Skolverkets insamlingar av
uppgifter om komvux

Yrkespaket
• Redovisades inte för 2020 på grund av brister i
vårens uppgifter
• Antalet angivna yrkespaket var fler under hösten
2020
• Fortsätt redovisa yrkespaket!
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Prövning och validering
Validering
• På grundläggande nivå var andelen under 1 procent av betygsatta kursdeltagare, 193
stycken.
• På gymnasial nivå var andelen under 1 procent av betygsatta kursdeltagare, 720 stycken.
Prövning
• På grundläggande nivå var det under 1 procent som hade gjort prövning inom kursen.
• Ungefär 2 procent av alla betygsatta kursdeltagare på gymnasial nivå hade gjort en
prövning. Antalet var 13 190.
• I 1 329 fall var prövningen gjord efter validering hos betygsatta..
Sida 3

Kursens syfte

Gymnasial nivå
(KGYORI1)

Grundläggande
nivå (GRNORI2)

…att vara en introduktion till
kurser inom olika
kunskapsområden (1C)

10 669

4 150

…att ge ökade studietekniska
färdigheter (1B)

9 345

6 945

…att ge stöd i form av
yrkessvenska (1F)

8 350

1 334

…att medverka till väl
underbyggda beslut om studieeller yrkesval (1A)

5 911

1 614

…att ge grundläggande digital
kompetens (1G)

2 399

3 009

…att ge tillfälle till validering
(1D)

2 076

756

…att ge grundläggande
kunskaper om arbetsliv och
arbetsmarknad (1H)

1 410

1 008

…att ge modersmålsstöd eller
studiehandledning på
modersmål (1E)

1 015

599

Okänt syfte
Totalt

2 247
43 422

1 201
20 616

Förändringar i insamling 2021
Fr.o.m första halvåret
• Hård kontroll av kurskoder som rapporteras in, inklusive delkurser.
Hitta aktuella kurskoder på https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvuxgymnasial/laroplan-for-vux-och-amnesplaner-for-komvux-gymnasial/hitta-amnen-och-kurser-forkomvux-gymnasial
Fr.o.m andra halvåret
• Högskoleförberedande program har blivit ersatta av högskoleförberedande studieområden.
Insamling för yrkesprogram påverkas inte.
• Hård kontroll av betygsvärden för komvuxarbetet. Liksom gymnasiearbetet är enbart E eller F ett
tillåtet betyg.
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Förändringar i insamling 2022
Fr.o.m första halvåret 2022
• Förenklad betygsskala inom komvux på grundläggande nivå samt sfi.
• Förändrad insamlingsperiod för komvux på grundläggande och gymnasial nivå samt sfi:
”Föregående kalenderhalvår: fr.o.m. första måndagen efter den 30 juni t.o.m. söndagen i den
veckan då 31 december infaller resp. fr.o.m. första måndagen efter 31 december t.o.m. söndagen
i den vecka då 30 juni infaller. Om den 30 juni resp. den 31 december infaller på en måndag ska
mätperioden starta från den måndagen.”
– För våren 2022 blir referensperioden med nya regeln 3 januari 2022 till 3 juli 2022, men i
övergången kommer vi att använda perioden 1 januari 2022 till 3 juli 2022.
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Tack för oss!

