
Sida 1

Välkomna! 

Snart börjar seminariet: 

Aktuellt inom komvux och Skolverkets 

pågående samt planerade stödinsatser





Sida 3

Dagens innehåll

• Inledning

• Information från enheten för kommunal vuxenutbildning

• Information om Skolverkets uppdrag att fram regionala planeringsunderlag

• PAUS

• Information om Skolverkets uppdrag att ta fram digitala nationella prov

• Information om Skolverkets aktuella stödjande insatser

• Frågor



Sida 4

Sammanhållna 

yrkesutbildningar inom 

komvux - 2024

Dimensionering av 

gymnasial utbildning för 

bättre 

kompetensförsörjning -

2025
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Nya bestämmelser om betygssättning

Förändrade regler för betygssättning  

började gälla den 1 juli 2022 

• Namnbyte: från kunskapskrav till 

betygskriterier

• Ny princip för betygssättning –

sammantagen bedömning

Nya allmänna råd om betyg och prövning

Information på Skolverkets webbplats

Se filmen om att sätta betyg

Anmäl dig till konferensen om de nya 

bestämmelserna för betygssättning

https://www.skolverket.se/publikationsserier/allmanna-rad/2022/betyg-och-provning---kommentarer-till-skolverkets-allmanna-rad-om-betyg-och-provning
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/amnesbetyg-och-ny-princip-for-betygssattning-inom-komvux
https://www.skolverket.se/innehall-a-o/landningssidor-a-o/betyg?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev#h-Filmerombetygochbetygssattning
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender-for-webbinarier-och-konferenser/digital-konferens-om-nya-bestammelser-for-betygssattning-och-nya-allmanna-rad?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev
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Ändringar i läroplanernas inledande delar

• Gäller från 1 juli 2022

• Sexualitet, samtycke och relationer

• Jämställdhet

• Annat värdegrundsarbete

Mer information på Skolverket.se

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pa-grundskoleniva/nytt-i-laroplanernas-inledande-delar-2022
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Komvux som särskild utbildning byter namn

Från och med den 2 juli 2023 kommer 

komvux som särskild utbildning att heta 

Kommunal vuxenutbildning som 

anpassad utbildning

Ordet utvecklingsstörning ersätts med 

intellektuell funktionsnedsättning i alla 

författningar
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Motverka hedersrelaterat våld
• Gäller från 1 juli 2022

• En del av det systematiska

kvalitetsarbetet

• Ska ske i alla skolformsdelar och 

oavsett studieform

• Gäller även för utbildning på

entreprenad
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Översyn av kursplanerna i sfi och 

grundläggande komvux

Omfattar

• Komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå

• Komvux på grundläggande nivå 

• SFI

Syfte

• Se över innehåll, omfattning osv. av nuvarande kurser 

• Undersöka behov av andra/nya kurser

Behovsanalysen planeras att vara klar juni 2023. Därefter fattas beslut om ett eventuellt 

genomförande av de åtgärder som framkommer i behovsanalysen.

Samtliga kurser ska även fortsättningsvis kunna användas i kombination och flexibelt med kurser 

inom komvux samtliga skolformsdelar, inklusive komvux på gymnasial nivå.
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Utredningar som berör komvux
• SOU 2022:17 En modell för att mäta och belöna progression inom sfi - Sista 

dag för att svara är den 24 oktober 2022.

• SOU 2022:34 Fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning - Sista dag 

att svara på remissen är den 28 oktober 2022.

• Dir 2022:84 Långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna



Regionala 

planeringsunderlag
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Dimensionering av gymnasial utbildning

för bättre kompetensförsörjning

• Arbetsmarknadens behov ska få betydelse vid planering och 

dimensionering av vissa utbildningar inom gymnasieskolan och komvux

• Kommunerna ska samverka om planering, dimensionering och erbjudande 

av utbildningar

• Det ska vara möjligt att fritt söka till yrkesutbildningar inom komvux i 

samverkansområdet

• Nya bestämmelser ska tillämpas på utbildningar som inleds år 2025
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Regionala planeringsunderlag

• Skolverket ska ta fram regionala 

planeringsunderlag för alla län

• Planeringsunderlagen ska ge 

huvudmännen bättre 

planeringsförutsättningar

• Målet är ett bredare utbud av 

utbildningar som möter både elevers 

efterfrågan och samhällets 

kompetensbehov
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Bättre förutsättningar för elever att välja

• Nationellt informationssystem för 

skolväsendet

• SUSA-navet – en digital infrastruktur

• Utbildningsguiden – fyra blir en

– Ökad kunskap om studie och yrkesval

– Stöd till studie- och yrkesvägledning

– Utbud av utbildningar
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utbildningsguiden.skolverket.se

• Räkna ut ditt meritvärde (GR)

• Räkna ut ditt jämförelsetal  (GY)

• Behörighetsvisaren

• Hitta och jämför skolor 

• Hitta utbildningar för vuxna

• Jämför gymnasieprogram 

• Hitta en studie- och yrkesvägledare 

• Yrken A-Ö

• Nya verktyg (beta)

– Hitta yrken som kan passa dig

– Yrkesinspiration 

(yrkesslumpgeneratorn)

– Här! Hit! Hur!



