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https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/sprakplikt---deltagande-i-vuxenutbildning-i_H801SoU21
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/komvux-for-starkt-kompetensforsorjning
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/06/sou-202033/
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/regeringsuppdrag/2020/11/uppdrag-om-en-bred-oversyn-av-svenskamnena/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2021/01/sou-20212/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/12/dir.-2020138/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-201969/
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/forandringar-av-kurser-och-amnesplaner-inom-komvux-pa-gymnasial-niva
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2021/04/dir.-202123/


Komvux för stärkt 

kompetensförsörjning
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Komvux för stärkt kompetensförsörjning

• Förändringar enligt regeringens proposition 

– Komvux för stärkt kompetensförsörjning, prop. 2019/20:105

• Bygger bland annat på Komvuxutredningens förslag

– En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71

• Ett stegvis införande 2020 – 2022

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/03/prop.-201920105/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/09/sou-201871/
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Komvux för stärkt kompetensförsörjning

• Ändringar i skollagens övergripande mål 

• 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 införs

• En högskoleförberedande examen mot studieområden införs 

• En förenklad betygsskala på grundläggande nivå och sfi införs
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20 kap. 2 § skollagen

• Målen för den kommunala vuxenutbildningen är att 

– vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande, 

– vuxna ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka 

sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling, 

– den ska ge en god grund för elevernas fortsatta utbildning, och 

– den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetensförsörjningen till 

arbetslivet.

• Utgångspunkten för utbildningen av en enskild elev ska vara elevens 

behov och förutsättningar

• De med störst behov av utbildning ska prioriteras
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Från 1 juli 2020

• Målen för utbildningen utökas

• Särvux upphör som egen skolform och inkluderas i 

komvux

• Rätt att läsa grundläggande särvux i annan kommun

• Ökade möjligheter till särvux på gymnasial nivå i en 

annan kommun 

Från 1 juli 2021

• De med störst behov av utbildning prioriteras

• Nya urvalsregler på gymnasial nivå

• Ett komvuxarbete införs

• En ny högskoleförberedande examen införs

• Ett komvuxbevis inom komvux som särskild utbildning 

införs

• Prövning inom komvux som särskild utbildning införs

Från 1 januari 2022

• En förenklad betygsskala på grundläggande nivå och sfi

Tidsplan för införande – Komvux för stärkt 

kompetensförsörjning



Aktuella förändringar i 

kurs- och ämnesplaner
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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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Några detaljer att tänka på…

• Övergångsbestämmelser blir ofta komplexa – utifrån varje kurs och den 

enskilde individens individuella studieplan

• Inom vissa ämnen, till exempel matematik, har innehåll flyttats mellan olika 

kurser

• Olika yrkesområden berörs olika mycket – till exempel är det stora förändringar 

inom vård och omsorg

• Förändringarna medför att vissa yrkespaket revideras

• Matematik, engelska och vård och omsorg specialisering har olika 

ikraftträdandedatum för vuxenutbildningen respektive gymnasieskolan
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Tidsplan för införande i komvux –

Ändringar i kurs- och ämnesplaner

Från 1 juli 2020

• Nya kurser och nya ämnen inom fordon och transport

• Den reviderade kursen vård och omsorg specialisering 100p

Från 1 juli 2021

• Reviderade kurser i moderna språk på gymnasial nivå

• Nya och reviderade yrkeskurser/ämnen inom flera yrkesområden (bl.a. vård och omsorg)

Från 1 januari 2022

• En förenklad betygsskala på grundläggande nivå och sfi

• Reviderade kurser i matematik och engelska på gymnasial nivå
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Ämnesbetyg?

Lagrådsremiss om ämnesbetyg

• ny princip för betygssättning, bedömning av kunskaper och betygskriterier 

föreslås träda i kraft den 1 juli 2022

• Ämnesbetyg föreslås att börja tillämpas på utbildning som påbörjas efter 

den 30 juni 2025

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


Övrigt aktuellt
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Övrigt aktuellt 

• Möjligheten att utfärda slutbetyg inom komvux förlängs

• Vissa insatser för ökad lärarkompetens

• Bättre studiestöd högre upp i åldrarna

• Intensivår för nyanlända

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/
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Aktuellt inom statsbidrag
• Kartläggning och validering – nytt statsbidrag!

– Bidraget ska gå till sammanhängande insatser av kartläggning och validering. 

Syftet är att stimulera utveckling av kartläggning och validering för att på så 

sätt öka antalet valideringar.

– Ansökan: 1 sep – 1 okt

• Regionalt yrkesvux

– Nya villkor för kombinationsutbildningar och stödjande insatser

– Extra ansökan kombinationsutbildningar 2021: 15 aug – 15 sep

– Ansökan för 2022 uppskjuten: 1 okt – 1 nov (5 webbformulär istället för 3)

• Lärcentrum

– Ansökan för 2022: 1 okt – 1 nov

Statsbidragskalendern på skolverket.se

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidragskalendern
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Regeringsuppdrag till Skolverket under 

2021 – ett urval:
• Flera uppdrag rörande komvux som särskild utbildning

• Fortsatt uppföljning av coronapandemins påverkan

• Utformning av regionala planeringsunderlag

• Förberedelser för införande av ämnesbetyg

• Förbättrat informationsutbyte för ökade övergångar till utbildning 

(tillsammans med Af)

• Bred översyn av svenskämnena

Skolverkets regleringsbrev 

https://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?rbid=21396
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Information och stöd på Skolverket.se

• Aktuella förändringar inom 

kommunal vuxenutbildning 

(komvux)

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux


www.skolverket.se/mejla-oss

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev!

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

