
Mötesplats Vux 

komvux på 

grundläggande nivå



Sida 2

Tider och innehåll

9:30 – 9:50     Om komvux på grundläggande nivå och den förenklade 

betygsskalan

9:50 – 11:00     Gruppdiskussioner inklusive bensträckare

11:00 – 11:15     Återsamling i storgrupp



Sida 3



Sida 4

Varför ändras betygsskalan?

• Riksdagsbeslut den 3 juni 2020 

Riksdagens godkände regeringens proposition

Komvux för stärkt kompetensförsörjning 

• En förenklad betygsskala inom vissa delar av komvux börjar gälla 1 

januari 2022

• Andra aktuella förändringar

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/03/prop.-201920105/
https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/komvux-for-starkt-kompetensforsorjning


Sida 5

En förenklad betygsskala – regeringens 

proposition

Regeringens proposition Komvux för stärkt kompetensförsörjning

• Betygens funktion 

• Betygsskalan och betygsstegen inom  komvux på grundläggande nivå, sfi 

och särvux på grundläggande nivå 

• Skalan har fem olika steg för godkänt trots att det inte finns några 

förkunskapskrav kopplade till betyg varken i komvux eller särvux

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/01/komvux-for-starkt-kompetensforsorjning/


Sida 6

En förenklad betygsskala

• Börjar gälla 1 januari 2022 

• En förenklad betygsskala med ett godkänt betygssteg. Betygen Godkänt 

och Icke Godkänt i stället för den sexgradiga skalan (A - F)

• Inga övergångsbestämmelser.

• En elev kan påbörja en kurs utifrån en kursplan som gäller före 1 januari 

2022 och avsluta i den som gäller därefter. Undervisningen kan därför i stort 

planeras på samma sätt som tidigare. 



Sida 7

Hur har Skolverket arbetat? 

• analys av nuvarande betygsskala

• information på webben och via 

regionala dialoger

• samråd 

lärare

referensverksamheter 

referenspersoner

forskare

lärosäten

nationella minoriteter 

• remissperiod 

öppen remiss

riktad remiss 

➢ fortsatt utveckling och revidering 



Sida 8

En förenklad betygsskala – vad ändras 

inte?

• Kursplanens grundläggande struktur är oförändrad.

• Nivån för ett godkänt betyg är oförändrad (betyget E idag)

• Kunskapskraven behöver även fortsatt läsas och tolkas i relation till 

kursplanens övriga delar och till den undervisning som bedrivits.

• En elev ska även fortsättningsvis ges ledning och stimulans att utvecklas så 

långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.



Sida 9

En förenklad betygsskala – vad ändras?

• Ett godkänt betygssteg (Godkänt). 

• Betygsstegen ovanför ett godkänt betyg stryks.

• Vissa förändringar i kunskapskravens omfattning och detaljgrad

• Mindre förändringar i övriga delar av kursplanerna.



Sida 10

Exempel på mindre förändringar i kursplanens övriga 

delar

• Mindre justeringar för samstämmighet mellan syfte – centralt innehåll och 

kunskapskrav. 

• I vissa fall har detaljeringsgrad och omfattning i kunskapskraven setts över.

• Vissa begrepp har setts över. 

• I språkämnena har lässtrategier och språkliga strategier strukits ur själva 

kunskapskraven men finns förtydligat i syfte och centralt innehåll. 



Sida 11

Exempel från förslag i samhällskunskap

Ur nuvarande kunskapskrav för betyget E 

i samhällskunskap

Ur kunskapskrav fr.o.m. 1 januari 2022 för 

betyget Godkänt i samhällskunskap

Eleven har grundläggande kunskaper om olika 

samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att 

undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, 

ekonomiska och politiska strukturer i samhället är 

uppbyggda och fungerar och beskriver 

då enkla samband inom och mellan olika 

samhällsstrukturer. 

…

Eleven har grundläggande kunskaper om 

förhållanden och strukturer i samhället. Eleven 

visar det genom att beskriva enkla samband 

inom och mellan olika samhällsstrukturer. 

…



Sida 12

Exempel matematik

Nuvarande kunskapskrav Kunskapskrav fr.o.m. 1 januari 2022

…

I redovisningar och diskussioner för och följer 

eleven matematiska resonemang genom att 

framföra och bemöta matematiska argument…

….

…

Eleven för och följer matematiska resonemang 

genom att framföra och bemöta påståenden med 

enkla matematiska argument. 

…



Sida 13

Exempel från förslag i svenska som andraspråk

Nuvarande kunskapskrav Kunskapskrav fr.o.m. 1 januari 2022

Eleven kan läsa sakprosa och skönlitteratur 

med flyt genom att, på ett i 

huvudsak fungerande sätt, välja och använda 

lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom 

att göra enkla sammanfattningar av olika texters 

innehåll och kommentera centrala delar 

med viss koppling till tidsaspekter och 

orsakssamband visar 

eleven grundläggande läsförståelse. 

…

Eleven läser sakprosa och skönlitteratur med flyt 

och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom 

gör eleven enkla sammanfattningar av olika 

texters innehåll. 

…



Sida 14

En förenklad betygsskala

• Kravnivån är densamma som tidigare för ett godkänt betyg (betyget E –

betyget G).

• Inga övergångsbestämmelser.

• Vid tiden för betygsättning ska elevernas kunskaper bedömas enbart utifrån 

ett godkänt betygssteg.



Sida 15

Dags att byta tankar och erfarenheter i 

mindre grupper!



Sida 16

Diskussionsfrågor

1) Hur tänker ni kring att eleven ska få utvecklas så långt som möjligt i sitt 

lärande även om det är ett enda betygssteg? Dela tankar med varandra 

och ge inspiration!

2) Hur planerar ni att ge eleverna information? Dela tankar med varandra.

3) Vilka olika möjligheter att visa sina kunskaper ger ni eleverna? Vilka 

fördelar eller nackdelar kan ni se med kunskapskrav som är mindre 

detaljerade?

4) Hur kan ni arbeta gemensamt i er verksamhet och stötta varandra? 

(lärare, studie- och yrkesvägledare, rektor, annan personal, andra aktörer 

och utbildningsanordnare, huvudman, regionala nätverk, andra nätverk) 



Sida 17

Var hittar du 

information?

•

• Skolverkets upplysningstjänst

•

https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/komvux-for-starkt-kompetensforsorjning#h-Enforenkladbetygsskalainomdelaravkomvux
https://www.skolverket.se/om-oss/kontakta-skolverket/kontakta-oss#h-Mejlaossviawebbformularet