Paus 10 minuter



Införandet av digitala 

nationella prov
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Varför digitaliseras de nationella proven?
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Preliminär tidplan för digitala nationella prov
2024 20262025

Digitala nationella prov

Gymnasieskolan: engelska 5, engelska 6, svenska 3/svenska som andraspråk 3

Digitala nationella prov

Årskurs 6: engelska, svenska/svenska som andraspråk

Årskurs 9: SO-ämnen, NO-ämnen

Digitala bedömningsstöd

Årskurs 9 och gymnasieskolan: moderna språk (franska, spanska, tyska) steg 2 

Digitala bedömningsstöd

Årskurs 6: biologi, fysik, kemi, samhällskunskap

Digitala nationella prov

Gymnasieskolan: matematik 1–4, svenska 1/svenska som andraspråk 1

Komvux på gymnasial nivå: matematik 1–4, svenska 1/svenska som andraspråk 1, 

svenska 3/ svenska som andraspråk 3, engelska 5, engelska 6

Digitala nationella prov

Årskurs 3: matematik, svenska/svenska som andraspråk

Årskurs 6: matematik

Årskurs 9: engelska, matematik, svenska/svenska som andraspråk

2027

VT

HT

VT

HT

VT

Proven fortsätter att 

genomföras i Skolverkets 

webbaserade provtjänst 

från år 2027 och framåt

2028



Sida 20

Digitala nationella prov
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Rektor – vad behöver du veta?

•Adekvat digital kompetens

•Aktiviteter för förberedelse
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Lärare – vad behöver du veta?

• Generell digital kompetens

– Vana

– Kunskaper

– Erfarenhet

• Specifik digital kompetens

– Administration

– Skolverkets provtjänst

– Monitorering

– Demoprov

– Rutiner 

Tänk också på fyra aspekter av digital kompetens

https://www.skolverket.se/pu

blikationsserier/kommentarm

aterial/2020/fa-syn-pa-

digitaliseringen-i-

vuxenutbildningen
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Elev – vad behöver de veta?

• Generell digital kompetens

– Hantering

– Läsa på skärm

– Skriva

– Visa kunskaper

– Använda relevanta verktyg

• Specifik digital kompetens

– Demoprov

– Navigering i provtjänsten

– Teknisk support

– Säkerhetsperspektiv 
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Q&A från skolverket.se

1. Varför digitala nationella prov?

2. Kommer all prov genomföras digitalt?

3. Vissa prov görs redan på dator, är inte det digitala nationella prov?

4. Kommer jag som lärare att bedöma nationella prov även när de är 

digitala?
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Länkar

• Samlingssida: https://www.skolverket.se/dnp

• Rektor: https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-

omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/information-till-rektor-

• Lärare: https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-

omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/information-till-larare-

• Elever: https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-

omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/information-till-larare-#skvtableofcontent1605

https://www.skolverket.se/dnp
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/information-till-rektor-
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/information-till-larare-
https://www.skolverket.se/om-oss/var-verksamhet/skolverkets-prioriterade-omraden/digitalisering/digitala-nationella-prov/information-till-larare-#skvtableofcontent1605


Skolverkets aktuella 

stödinsatser
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Innehåll

• Validering och kartläggning

• Lärcentra

• En sammanhållen utbildning

• Lärportalen

• Studie- och yrkesvägledning inom komvux

• Flexibla studieformer inom komvux – webbkurs

• Apl - Arbetsplatsförlagt lärande
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Lagändringar inledande kartläggning 

och validering från 1 januari 2023

Hemkommunen är skyldig att se till att en presumtiv elev på komvux erbjuds 

en inledande kartläggning av individens kunnande.

Huvudmannen för komvux ska om en elev behöver det erbjuda validering.

En ny definition av begreppet validering införs.

Det förtydligas vilken dokumentation som individen har rätt till efter en 

validering.

Aktuella regeländringar

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar
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Vad gör Skolverket under hösten?

• Sidan Regler och ansvar är uppdaterad

• Uppdaterar stödsidor för lärare och syv

• Utvecklar stödsida för huvudman/rektor 

• Uppdaterar kartläggningsverktyget för yrkeskunskaper på gymnasial nivå

• Webbinarium 15 november - för att stödja och organisera kartläggning och 

validering 

Målgrupp: Huvudmän 

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar/nya-regler-om-kartlaggning-och-validering-inom-komvux
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender-for-webbinarier-och-konferenser/webbinarium-for-att-stodja-och-organisera-kartlaggning-och-validering
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Statsbidrag för kartläggning och 

validering 2023

• Syfte:

Stimulera utvecklandet av kartläggning och validering inom ramen för 

yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning för att öka antalet 

valideringar som genomförs.

• Ansök 1 okt – 1 nov:

• Statsbidrag för kartläggning och validering 2023

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-kartlaggning-och-validering-2023
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Myndigheter i samverkan om lärcentra 

• Uppdrag: 

Stöd för att utveckla lärcentra som en arena för att öka tillgången till utbildning, 

vägledning och validering för individer och arbetsgivare i hela landet.

• Lärdomar:

Kännedomen om möjligheter och kunskapen om nyttan med lärcentra varierar 

hos centrala aktörer och intressenter

Förutsättningar kring styrning, organisation, samverkan och finansiering varierar 

och som hindrar att få till långsiktiga och hållbara lösningar

https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2022/larcentras-mojligheter-att-bidra-till-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande
https://www.skolverket.se/publikationsserier/ovrigt-material/2022/larcentras-mojligheter-att-bidra-till-kompetensforsorjning-och-livslangt-larande
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Vad händer just nu? 

• Driver förstudier inom Europeiska socialfonden (ESF)

1. Kartläggning

2. Tillgänglighet

3. Styrning

4. Samverkansnivå

5. Projektsamordning

• Syftar till att bereda för ett framtida genomförandeprojekt riktat mot utveckling av lärcentra för bättre möjligheter till 

långsiktig kompetensförsörjning och livslångt lärande i hela landet.

• Arbetet med förstudierna avslutas den 30 april 2023
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Sammanhållen utbildning för nyanlända med 

utbildningsplikt i etableringsprogrammet

• Syftet: I strukturerad form ge målgruppen sådana kunskaper så att de kan 

studera vidare eller etablera sig på arbetsmarknaden.

• Utbildningen ska hållas samman för ett meningsfullt innehåll och för att 

underlätta logistiken för deltagarna när det gäller att genomföra 

utbildningen.
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Målgruppen

Nyanlända med kort tidigare utbildning som inte bedöms kunna
matchas mot ett arbete under tiden i programmet. 

Enligt Arbetsförmedlingen – kort tidigare utbildning = ej slutfört
gymnasieutbildning. Anvisas att söka reguljär utbildning på heltid.

Kommunens skyldighet att anordna sammanhållen utbildning gäller
endast för denna målgrupp
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Stöd och information
• Läs mer här:

• Sammanhållen utbildning för nyanlända vuxna - Skolverket

• Utbildning för nyanlända vuxna – Skolverket

• Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux –

Skolverket

• Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i vuxenutbildningen -

Skolverket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlandas-utbildning/utbildning-for-nyanlanda-vuxna/sammanhallen-utbildning-for-nyanlanda-vuxna
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/utbildning-for-nyanlanda-vuxna
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlandas-utbildning/organisera-och-genomfora-kombinationsutbildningar-inom-komvux
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sprak--och-kunskapsutvecklande-arbetssatt-i-vuxenutbildningen#h-Fordjupning
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Lärportalen

• Lärportalen är en webbplats för kollegialt lärande och utveckling av 

undervisningen. Där hittar du material inom en rad ämnen och områden. 

• På Lärportalen finns material för att utveckla undervisningen tillsammans 

med dina kollegor. Där kan ni läsa nyskrivna artiklar, se undervisningsfilmer 

och lyssna på intervjuer med forskare inom pedagogik och didaktik.

• Materialet är indelat i moduler som är framtagna i samarbete med forskare 

och sakkunniga runt om i landet. Förutom artiklar, filmer och 

diskussionsfrågor innehåller modulerna även stöd för gemensam planering 

och uppföljning.

• https://larportalen.skolverket.se/

https://larportalen.skolverket.se/
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Studie- och yrkesvägledning

Nya delar på gång inom 

Skolverkets modul i studie-

och yrkesvägledning 

på komvux!
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Flexibla studieformer inom komvux

• Webbkurs med fokus på nätbaserat lärande inom komvux

• Finns att tillgå på Lärportalen

• 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.

https://larportalen.skolverket.se/#/
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Skolverkets webbaserade apl-

handledarutbildning

• Handledarutbildningen ger förståelse för hur elevens arbetsplatsförlagda 

lärande, apl, fungerar och vad som förväntas av arbetsplatsen och av 

skolan. Den ger också kompetens för att introducera nyanställda.

• För apl-handledare/arbete med apl, praktik, prao

• Kursen tar 5–6 timmar

• På Utbildningsplattformen

• Bidrag till utbildade lärlingshandledare
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Användbara länkar

• Aktuella förändringar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) -

Skolverket

• Rätt till sfi - Skolverket

• Prövning för betyg - Skolverket

• Nationella yrkespaket för komvux - Skolverket

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-sfi
https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/provning-for-betyg#provninginomvuxenutbildning
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/nationella-yrkespaket-for-komvux



