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Innehåll

• Inledning

• Aktuellt inom komvux – aktuella förändringar, regeländringar, förslag, remisser

• Aktuellt om statsbidrag – lärcentrum, regionalt yrkesvux och validering

• Aktuellt från Skolverket – stöd, aktiviteter och uppdrag
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Elever i komvux

*Mätningen för komvux som särskild utbildning sker enbart under en mätvecka i oktober 

till skillnad från övriga skolformsdelar som visar alla som läst under hela året.

2018–2020  
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Yrkesutbildning 2018–2020  
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Studiestartsstöd

Språkplikt

Utbildningsplikt

Nationella 

delkurser

Lärcentrum

Sfi en del av 

komvux

Nya syften för 

orienteringskurser Förändringar i kurs- och 

ämnesplaner

Komvuxarbete

En förenklad 

betygsskala

Kartläggning 

och validering

Utökad rätt till komvux

på gymnasial nivå

Särvux en del av 

komvux

Kombinations-

utbildningar

Yrkespaket

Regionalt yrkesvux

Ny prioritering och 

nya urvalsregler

Utökade mål för 

komvux

Sammanhållen utbildning 

inom utbildningsplikten

Omställningsstudiestöd

Översyn av 

svenskämnet

Fler unga ska nå 

målen med sin 

gymnasieutbildning

Sfi-peng

Medborgarskaps-

prov?

Validerings-

delegationen

Kvalitet i utbildning 

i svenska som 

andraspråk

Ämnesbetyg

Planering och 

dimensionering

Aktuella utredningar, 

förslag, remisser…

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/09/en-sammanhallen-utbildning-for-nyanlanda-som-har-utbildningsplikt/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/12/dir.-2020138/
https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/11/uppdrag-om-en-bred-oversyn-av-svenskamnena/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/04/dir.-202123/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/12/dir.-2020138/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20212/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-201969/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/12/sou-202066/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202043/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/06/sou-202033/
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Komvux för stärkt kompetensförsörjning

• Ändringar och tillägg i skollagens övergripande mål och prioritering

• Nya urvalsregler på gymnasial nivå

• Komvux består nu av fem skolformsdelar

– Särvux har upphört som egen skolform och inkluderats i komvux

• Flera förändringar rörande komvux som särskild utbildning

– Lagstiftningen för särskild utbildning harmonieras med övriga komvux

• Ett komvuxarbete är infört

• En ny högskoleförberedande examen mot studieområden är införd

• En förenklad betygsskala på grundläggande nivå och sfi införs
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En förenklad betygsskala

• Inom komvux på grundläggande nivå och komvux i sfi blir 

betygen Godkänt och Icke godkänt. 

• Inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå 

används endast betyget Godkänt. Elever som inte når 

Godkänt ska få ett intyg om att de deltagit i kursen.

• Den nya betygsskalan träder i kraft 1 januari 2022 – det 

betyder att från och med 2022 ska endast betyg enligt den 

nya betygsskalan sättas oavsett när kursen påbörjats. 
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En förenklad betygsskala – vad ändras?

• Ett godkänt betygssteg (Godkänt)

• Förändringarna rör framför allt kunskapskraven

– De överliggande betygsstegen stryks

– Inte fetmarkerade värdeord

– Vissa förändringar i omfattning och detaljgrad

• Mindre förändringar i övriga delar av kursplanerna

Beslut om kursplanerna fattas i oktober
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Nya urvalsregler på gymnasial nivå

• Den övergripande prioriteringen i skollagen är ändrad – de med störst behov 

av utbildning ska prioriteras

• Prioritering vid urval regleras i förordningen om vuxenutbildning 

– Regleringen i 3 kap. 7 och 8 §§ förordningen om vuxenutbildning är ändrad

– Ingen särskild reglering för regionalt yrkesvux

• De nya reglerna om urval anger i vilken ordning olika grupper av sökande, som 

alla har ett stort behov av utbildning, ska prioriteras
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Stöd på 

Skolverket.se

• Från ansökan till antagning 

inom komvux på gymnasial nivå

• Rätt, behörighet och antagning 

till komvux på gymnasial nivå

• Aktuella förändringar inom 

kommunal vuxenutbildning 

(komvux)

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/fran-ansokan-till-antagning-inom-komvux-pa-gymnasial-niva
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-och-antagning-till-komvux-pa-gymnasial-niva
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux
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Stöd på 

Skolverket.se

• Från ansökan till antagning 

inom komvux på gymnasial nivå

• Rätt, behörighet och antagning 

till komvux på gymnasial nivå

• Aktuella förändringar inom 

kommunal vuxenutbildning 

(komvux)

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/fran-ansokan-till-antagning-inom-komvux-pa-gymnasial-niva
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-och-antagning-till-komvux-pa-gymnasial-niva
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux
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Stöd på 

