå är gemensamma med
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan
• Vuxenutbildningen utgår från kurser, inte program
• Vuxenutbildningen ska bedrivas kontinuerligt året om
• Övergångsbestämmelser – utifrån varje kurs och den enskilde individens
individuella studieplan
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Aktuella förändringar i ämnes- och
kursplaner
• Reviderade ämnen/kurser i matematik, engelska och moderna språk på
gymnasial nivå
• Både större och mindre förändringar i yrkesutbildning inom olika
yrkesområden på gymnasial nivå.
– Nya ämnen och kurser har tillkommit, kurser har reviderats och vissa kurser upphör
– Vissa nationella yrkespaket revideras
– Till exempel stora förändringar inom vård och omsorg

• Nya kurser på grundläggande nivå och sfi
– En förenklad betygsskala införs: Godkänt och Icke godkänt
– En av flera beslutade förändringar inom ramen för ”Komvux för stärkt kompetensförsörjning”
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Tillämpas från och med den…
1 juli 2020
– Nya ämnen och nya kurser inom fordon och transport
– Den reviderade kursen vård och omsorg specialisering 100p
1 juli 2021
– Moderna språk på gymnasial nivå
– Övriga yrkesämnen/kurser
1 jan 2022
– Nya kurser och ny betygsskala på grundläggande nivå och sfi
– Matematik och engelska på gymnasial nivå
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Mer information
• Ny webbsida med övergripande information om aktuella förändringar inom komvux
– Förändringarna inom ramen för Komvux för stärkt kompetensförsörjning
– Förändringar i kurs- och ämnesplaner på gymnasial nivå

www.skolverket.se/forandringar-inom-komvux
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Övrigt aktuellt från
Skolverket

Kommande insatser från Skolverket
• Insatser i Skolverkets kalendarium, till exempel:
– 26/11: Webbinarium – Hur kan vuxenutbildningen organisera kartläggning?
– 4/12: Lärlingsnätverk komvux
– 14/12: Nätverk/kvalificerad fortbildning för komvux-rektorer

• Nätverk för nyanländas lärande
• NVL – Nordiskt nätverk för vuxnas lärande, Validering,
Studie- och yrkesvägledning, Grundläggande färdigheter
• Entreprenörskap inom vuxenutbildningen
• Validering
• Mötesplats Vux
Skolverket
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Övrigt aktuellt från Skolverket
• Några aktuella publikationer
– Lägesbild av situationen i komvux med anledning av coronapandemin
(insamling 5–16 oktober)
– Uppföljning av utbildningar inom regionalt yrkesvux 2019
– Skolverkets lägesbedömning 2020
– Sammanställning av regionala dialoger 2020
– Kommentarmaterial: Få syn på digitaliseringen i vuxenutbildningen

• Ny webbsida med övergripande information om aktuella
förändringar inom komvux

Skolverket

Sida 18

ESF-projekt: Kombinationsutbildningar sfi/sva
Syfte & mål:
• Att på nationell nivå identifiera vilka kombinationsutbildningar* som är funktionella, adekvata och
framgångsrika.
• Att utveckla en sammansatt metodik för en kombinationsutbildning som kan integreras i
skolsystemet genom ett nära samarbete mellan lärosäte, regioner, huvudmän för kommunal
vuxenutbildning och branscher med anställningsbehov.
• Projektet består av två delar: En såväl kvantitativ som kvalitativ nationell kartläggning över
befintliga kombinationsutbildningar i Sverige. Identifiering och utveckling av en sammansatt
metodik för genomförande av kombinationsutbildningar.
• Samverkansparter: Projektet kommer att drivas av Skolverket med hjälp av lärosäten, regioner,
kommunala vuxenutbildningar och branscher med anställningsbehov.
*En kombinationsutbildning är en utbildning där studier i svenska för invandrare (sfi)/svenska som andraspråk (sva) kombineras med studier
i yrkesutbildning inom ramen för regionalt yrkesvux
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Tack för idag!
upplysningstjansten@skolverket.se
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