
Återstående svar från Skolverket på de frågor som ställdes vid ViSa-

konferensen den 24 september.  

Fråga: Om betyget behöver rättas/ändras på gymnasiearbete, får man göra det 

efter 1/7 2021?  

Svar: Ja. Se förklaring från Skolverkets jurist nedan. 

Fråga: Det kommer alltså inte gå att rätta betyg på sfi och grundläggande kurser 

enligt gamla betygsskalan som är satta innan 2021-01-01 efter 2021-01-01, dvs. 

gamla betygsskalan kommer vara helt avstängd efter 2022-01-01? Hur gör man 

med betygskataloger, där rättade betyg enl nya skalan kommer finnas bland betyg 

enligt gamla skalan?  

Svar: Jo, det kommer att, under vissa betingelser, gå att rätta betyg efter den 1 

januari. Se förklaring från Skolverkets jurist nedan.  

Bestämmelsen om rättelse (3 kap. 19 § skollagen) ger rektorn möjlighet att rätta 

ett satt betyg som innehåller en uppenbar oriktighet till följd av ett skrivfel eller 

liknande förbiseende.  

Det finns även en bestämmelse om ändring av uppenbart oriktiga betyg (3 kap. 20 

§ skollagen) som enligt förarbetena (prop. 2009/10:165 s. 300 ff och 669 f.) är 

tillämplig i de fall det är frågan om ett uppenbart felaktigt beslut, t.ex. att 

bedömningsunderlag har förbisetts. Det ska dock vara fråga om uppenbara 

felaktigheter. Någon mer ingående granskning av grunderna för beslutet ska inte 

behöva göras om det inte finns särskild anledning till det. Vidare konstateras i 

förarbetena att bestämmelsen däremot inte medger att en elev som uppfattar sig 

felaktigt bedömd, får ytterligare möjlighet att visa upp sina kunskaper efter det att 

betyget satts. Ändringsskyldigheten kan uppkomma genom att en beslutsfattare 

själv upptäcker ett förbiseende eller en felbedömning. I förarbetena anges att nya 

omständigheter som en elev åberopar kan göra att beslutet i efterhand framstår 

som uppenbart oriktigt men att sådana omständigheter måste hänföra sig till 

tiden före det ursprungliga beslutet.  

När det gäller rättelse av ett betyg som är satt före den 1 januari 2022, och som 

sker enligt 3 kap. 19 § skollagen, på grund av ett skrivfel eller likande förbiseende 

så ska ingen ny bedömning av kunskaperna göras utifrån den nya lydelsen 

(gällande lydelsen) av kursplanerna med den förenklade betygsskalan. Det 

innebär enligt Skolverkets bedömning att den nya förenklade betygsskalan inte är 

tillämplig vid en rättelse (enligt 3 kap. 19 § skollagen) av ett betyg satt före den 1 

januari 2022.  

Detsamma gäller för en ändring av ett uppenbart oriktigt betyg (enligt 3 kap. 20 § 

skollagen), där omständigheterna för ändringen behöver hänföra sig till tiden 

före det ursprungliga beslutet samt utifrån de förutsättningar som gällde vid 

tidpunkten för det ursprungliga beslutet. En ändring av ett uppenbart oriktigt 

betyg får heller inte innebära att betyget sänks.   



Bestämmelserna om rättelse och ändring av uppenbart oriktiga betyg omfattar 

även tidigare satta betyg på gymnasiearbetet givet att förutsättningarna för sådan 

rättelse eller ändring av uppenbart oriktiga betyg är uppfyllda. Detta trots att 

gymnasiearbetet inte längre kan genomföras inom komvux.  

Betygskatalogen kan innehålla olika typer av betyg. Hur rättelsen ska hanteras i 

betygskatalogen framgår av 14 § i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:8) om 

betygskatalog för vuxenutbildning.  

Rättelser och ändringar i betygskatalogen  

Bestämmelser om rättelse av betyg och om ändring av uppenbart oriktiga betyg 

finns i 3 kap. 19 och 20 §§ skollagen (2010:800). Av bestämmelserna i 20 kap. 45 

§ skollagen framgår att vad som sägs i 3 kap. 19 och 20 §§ skollagen om rättelse 

och ändring av betyg även är tillämpligt på intyg. Rättelser och ändringar ska 

anges i betygskatalogen. Om ett betyg eller intyg rättas eller ändras ska såväl det 

gamla som det nya betyget och intyget framgå. Rättelser och ändringar ska 

dateras och signeras på samma sätt som anges i 7 §. Det ska framgå av 

betygskatalogen om det är en rättelse eller ändring som är beslutad. 