Skolverket.se

• Från ansökan till antagning 

inom komvux på gymnasial nivå

• Rätt, behörighet och antagning 

till komvux på gymnasial nivå

• Aktuella förändringar inom 

kommunal vuxenutbildning 

(komvux)

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/fran-ansokan-till-antagning-inom-komvux-pa-gymnasial-niva
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-och-antagning-till-komvux-pa-gymnasial-niva
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux
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Stöd på 

Skolverket.se

• Från ansökan till antagning 

inom komvux på gymnasial nivå

• Rätt, behörighet och antagning 

till komvux på gymnasial nivå

• Aktuella förändringar inom 

kommunal vuxenutbildning 

(komvux)

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/fran-ansokan-till-antagning-inom-komvux-pa-gymnasial-niva
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-behorighet-och-antagning-till-komvux-pa-gymnasial-niva
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux
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Aktuella förändringar i kurs- och ämnesplaner

• Reviderade kurser/ämnen i matematik, engelska och moderna språk 

på gymnasial nivå

• Både större och mindre förändringar i yrkesutbildning inom olika 

yrkesområden på gymnasial nivå

– Nya kurser och ämnen har tillkommit, vissa kurser har reviderats och vissa kurser 

upphör 

• En förenklad betygsskala på grundläggande nivå och sfi
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Information på skolverket.se

• Aktuella förändringar inom kommunal 

vuxenutbildning (komvux)

• Förändringar av kurser och 

ämnesplaner på gymnasial nivå

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/forandringar-av-kurser-och-amnesplaner-inom-komvux-pa-gymnasial-niva
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Ämnesbetyg?

Lagrådsremiss med förslag om ändringar i skollagen

• Ny princip för betygssättning och att betygskriterier ersätter kunskapskrav 

föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 (alla skolformer där betyg sätts)

• Ämnesbetyg föreslås att börja tillämpas på utbildning som påbörjas efter 

den 30 juni 2025 (gymnasieskola, gymnasiesärskola, komvux på gymnasial 

nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå)

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/08/amnesbetyg--betygen-ska-battre-spegla-elevers-kunskaper/


Sida 17

Övrigt aktuellt 

• Möjligheten att utfärda slutbetyg inom komvux har förlängts

• Vissa insatser för ökad lärarkompetens

• Bättre studiestöd högre upp i åldrarna

• Intensivår för nyanlända

• Departementspromemoria: Omställningsstudiestöd – ett nytt parallellt 

offentligt studiestödssystem föreslås

• Lagrådsremiss: Förslag om en sammanhållen utbildning för nyanlända som 

har utbildningsplikt

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/mojligheten-att-utfarda-slutbetyg-i-komvux-forlangs-ytterligare-fyra-ar/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021152/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/03/prop.-202021122/
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/nu-startar-intensivaret-for-nyanlanda/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2021/06/omstallningsstudiestod/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2021/09/en-sammanhallen-utbildning-for-nyanlanda-som-har-utbildningsplikt/


Aktuellt inom 

statsbidrag
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Aktuellt inom statsbidrag

• Regionalt yrkesvux

– Arbete med att utveckla kommunikationen 

– Ansökan för 2022 pågår 

– Förslag om ca 3,7 miljarder kr för 2023, ansökan under våren 2022

• Kartläggning och validering – nytt statsbidrag!

– Förslag om 70 miljoner för 2022, ansökan tidig vår 2022

Statsbidragskalendern på skolverket.se

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidragskalendern
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Lärcentrum – Skolverkets uppdrag

• Administrera statsbidraget

• Myndighetsövergripande samverkan kring lärcentrum

– Vilket stöd kan myndigheter ge för att utveckla lärcentrum?

– Kartläggning som ska resultera i förslag på insatser

– Intervjuer med ett flertal aktörer
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Aktuellt inom statsbidrag – Lärcentrum 

• Statsbidraget infördes 2018

• Högt söktryck och oförutsägbar fördelning

• Tidigare projekt: pedagogiskt stöd, digitalisering och utveckling av lärmiljön

• Ansökan för 2022

– 15 oktober – 15 november, beslut i januari

– Budget anges i Skolverkets regleringsbrev för 2022 

Statsbidragskalendern på skolverket.se

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidragskalendern


Skolverkets pågående 

och planerade insatser 

och aktiviteter 
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Kvalitetsverkstaden

• Processtöd för systematiskt 

kvalitetsarbete

• För nyckelpersoner på förvaltning och 

rektorer

• För alla verksamhetsformer inom 

skolväsendet

• Läs mer här

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/kvalitetsverkstaden
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Komvux i Kvalitetsverkstaden

