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Dagens innehåll 

• Skolformsdel – vad innebär det för särskild utbildning för vuxna?

• Förenklad betygsskala

• Utökade mål för den kommunala vuxenutbildningen

• Sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket)

• Sfi i kombination med komvux som särskild utbildning

• Stöd- och kompetensutvecklingsinsatser

• Diskussion och erfarenhetsutbyte
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Vad innebär det att särskild utbildning 

upphört som egen skolform?

Regelverket harmonieras med övriga komvux

• Ett komvuxarbete har införts istället för gymnasiesärskolearbetet

• Komvuxbevis istället för gymnasiesärskolebevis

• Nya urvalsregler på gymnasial nivå
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Vad innebär det att särskild utbildning 

upphört som egen skolform?

Ökade möjligheter till utbildning:

– Rätt att läsa komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå i annan 

kommun

– Ökade möjligheter till komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå i en annan 

kommun 

– Prövning införs inom komvux som särskild utbildning

Här kan du läsa mer om förändringarna som har införts

https://www.skolverket.se/undervisning/kallsidor/aktuella-forandringar-inom-kommunal-vuxenutbildning-komvux/komvux-for-starkt-kompetensforsorjning#skvtableofcontent8062
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Förenklad betygsskala –

varför då?

Riksdagen godkände regeringens proposition  Komvux 

för stärkt kompetensförsörjning i juni 2020

När börjar den förenklade betygsskalan gälla?

• 1 januari 2022

• Inga övergångsbestämmelser

• Gäller endast komvux som särskild utbildning på 

grundläggande nivå, sfi och komvux på grundläggande nivå 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/03/prop.-201920105/
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Förenklad betygsskala – vad ändras inte?

Kursplanens grundläggande 
struktur är oförändrad

Nivån för ett godkänt betyg är 
oförändrad

Kunskapskraven behöver läsas 
och tolkas i relation till 

kursplanens övriga delar och till 
den undervisning som bedrivits
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Förändrad betygsskala – vad ändras?

• Ett godkänt betygssteg (Godkänt)

• De överliggande betygsstegen stryks

• Förändringarna rör framför allt 

kunskapskraven – inte längre 

fetmarkerade värdeord 

• Smärre förändringar i övriga delar av 

kursplanerna



Sida 8

Exempel från engelska 

Vissa förändringar i kunskapskravens omfattning och detaljgrad

Nuvarande kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav fr.o.m. 1 januari 2022

Eleven kan i tal och samtal i olika 

situationer medverka i att uttrycka sig med enkla 

ord och fraser. Eleven kan också medverka i att 

redogöra för huvudsakliga delar av innehållet i 

sammanhängande talad engelska och texter som 

består av bekanta ord.

Eleven kan medverka i att skriva texter och 

använda ordböcker och digitala 

kommunikationsredskap. Eleven bidrar till 

resonemang om livsvillkor, familjeliv och vardag i 

någon del av världen där det engelska språket 

används.…

Eleven kan i tal och samtal i olika situationer 

medverka i att uttrycka sig med enkla ord och 

fraser. Eleven medverkar också i att redogöra för 

huvudsakliga delar av innehållet i 

sammanhängande talade och skrivna engelska 

texter som består av bekanta ord. 

Eleven medverkar i att skriva enkla ord och 

fraser. Eleven bidrar till resonemang om 

livsvillkor, familjeliv och vardag i någon del av 

världen där det engelska språket används.
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Exempel matematik

Nuvarande kunskapskrav för betyget E Kunskapskrav fr.o.m. 1 januari 2022

Eleven kan medverka i att lösa enkla problem i 

vardagliga situationer och anger egna förslag till 

lösningar. Eleven kan också medverka i att 

avläsa och hämta matematisk information från 

olika källor. Eleven bidrar till att beskriva 

informationen i tabeller och diagram.

Eleven kan läsa, skriva och 

storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100. 

Dessutom medverkar eleven i att beräkna och 

lösa additions- och subtraktionsuppgifter med 

hjälp av konkret material, digital teknik, 

huvudräkning eller skriftliga räknemetoder och 

ger exempel på när multiplikation och division 

kan användas.

…

Eleven medverkar i att lösa enkla problem och 

anger egna förslag till lösningar. Eleven 

medverkar också i att avläsa och hämta 

matematisk information från olika källor. Eleven 

bidrar till att beskriva informationen i tabeller och 

diagram. 

Eleven läser, skriver och storleksordnar naturliga 

tal. Dessutom medverkar eleven i att beräkna 

och lösa enkla rutinuppgifter. 

…
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Var kan jag få veta mer?

• Webbsida: En förenklad betygsskala inom delar av komvux

• 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
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Utökade mål för komvux 

Den kommunala vuxenutbildningen har sedan den 1 juli 2020 följande mål:

• 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.

• Den ska utgöra en bas för den nationella och regionala kompetens-

försörjningen till arbetslivet.

