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Innehåll

• Aktuella förändringar inom komvux

• Aktuellt om statsbidrag – lärcentrum, regionalt yrkesvux och validering

• Aktuellt från Skolverket – stöd, aktiviteter och uppdrag
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Statsbidrag för 

kartläggning och 

validering

Förändringar 

inom regionalt 

yrkesvux

Förändringar i kurs-

och ämnesplaner 

(gy-nivå)

Yrkespaket

Komvuxarbete 

och examen

En förenklad 

betygsskala 

(sfi/gr)

Komvux som 

särskild utbildning

Ny prioritering och 

nya urvalsregler

Utökade mål för 

komvux

Några aktuella förändringar som införts

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-kartlaggning-och-validering-2022
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/anordna-utbildning-inom-vuxenutbildningen/anordna-utb/anordna-yrkesutbildning-inom-regionalt-yrkesvux
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/forandringar-av-kurser-inom-komvux-pa-gymnasial-niva-som-infors-2021---2022
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/nationella-yrkespaket-for-komvux
https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/examen-och-slutbetyg-inom-komvux-pa-gymnasial-niva
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/forenklad-betygsskala-infors-i-tre-skolformsdelar-i-komvux
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/komvux-som-sarskild-utbildning---en-del-av-komvux
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/aktuellt-om-mal-prioritering-och-urval-inom-komvux
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/aktuellt-om-mal-prioritering-och-urval-inom-komvux
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux


Sida 4

Stärkt kvalitet och 

likvärdighet inom 

komvux – svenska som 

andraspråk (KLIVA)

Betänkande

– från statlig utredning

Lagrådsremiss 

– regeringens förslag till 
lagrådet

Proposition 

– regeringens förslag för beslut i 
riksdagen

Lag 

– ny lag träder i kraft

Sfi-peng till 

utbildningsanordnare 

Fler unga ska nå 

målen med sin 

gymnasieutbildning

Ett statligt 

huvudmannaskap för 

skolan

Kommande förändringar?

Sammanhållen 

utbildning för 

nyanlända med 

utbildningsplikt

Validering för 

kompetensförsörjning 

och livslångt lärande

Dimensionering av 

gymnasial utbildning 

för bättre 

kompetensförsörjning

Flexibilitet, 

omställningsförmåga 

och trygghet på 

arbetsmarknaden

Elevhälsa och stärkt 

utbildning för elever 

med intellektuell 

funktionsnedsättning

2022-04-05

Ämnesbetyg –

betygen ska bättre 

spegla elevers 

kunskaper 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/12/sou-202066/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/03/sou-202217/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/04/dir.-202123/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2022/03/dir-202211/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/11/prop.-20212251/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/02/prop.-202122123/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/03/prop.-202122159/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/03/prop.-202122176/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2022/03/prop.-202122162/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/10/prop.-20212236/
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Kommande förändringar
1 juli 2022

• Förändringar i hur betyg sätts 

• Ändringar i läroplanens inledande delar

• Förändringar inom handel och 

administration 

1 augusti 2022

• Sammanhållen utbildning för nyanlända 

med utbildningsplikt 

1 juli 2025

• Införande av ämnesbetyg 
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Information på 

Skolverket.se
• Aktuella förändringar inom 

kommunal vuxenutbildning 

(komvux)

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux
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Några exempel på information – skolverket.se

• Utbildning för nyanlända vuxna

• Ämnesbetyg och ny princip för 

betygssättning inom komvux

• Nytt i läroplanernas inledande 

delar 2022

• Förändringar inom handel och 

administration

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlandas-utbildning/utbildning-for-nyanlanda-vuxna
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/amnesbetyg-och-ny-princip-for-betygssattning-inom-komvux
https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pa-grundskoleniva/nytt-i-laroplanernas-inledande-delar-2022
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/forandringar-av-kurser-inom-komvux-pa-gymnasial-niva-som-infors-2021-2022


Aktuellt om 

statsbidrag
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Regionalt yrkesvux