2012:8 (skolverket.se) 

Fråga: Voms-kurser: Kan man påbörja gamla kurser när dom varit med i 

studieplanen eller resp kurs måste vara påbörjad innan 210701?  

Svar: Nej, de kurser som upphörde den 1 juli 2021 kan inte längre påbörjas. Har 

de kurserna inte påbörjats innan den 1 juli behöver alltså studieplanen ses över 

och revideras. Observera dock att upphävandet av några ämnen/kurser har 

flyttats till 1 juli 2022 (gäller de kurser som ingår i ämnena medicin, vård och 

omsorg och sjukvård), så just dessa går bra att påbörja fram till 30 juni 2022. 

Fråga: Om en elev läst VO specialisering och vill ha ut en Yrkesexamen behöver 

den eleven också läsa ett Komvuxarbete då kurserna i princip är lika?  

Svar: Ja, ett komvuxarbete (eller tidigare genomfört gymnasiearbete) krävs alltid 

för en examen. Det innebär att en elev som utöver ett yrkespaket även läser mot 

en yrkesexamen inom vård och omsorg ska genomföra ett komvuxarbete, även om 

de läst specialiseringskursen. 

Fråga: Kursen Psykiatri (PSYPSY01) har enligt lärare ett nytt innehåll numera 

men den har samma kurskod, är det OK?  

Svar: Hela ämnet psykiatri är reviderat – men ja, det stämmer att kurs 1 fortsatt 

har samma poängomfattning och samma kurskod. (Däremot har kursen Psykiatri 

2 både ändrad poängomfattning och ändrad kurskod). 

Fråga: Det hade varit bättre om när det görs förändringar i de nationella 

yrkespaketen att även blir förändring i koden. Det blir enklare för 

administrationen att bifoga rätt bilaga. Alla systemleverantörer har inte lagt in 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs/svid12_6bfaca41169863e6a6595a/2062829119/api/v1/download/senaste-lydelse/2012:8


bilagorna för utskrift i elevsystemet. Det innebär att bilagorna måste hanteras helt 

manuellt. 

Svar: Skolverket tar med sig denna synpunkt i vårt fortsatta arbete kring koder.  

Fråga: Från vilket datum, år, kan elever kräva att få en bilaga till utdrag från 

betygskatalog, från ett yrkespaket? 

Svar:  Utformningen av bilagan till utdrag ur betygskatalogen infördes genom 

föreskrifter (SKOLFS 2018:7) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 

2012:8) om betygskatalog för vuxenutbildning. Dessa ändringar trädde i kraft 

den 1 juli 2018. 

Länk till ändringsföreskrifterna: 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/regler-och-ansvar/sok-forordningar-

och-foreskrifter-

skolfs/svid12_6bfaca41169863e6a6595a/2062829119/api/v1/download/andringsf

orfattning/2018:7 

Ändringen av 4 kap. 12 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning som 

innebar att bestämmelser om bilaga till utdraget för den som har genomgått en 

kombination av nationella kurser i yrkesämnen som är relevanta för ett 

yrkesområde (sammanhållen yrkesutbildning) infördes genom förordningen 

(2016:938) om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 

trädde i kraft den 1 januari 2017. 

Länk till ändringsförordningen: 

Förordning (2016:938) om ändring i förordningen (2011:1108) om 

vuxenutbildning (SFS 2016:938) (filedn.com) 

Fråga: Varför ska man ange om utbildningen har genomförts som 

lärlingsutbildning? Målen för kurserna är ju samma oavsett hur de läses. 

Svar: Det beror på kravet vid redovisningen av regionalt yrkesvux där denna 

uppgift måste redovisas.  

Fråga: Hur fungerar det om vi har justerade terminsperioder som inte stämmer 

med er period?  

Svar: Som tidigare nämnts kommer terminsperioder som inte stämmer med vår 

period att hanteras likadant som tidigare. 

Fråga: Har de förändrade tiderna för insamlingsperiod kommunicerats med 

systemleverantörerna?  