Utbildningen ska planeras, organiseras och dimensioneras för att uppfylla 

samtliga mål. 
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Sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux som 

särskild utbildning (yrkespaket)

• Skolverket ska i samråd med de nationella programråden ta fram förslag 

till sammanhållna yrkesutbildningar, s.k. yrkespaket

• Yrkespaketen ska svara mot de kompetenskrav som olika branscher 

ställer

• Förslagen ska utformas som påbyggbara utbildningspaket

• Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2021
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Sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux som 

särskild utbildning (yrkespaket)

• Fler personer ut i meningsfull sysselsättning

• Likvärdighet 

• Vikten av flexibilitet och individualisering
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Sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux som 

särskild utbildning (yrkespaket)

• Yrkespaketen är tänkta att leda till arbete med definierade arbetsuppgifter inom olika yrkesområden

• Baspaket resp. fördjupningspaket 

• Vardera paket 400 p. Men, poängtalet kan variera beroende på paketens karaktär och vilka 

arbetsuppgifter paketen bedöms kunna leda till

• Paketen kan kompletteras med allmänna kurser

• Kurser ska kunna bytas ut, tas bort, läggas till eller kombineras med yrkes-

eller allmänna kurser inom grundläggande eller gymnasial komvux

• Delkurser och orienteringskurser
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Sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux som 

särskild utbildning (yrkespaket)

Förutsättningar

• Stödjande insatser på kort och lång sikt

• Ökad samverkan mellan olika aktörer som ingår i nätverket kring eleven 

• Studiefinansiering

Inkomna synpunkter

• Yrkestitlar och yrkesroller

• Anställningsformer
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Sammanhållna yrkesutbildningar inom komvux som särskild utbildning (yrkespaket)

Ökad tydlighet –
både för individ 

och arbetsgivare

Ökat
självförtroende

för individen
Ökad mångfald
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Elever inom sfi som tillhör målgruppen 

för komvux som särskild utbildning?

• Rätt till SFI

• Minst 15 timmars undervisning per vecka (i genomsnitt under en 

fyraveckorsperiod)

• Minskning av undervisningstiden om eleven begär det och 

huvudmannen finner att det är förenligt med utbildningens syfte

• Nödvändiga avvikelser från kursplanen i sfi får göras för elever

som tillhör målgruppen för särskild utbildning



Information om stöd- och 

kompetensutvecklingsinsatser
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Regeringsuppdrag

• Stödja kommunerna i deras skyldighet att erbjuda komvux som 

särskild utbildning

• Analysera orsaker till varför färre söker sig till utbildningen 

• Stödja studie- och yrkesvägledningen för målgruppen. Utreda 

behovet av att stärka SYVs kompetens och genomföra insatser för 

att förbättra denna vid behov.

• Syfte: Att målgruppen ska kunna ta dela av ett större 

utbud av utbildningar och resurser
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FAQ (frågor och svar)
Länk till sidan

•

•

https://www.skolverket.se/for-dig-som-.../studie--och-yrkesvagledare/vuxenutbildning/sa-funkar-det-for-elever-med-intellektuell-funktionsnedsattning-att-ga-pa-komvux
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PATH (Planning Alternative, Tomorrow with Hope)

•

•

•
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Supported Education
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Organisation och praktiska verktyg –
hur organiserar vi för komvux som särskild utbildning under komvuxparaplyet

•

•
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Uppdaterat stödmaterial

• Information om bestämmelser som reglerar komvux

som särskild utbildning på grundläggande- och

gymnasieal nivå

• Vänder sig till ansvariga för och verksamma inom

komvux med ansvar för komvux som särskild

utbildning.

Länk till materialet

https://www.skolverket.se/getFile?file=8363
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Kalenderaktiviteter KSSU hösten 2021

September Oktober November December

Mötesplats vux 13, 16, 17

Misa – Supported

Education

1,12,25 2, 8

PATH - SYV 19,21,22

Att organisera 

komvux som 

särskild utbildning

2

Förändrade 

kursplaner och 

betygskriterier sfi, 

gruv, + kssu?

25, 26, 27, 28, 29

VIS-konferensen 4, 5

Länk till skolverketkalendern

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender?filterTypeOfSchool=Vuxenutbildning
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Instruktioner gruppdiskussion

• 30 min diskussion

• Gå in i er grupp, slå på bild och ljud

• Välj en samtalsledare

• Välj en som antecknar (använd chatten)

• Välj en tidshållare

• När det är dags att återvända tryck

LEAVE GROUP - då kommer ni tillbaka till oss
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Diskussionsfrågor och 

erfarenhetsutbyte

1. Hur arbetar ni för att sprida informationen om förändringarna till målgruppen 

och inom organisationen?

– Rätt att läsa komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå i annan kommun

– Utökade möjligheterna till komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå i annan 

kommun

– Nya urvalsregler på gymnasial nivå

– Möjligheten till prövning
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Diskussionsfrågor och 

erfarenhetsutbyte

2. Vilket stöd från Skolverket saknas?

– I förhållande till att särskild utbildning har gått in i komvux

– Ny förenklad betygsskala

– Andra områden där det saknas stöd?