• Redovisning 2021 pågår

• Möjligt att söka extra medel 2022

• Ansökan 2023 öppen 1 april – 2 maj 2022

• Ansökan 2024 planerad till december 2022

• Skolverket gör en översyn av regelverket för statsbidragen

• För att lämna synpunkter, kontakta: katarina.bech@skolverket.se

mailto:katarina.bech@skolverket.se
mailto:statsbidragvux@skolverket.se


Sida 10

Lärcentrum & Kartläggning och validering
Lärcentrum

• Ansökan 2023 öppen 1 oktober – 1 november 2022

Kartläggning och validering

• Redovisning 2021 öppen 15 april – 16 maj 2022

• Ansökan 2022 öppen 15 augusti – 15 september 2022

• Ansökan 2023 öppen 1 oktober – 1 november 2022

• Skolverket har även fått ett regeringsuppdrag att utforma stöd till inledande 

kartläggning och validering inklusive fördjupad kartläggning inom komvux

mailto:statsbidrag.larcentra@skolverket.se
mailto:statsbidrag.validering@skolverket.se


Skolverkets pågående 

och planerade insatser 

och aktiviteter 
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Uppdrag om insatser för ökad kvalitet 

och likvärdighet

• Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet 

– nytt uppdrag till Skolverket som involverar flera 

myndigheter

• 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 regionala kontor

https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/okad-kvalitet-och-likvardighet-i-forskola-och-skola
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2022-02-24-skolverket-inrattar-kontor-pa-10-orter
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Kombinationsutbildningar

• Information och stöd på skolverket.se: 

Organisera och genomföra 

kombinationsutbildningar inom komvux

• Kommande aktiviteter

– 6 maj: Språk- och yrkesintegrerande undervisning i 

kombinationsutbildningar inom komvux – del 3

– 12 maj: Lärande exempel kring branschsamverkan 

inom kombinationsutbildningar

– 25 maj: Lärande exempel kring utveckling av 

kombinationsutbildningar

• Kommande rapporter

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlandas-utbildning/organisera-och-genomfora-kombinationsutbildningar-inom-komvux
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/webbseminarium-om-sprak--och-yrkesintegrerande-undervisning-i-kombinationsutbildningar-inom-komvux---del-3.
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/larande-exempel-kring-utveckling-av-kombinationsutbildningar
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Flexibla studieformer inom komvux 

• Webbkurs med fokus på nätbaserat lärande inom komvux

• Kursen är uppbyggd i moduler

• Innehåller pod-avsnitt med lärare och forskare samt filmer med 

nationella och internationella forskare

• Innehållet har kvalitetsgranskats av bl.a. Andreas Fejes, Stefan 

Hrastinski och Pontus Wallin

• Länk till kursen

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/flexibla-studieformer-inom-kommunal-vuxenutbildning
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Studie- och yrkesvägledning i 

undervisningen
Syfte med modulen

Öka kunskapen om studie- och 

yrkesvägledning som hela 

verksamhetens ansvar, och hur 

man konkret kan integrera syv i 

undervisningen som lärare.

Målgrupp

Lärare på komvux
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Några övriga aktuella insatser 

och aktiviteter

• Öppet hus statsbidrag regionalt yrkesvux – 6 april och 22 april

• Lärlingsnätverk Vux – 8 april

• Skolchefsutbildningen – ansökan till start hösten 2022 är öppen 15 mars–15 april. 

För av huvudmannen utsedda skolchefer enligt 2 kap. 8a§ i skollagen.

• Aktuellt om kartläggning och validering inom komvux – 27 april

• Öppet hus om sammanhållen utbildning för vissa nyanlända – 24 maj 

• Mötesplats Vux – 19–23 september

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/oppet-hus-statsbidrag-regionalt-yrkesvux
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/larlingsnatverk-vux---digital-traff
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/skolchefsutbildningen
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/aktuellt-om-kartlaggning-och-validering-inom-komvux
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/oppet-hus-om-sammanhallen-utbildning-inom-etableringsprogrammet
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/valkommen-till-motesplats-vux-2022
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Hitta aktiviteter från Skolverket

• Konferenser, webbinarier, öppna hus, workshops, nätverksträffar med mera:

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender

• Kurser och utbildningar: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar

• Lärportalen – kollegialt lärande i moduler:

https://larportalen.skolverket.se

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar
https://larportalen.skolverket.se/
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Tack för idag!

Kontakta Skolverket: https://www.skolverket.se/om-oss/kontakta-oss

https://www.skolverket.se/om-oss/kontakta-oss

