
Öppet hus

Förenklad betygsskala 

sfi 
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Innehåll

• Information om den förenklade betygsskalan 
inom sfi

• Information gällande förändringar kring 
nationella prov för sfi

• Paus

• Frågor
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Varför förenklad betygsskala?

• Riksdagsbeslut i juni 2020

Komvux för stärkt kompetensförsörjning 

• Sedan 1 januari 2022 gäller en förenklad betygsskala 

• I tre skolformsdelar inom komvux

• Betygen är inte urvalsgrundande

• Lärarnas arbetsbörda kan minska

• Genomströmningen kan öka

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/03/prop.-201920105/
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Vad gäller för kursplanen i sfi?

Kursplanens struktur är oförändrad.

Ett godkänt betygssteg

En gällande kursplan 

Kravnivån i kunskapskraven är oförändrad.

Undervisningen ska planeras och bedrivas som tidigare.
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Vad har ändrats i kunskapskraven?

Den inledande meningen och kunskapskravet är sammanfogat.

Verben står i aktiv presens.

Strategier är strukna i kunskapskraven, men finns kvar i utbildningens mål 
och karaktär.

Värdeorden är inte längre fetmarkerade.

Några kunskapskrav är mindre omfattande och har färre detaljer.

Domäner och situationer är harmonierade.
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Kursplanen - exempel
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Förändringar i kunskapskrav

Kursplanen tom 31/12 2021

Kursplanen from 1/1 2022
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Strategier – kursplan from 1 jan 2022

• Eleverna behöver strategier.

• Lärare behöver göra eleverna medvetna 

om hur de kan använda olika strategier.

• Användningen av strategier ska inte 

betygssättas.

• Skolverket:

Kommentarmaterial till kursplanen i sfi

• NC för sva: 

Vad innebär språkinlärarstrategier

https://www.skolverket.se/publikationsserier/kommentarmaterial/2021/kommentarmaterial-till-kursplanen-i-kommunal-vuxenutbildning-i-svenska-for-invandrare
https://www.andrasprak.su.se/om-oss/vanliga-fr%C3%A5gor/grundskola/vad-inneb%C3%A4r-spr%C3%A5kinl%C3%A4rarstrategier-1.584461
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Situationer och 

domäner
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Kunskapskraven - exempel
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Progression Kurs A Kurs B Kurs C Kurs D

Situation och 

domän

Konkreta, 

vardagsnära 

situationer. 

Vanliga situationer i 

vardagslivet.

Vanliga situationer i 

vardags-, samhälls-, 

studie- och arbetsliv.

Informella och mer 

formella situationer i 

vardags-, samhälls-, 

studie- och arbetsliv.

Ämnen Välbekanta ämnen. Välbekanta ämnen. Bekanta ämnen. Bekanta ämnen.

Komplexitet i 

innehåll

Tydligt, mycket enkelt 

eller enkelt, vanligt 

förekommande, 

anpassat.

Tydligt, enkelt, kort, 

anpassat.

Tydligt, enkelt, kort. Tydligt, enkelt.

Innehåll –

förståelse

Ord, symboler, fraser, 

återberättade 

vardagliga händelser,

information, 

instruktioner.

Återberättade 

händelser, samtal, 

information, nyheter, 

meddelanden, 

instruktioner, 

berättande och 

beskrivande texter. 

Återberättade 

händelser, 

beskrivningar, samtal, 

information, nyheter, 

meddelanden, 

instruktioner, 

föreskrifter, 

berättande, 

beskrivande och 

informerande texter, 

tabeller och diagram.

Berättelser, 

beskrivningar, samtal, 

diskussioner, 

information, nyheter, 

meddelanden, 

instruktioner, 

föreskrifter, 

berättande, 

beskrivande, 

informerande, 

redogörande och 

argumenterande 

texter, tabeller och 

diagram. 
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Exempel kurs A, muntlig interaktion
Kursplanen tom 31/12 2021

Kursplanen from 1/1 2022
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Exempel kurs B, läsförståelse
Kursplanen tom 31/12 2021

Kursplanen from 1/1 2022
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Exempel kurs C, 

skriftlig färdighet

Kursplanen tom 31/12 2021

Kursplanen from 1/1 2022
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Exempel kurs D, 

muntlig produktion

Kursplanen tom 31/12 2021

Kursplanen from 1/1 2022
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Nationella prov i sfi
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Nya nationella prov i sfi

• Ny serie nationella prov med start i januari 2022:
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Två nya prov våren -22 för varje kurs

18

Läs mer: 

Beställa och 

hantera prov i sfi

Kurs D D1: 17 januari 2022 D2: 21 mars 2022

Kurs C C1: 17 januari 2022 C2: 25 april 2022

Kurs B B1: 17 januari 2022 B2: 23 maj 2022

Kommande prov:
Kurs D D3: 10 okt -22 D4: 13 mars -23

Kurs C C3: 24 okt -22 C4: 22 maj -23

Kurs B B3: 5 dec -22 B4: 12 juni -23

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/nationella-prov-i-svenska-for-invandrare-sfi/forbereda-och-bestalla-prov-i-svenska-for-invandrare-sfi/bestalla-och-hantera-prov-i-svenska-for-invandrare-sfi
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Vad gäller för de äldre proven?