• Entreprenad

• Flexibla studieformer och individanpassning

• Sammanställning av resultat

• Verksamhetens förutsättningar

• Mål
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Nätverk om systematiskt 

kvalitetsarbete

• Nätverket riktar sig till skolchefer, skolledare och 

utvecklingsledare inom komvux

• Erfarenhetsutbyte och input av olika slag

• Särskilt fokus på nyanlända elever och elever med 

annat modersmål än svenska 

• Anmäl dig till starten våren 2022 genom att mejla 

nyavux@skolverket.se före den 31 december

• Information här

mailto:nyavux@skolverket.se
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/anmal-dig-till-natverk-med-fokus-pa-systematiskt-kvalitetsarbete-och-nyanlanda-elever-och-elever-med-annat-modersmal-an-svenska
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Nytt regeringsuppdrag om insatser för 

ökad kvalitet och likvärdighet
Myndighetsövergripande uppdrag till Skolverket, Skolinspektionen, 

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet

Skolverket ska

• föreslå nationella målsättningar, delmål och indikatorer samt framgångsfaktorer 

för effektiv skolutveckling

• ta fram analysunderlag inför kvalitetsdialoger med huvudmän

• erbjuda kvalitetsdialoger med huvudmän

• inrätta flera nya kontor och därigenom åstadkomma större spridning och 

närvaro i landet
Läs mer på regeringen.se

https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2021/09/uppdrag-till-skolmyndigheterna-om-insatser-for-okad-kvalitet-och-likvardighet/
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Skolverkets uppdrag att främja användningen 

och utvecklingen av validering inom komvux

• Nationellt skolutvecklingsprogram

• Webbaserad utbildning: Valideringsarbete, i teori och praktik – webbkurs -

Skolverket

• Lärosätesutbildning Validering i praktiken 7,5 hp

• Webbinarier riktade till olika målgrupper

• Nordiskt nätverk för vuxnas lärande  

• Myndighetsövergripande samverkan

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/valideringsarbete-i-teori-och-praktik---webbkurs
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Flexibla studieformer inom komvux

• Skolverket initierade våren 2020 ett arbete för att kartlägga behovet av en djupare 

målgruppsanalys sett till behoven av stöd inom ”flexibla studieformer” inom komvux

• Analysen visade på ett behov av stöd till huvudmän, rektorer och lärare i organisering 

och genomförande av flexibla studieformer samt i systematiskt kvalitetsarbete

• Resultat: 

– Webbseminarium riktat mot huvudmän och rektorer genomfört i juni 2021

– Webbkurs för lärare under utveckling – färdig i december 2021 
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Nytt regeringsuppdrag – stödja och informera kring 

yrkesutbildningar i kombination med sfi/sva

• Kursutveckling i samverkan med NC/SU kring integrerad språk- och 

yrkesutbildning 

• Genomförande av informations- och stödinsatser riktat mot huvudmän, 

rektorer och lärare i organisering och genomförande av 

kombinationsutbildningar (18 nov. och 1 dec.)

• Uppdraget redovisas i april 2024
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Att organisera komvux som särskild utbildning

– en del av komvux

• Minskade elevvolymer

• Öka kunskapen om målgruppen

• Stödja kommunerna i organisering och genomförande av utbildning

• Förslag till yrkespaket inom särskild utbildning
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Förenklad betygsskala

• Stöd på webben publiceras fortlöpande

• Öppna hus i december riktade mot respektive skolformsdel: 

sfi, komvux på grundläggande nivå samt komvux som 

särskild utbildning på grundläggande nivå 
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Litteracitet för vuxna
Kartläggningsmaterial för  nyanlända vuxna – Litteracitet

Materialet finns i bedömningsportalen (Kartläggningsmaterial – Vuxenutbildning)

Nätverk och blogg på EPALE

• Litteracitetsverkstaden – Blogg

• Litteracitetsverkstaden – Nätverk

https://bp.skolverket.se/web/thv/start
https://epale.ec.europa.eu/sv/blog/kartlaggning-av-digital-litteracitet-varfor-da
https://epale.ec.europa.eu/en/private/litteracitetsverkstaden
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Numeracitet för vuxna
Nyanlända vuxnas numeracitet - en artikel framtagen av PRIM-gruppen vid 

Stockholms universitet

Basmatematik med språkhjälpare

Norskt material på svenska

Lärarhandledning och filmer

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/litteracitet-for-vuxna/undervisning-i-numeracitet#h-Nyanlandavuxnasnumeracitet
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/litteracitet-for-vuxna/undervisning-i-numeracitet#h-Basmatematikmedsprakhjalpare


Sida 34

Övriga regeringsuppdrag till Skolverket 

under 2021 – ett urval:

• Fortsatt uppföljning av coronapandemins påverkan

• Utformning av regionala planeringsunderlag

• Förberedelser för införande av ämnesbetyg

• Förbättrat informationsutbyte för ökade övergångar till utbildning 

(tillsammans med Af)

• Språkträning för anställda inom äldreomsorgen

• Bred översyn av svenskämnena

Skolverkets regleringsbrev 

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=21396


Kontakt: www.skolverket.se/mejla-oss

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev!

Skolverkets kalender

http://www.skolverket.se/mejla-oss
https://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev/prenumerera-pa-skolverkets-nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender

