
Komvuxarbete



Sida 2

Komvux för stärkt kompetensförsörjning

• Förändringar enligt regeringens proposition Komvux för stärkt 

kompetensförsörjning, prop. 2019/20:105

• Bygger 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/


Sida 3

Komvux för stärkt kompetensförsörjning

• Ändringar i skollagens övergripande mål (20 kap. 2 §)

– Målen för komvux har utökats

– De med störst behov av utbildning ska prioriteras

• Nya urvalsregler på gymnasial nivå.

• Förändringar rörande komvux som särskild utbildning

– Särvux har upphört som egen skolform och inkluderats i komvux – Komvux består nu av fem 

skolformsdelar

– Lagstiftningen för särvux harmonieras med övriga komvux

• En förenklad betygsskala på grundläggande nivå och sfi införs.

• En högskoleförberedande examen mot studieområden införs.

• Ett komvuxarbete införs.



Sida 4

Komvuxarbete

• För att möjliggöra en mer flexibel examen inom komvux infördes 1 juli 2021 ett 

komvuxarbete.

• Komvuxarbete ersätter gymnasiearbete respektive gymnasiesärskolearbete i 

komvux.

• Ett komvuxarbete avser en uppgift om 100 gymnasiepoäng respektive 100 

gymnasiesärskolepoäng.

• Ett tidigare genomfört gymnasiearbete ska fortfarande få ingå i en 

gymnasieexamen från komvux.

• Ett tidigare genomfört gymnasiesärskolearbete ska få ingå i ett komvuxbevis.
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Komvuxarbete

• Ett komvuxarbete som ingår i en högskoleförberedande examen har inte en 

sådan koppling till examensmålen för ett specifikt nationellt 

högskoleförberedande program som gymnasiearbetet har. I stället ska 

komvuxarbetet vara kopplat till ett av två högskoleförberedande studieområden. 

• Ett komvuxarbete inom ramen för en yrkesexamen ska fortsatt ha koppling till 

examensmålen för det nationella yrkesprogram som utbildningen i huvudsak 

motsvarar. 

• Ett komvuxarbete inom särskild utbildning ska fortsatt ha koppling till 

programmålen för det nationella program som utbildningen i huvudsak 

motsvarar. 



Sida 6

Reglering i skollagen

• Förändringar som trädde i kraft 1 juli 2021

• 20 kap. 5 § Utbildningen bedrivs i form av kurser. Utbildningen på 

gymnasial nivå och den särskilda utbildningen på gymnasial nivå 

bedrivs även i form av ett komvuxarbete.

• På gymnasial nivå betecknas kursernas och komvuxarbetets omfattning 

med gymnasiepoäng.

• Inom särskild utbildning på gymnasial nivå betecknas kursernas och 

komvuxarbetets omfattning med gymnasiesärskolepoäng.

• 20 kap. 35 § Betyg ska sättas på varje avslutad kurs och efter 

genomfört komvuxarbete.



Sida 7

Regleringar i förordning om vuxenutbildning

• Förändringar som trädde i kraft 1 juli 2021

• 8 § Som betyg på komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på 

gymnasial nivå ska någon av beteckningarna E eller F användas. Om en 

elev har nått målen för komvuxarbetet, ska betyget E användas. I annat fall 

ska betyget F användas.

• Betyg på komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial 

nivå ska beslutas av läraren efter att en medbedömare, som har erfarenhet 

av det kunskaps- eller yrkesområde som komvuxarbetet avser, har yttrat 

sig.



Sida 8

Regleringar i förordning forts.  

• När komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå helt 

eller delvis har genomförts som arbetsplatsförlagt lärande ska handledaren 

vara medbedömare.

• 8 a § Som betyg på komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning som 

särskild utbildning på gymnasial nivå ska beteckningen E användas om 

eleven har nått målen för komvuxarbetet.
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Komvuxarbete – högskoleförberedande 

gymnasieexamen

• En högskoleförberedande examen ska vara inriktad mot ett av 

studieområdena samhällsvetenskap och humaniora eller 

naturvetenskap och teknik. 

• I utformandet av förslag till mål för komvuxarbetet har Skolverket haft som

utgångspunkt att säkerställa kopplingen till de, för studieområdet, aktuella 

nationella programmen och dess examensmål. Det innebär att målen är 

mer generellt formulerade för att på så sätt kunna omfatta samtliga av de 

berörda nationella programmens examensmål.
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Komvuxarbete – samhällsvetenskap 

och humaniora

• Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom det 

samhällsvetenskapliga, humanistiska, konstnärliga, ekonomiska eller juridiska området. Det ska 

utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar en frågeställning samt planerar, genomför 

och utvärderar ett större arbete som utgår från centrala kunskapsområden inom 

studieområdet. Komvuxarbetet ska redovisas i en skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt 

utifrån arbetets karaktär. Om komvuxarbetet redovisas på annat lämpligt sätt ska arbetet ha 

koppling till de redovisningsformer som förekommer inom för studieområdet relevanta 

högskoleutbildningar och kompletteras med en kort skriftlig redogörelse. Rapporten och 

redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på engelska eller på ett modernt språk. 

Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra komvuxarbeten.

•
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Komvuxarbete – naturvetenskap och 

teknik

• Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom det naturvetenskapliga, 

matematiska eller tekniska området. Det ska utföras på ett sådant sätt att eleven formulerar 

en frågeställning samt planerar, genomför och utvärderar ett större arbete som utgår från 

centrala kunskapsområden inom studieområdet. Komvuxarbetet ska redovisas antingen i en 

skriftlig rapport eller på annat lämpligt sätt utifrån arbetets karaktär. Om komvuxarbetet 

redovisas på annat lämpligt sätt ska arbetet ha koppling till de redovisningsformer som 

förekommer inom för studieområdet relevanta högskolestudier och kompletteras med en kort 

skriftlig redogörelse. Rapporten och redogörelsen ska innehålla en kort sammanfattning på 

engelska. Eleven ska presentera och diskutera sitt arbete samt ge respons på andra 

komvuxarbeten.
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Komvuxarbete – särskild utbildning och 

yrkesexamen

• Mål för komvuxarbete inom komvux som särskild utbildning på gymnasial 

nivå och komvuxarbete inom en yrkesexamen ska fortsatt utgå från det 

programmål respektive det examensmål som utbildningen i huvudsak 

motsvarar i gymnasiesärskolan respektive gymnasieskolan. 
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Komvuxarbete - särskild utbildning

• Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som utbildningen 

är inriktad mot. Komvuxarbetet ska genomföras inom ramen för programmålen 

för det program i gymnasiesärskolan som utbildningen huvudsakligen 

motsvarar. Det ska visa elevens förmåga att utföra vanligt förekommande 

arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att 

eleven så självständigt som möjligt eller tillsammans med en handledare planerar, 

genomför och utvärderar sin uppgift. 
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Komvuxarbete - yrkesexamen

• Komvuxarbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som utbildningen 

är inriktad mot. Komvuxarbetet ska genomföras inom ramen för examensmålen 

för det program i gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. 

Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom 

yrkesområdet. Komvuxarbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, 

genomför och utvärderar sin uppgift. Komvuxarbetet kan utformas så att det ger 

eleverna möjlighet att pröva sitt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer.



Exempel på upplägg 

av gymnasie- och 

komvuxarbete
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Gymnasiearbetet - Skolverket

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasiearbetet
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www.skolverket.se/forandringar-inom-komvux

• Övergripande information om aktuella förändringar inom komvux

– Förändringarna inom ramen för Komvux för stärkt kompetensförsörjning

– Förändringar i kurs- och ämnesplaner på gymnasial nivå

Mer information

http://www.skolverket.se/forandringar-inom-komvux