• Nationella prov utgivna före 1 januari 2022 får inte längre användas

• Fortsatt sekretess på äldre prov

• Provgruppen kan komma att återanvända uppgifter 

• Viktigt att fortsatt förvara proven inlåsta!

• Som övningsprov rekommenderas de nationella prov som inte längre 

omfattas av sekretess

• Provgruppen kommer att lägga ut exempelprov på sin webbplats: 

su.se/nationella-prov-i-sfi 

19

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/nationella-prov-i-svenska-for-invandrare-sfi/forbereda-och-bestalla-prov-i-svenska-for-invandrare-sfi/sekretess-pa-prov-i-svenska-for-invandrare-sfi
https://www.isd.su.se/nationella-prov-i-sfi
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Vad gäller för de nya proven?

• De nya proven är anpassade till den nya kursplanen

➢ Endast två provbetyg: Godkänt och Icke godkänt

➢ Oförändrad kravnivå i kursplanen och i provet

➢ Oförändrad utformning av provet: fyra delprov, samma kunskapsområden

➢ Oförändrad omfattning av provet: ungefär lika många uppgifter
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Nytt sätt att räkna samman provresultatet

• Delprovspoäng istället för delprovsbetyg

– Ett delprov är inte tillräckligt omfattande i förhållande till kursplanens 

kunskapskrav

– Provet mäter inte alla förmågor, alltid ett urval

• Delprovspoängen räknas samman till ett sammanvägt provbetyg

– Informerar om kvaliteten på elevens kunnande i det som provet har prövat

– Innefattar olika förmågor som eleven kan ha olika behärskning av

– De olika kunskapsområdena samspelar med varandra

– Helhetsbedömning
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Nya matriser för delprov Tala och Skriva

• Mer avskalade än förut

• Delprov Tala: en bedömning av 
elevens/elevernas kunskaper i 
realtid

• Kommentarstexter till matriserna 

• Viktigt att läsa matrisen 
tillsammans med 
kommentarstexten!

• Endast matriser, inte protokoll
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Några nyheter i delprov Tala

• Vägledning för genomförande av delprov Tala: praktiska tips för 

samtalsledaren 

• Förtydligade instruktioner för genomförande av delprov Tala

• Något förändrat upplägg för delprov Tala, kurs B
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Lärarenkät

• Fyll i lärarenkäten!

➢ i digital form: su.se/nationella-prov-i-sfi/enkat

➢ i pappersversion

• Skicka in ett urval av elevlösningar!

• Mer information finns i Bedömningsanvisningar

https://www.isd.su.se/nationella-prov-i-sfi/digital-l%C3%A4rarenk%C3%A4t-1.268013
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Nytt ”Samtal på gång” hösten 2022
Ett nytt material som

• är anpassat till nya kursplanen med den förenklade betygsskalan 

• består av nya inspelningar av elevsamtal

• innehåller en uppdaterad teoretisk del om bedömning av den muntliga 

förmågan

• innehåller förslag på aktiviteter för kompetensutveckling inom lärarlaget 

• innehåller förslag på hur materialet kan användas tillsammans med elever

Befintliga bedömningsstödet Samtal på gång kan användas i tillämpliga delar.

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/bedomning-i-svenska-for-invandrare-sfi/bedomningsstod-i-svenska-for-invandrare-sfi
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Var hittar du information?

• Ändrad kursplan för komvux i sfi

• Förenklad betygsskala införs i tre skolformsdelar i komvux

• Nationella prov i sfi

• Skolverkets kalender

• Skolverkets nyhetsbrev

• Skolverkets upplysningstjänst
08 - 527 332 00
upplysningstjansten@skolverket.se

https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/andrad-kursplan-for-komvux-i-sfi
http://www.skolverket.se/forenkladbetygsskala
https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/nationella-prov-i-svenska-for-invandrare-sfi
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender?filterTypeOfSchool=Vuxenutbildning
https://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev/prenumerera-pa-skolverkets-nyhetsbrev