Svar: Som tidigare nämnts har informationen gått ut till de stora 

systemleverantörerna våren 2021. 

https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs/svid12_6bfaca41169863e6a6595a/2062829119/api/v1/download/andringsforfattning/2018:7
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs/svid12_6bfaca41169863e6a6595a/2062829119/api/v1/download/andringsforfattning/2018:7
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs/svid12_6bfaca41169863e6a6595a/2062829119/api/v1/download/andringsforfattning/2018:7
https://www.skolverket.se/sitevision/proxy/regler-och-ansvar/sok-forordningar-och-foreskrifter-skolfs/svid12_6bfaca41169863e6a6595a/2062829119/api/v1/download/andringsforfattning/2018:7
https://filedn.com/ljdBas5OJsrLJOq6KhtBYC4/forarbeten/sfs/2016/sfs-2016-938.pdf
https://filedn.com/ljdBas5OJsrLJOq6KhtBYC4/forarbeten/sfs/2016/sfs-2016-938.pdf


Fråga: En fråga som hängt med länge är frågan kring varför vi ska rapportera in 

närvaro för SFI? Har ni hört något om detta, det var tal om att det ev. skulle tas 

bort?  

Svar: Se svar på nästa punkt 

Fråga: Om vi kan rapportera studietakt i procent för distanselever sfi varför kan 

inte det rapporteras för alla sfielever? istället för timmar...   

Svar: En till förändring vid insamlingen 2022 är att studietakten för sfi utgår och 

ersätts med antal timmar i klassrum och på distans. Nedanstående information 

gick ut till systemleverantörerna våren 2021: 

Distansutbildning/fjärrundervisning - Utgår 
Här anges om eleven läst kursen på distans eller fjärrundervisning. 
0 = Ej läst kursen på distans/fjärrundervisning. 
1 = Läst kursen på distans/fjärrundervisning. 
  
I upplägget kan ingå aktiviteter, frivilliga eller obligatoriska, som utförs i 
anordnarens lokaler. 
  

Omfattning - Utgår 
Om eleven haft undervisning på distans anges här studieomfattningen av 
distansstudierna i procent av heltid, 1 – 100. 
  

Undervisningstimmar i klassrummet 
Antal undervisningstimmar om 60 minuter under vilka deltagarna varit närvarande i  
undervisning i klassrum på aktuell kurs under insamlingsperioden. 
  
Om prövning har skett, ange antal timmar som prövningen tagit i anspråk, max 20. 
Koden J ska då 
anges under uppgiften ”Orsak”.  
  

Undervisningstimmar på distans 
Med undervisningstimmar på distans avses de timmar av kursen där deltagarna 
genom interaktiv 
undervisning under ledning av lärare studerat via informations- och 
kommunikationsteknik. 

 

Fråga: Vid förändringar så kommer ibland informationen sent till 

systemleverantörer och verksamheter och det är inte alltid systemstöd hinner 

komma på plats i tid. Hur arbetar ni för att kunna öka framförhållingen? Ex För 

gymnasieskolan behövs inte samma framförhållning eftersom eleverna läser 

terminsvis och då finns tid innan tex examen ska utfördas men inom vux är det 

korta studietider tex 5veckor. 

Svar:  Skolverket tittar bl.a. på hur vi ska kunna utöka opendata så att vi även kan 

publicera styrdokument som är kommande, alltså i förväg, och inte vänta till de 

börjar gälla som idag.  

Fråga:  Vi får ofta frågor från eleverna som ber oss skicka deras betyg som pdf 

via mejl. Vad säger Skolverket om detta?  



Svar: Det finns inga hinder mot att komvux scannar in ett utfärdat betyg och även 

skickar den versionen via e-post men betygen behöver även utfärdas skriftligt. 

Det går alltså bra elever får digitala kopior av betygshandlingar så länge 

originalet eller betygsutdraget utfärdas enligt betygsföreskrifterna, dvs att de 

utfärdas skriftligt och undertecknas av rektor (eller den rektor delegerar till). 

Om verksamheten skapar en sådan rutin kan det vara klokt att skicka med 

information till eleven om att betygshandlingen i original är en värdehandling 

som generellt inte kan utfärdas på nytt. Skolverket får nämligen ganska ofta 

frågor från elever som har tappat bort handlingen.  

Fråga:15 timmar per vecka under en vecka säger vi. Mot A-kassorna blir det så 

konstigt för dom vill veta omfattning i procent. Vi kan inte säga att 15 timmar är 

heltid eller deltid. Många har andra aktiviteter på resterande tid på dagen. Hur ska 

man säga till A-kassorna?  

Svar: Detta är ingenting Skolverket kan uttala sig om.  

 


