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Varför ändras betygsskalan?

• Riksdagsbeslut

3 juni 2020 godkände riksdagen regeringens proposition

Komvux för stärkt kompetensförsörjning 

• En förenklad betygsskala 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
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Hur har Skolverket arbetat? 

• analys av nuvarande betygsskala

• arbetsgrupper inom myndigheten

• information på hemsidan

• samråd 
lärare
referensverksamheter 
referenspersoner
forskare
lärosäten
nationella minoriteter 

• remissperiod 
öppen remiss
riktad remiss 

➢ fortsatt utveckling och revidering 
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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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Förslagen – vad ändras?

Förändringarna rör framför allt kunskapskraven

• ett godkänt betygssteg: Godkänt

• de överliggande betygsstegen stryks

• de s.k. värdeorden är inte längre fetmarkerade

• vissa förändringar i kunskapskravens omfattning och detaljgrad

• smärre förändringar i övriga delar av kursplanen
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Kursplanen i sfi
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Förtydligande i avsnittet 

Utbildningens mål och karaktär
Nuvarande kursplan Förslag till ny kursplan
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Förändringar i kunskapskrav

• kunskapskrav för betyget Godkänt

• den inledande meningen och 
kunskapskravet är sammanfogat 

• verben står i aktiv presens

• strategier är borttagna

• mindre omfattning, färre detaljer

Nuvarande kursplan
Förslag till ny kursplan
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Exempel kurs A, skriftlig färdighet

Nuvarande kursplan

Förslag till ny kursplan
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Kurs A, allmänt

• konkreta, vardagsnära situationer i alla kunskapsområden

• borttagna kommunikationsstrategier

• något minskad omfattning och detaljgrad

• ordet ”vanliga” → vanligt förekommande

• formuleringen ”kan hämta, läsa och förstå” → läser och förstår
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Exempel kurs B, muntlig produktion
Nuvarande kursplan

Förslag till ny kursplan
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Kurs B, allmänt

• vanliga situationer i vardagslivet i alla kunskapsområden

• borttagna kommunikations- och lässtrategier

• något minskad omfattning och detaljgrad

• formuleringen ”visar sin förståelse genom att” → förstår eller läser och 

förstår 

• formuleringen ”kan läsa, förstå och använda” → läser och förstår
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Exempel kurs C, 

skriftlig färdighet

Nuvarande kursplan

Förslag till ny kursplan
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Kurs C, allmänt

• vanliga situationer i vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv i alla 

kunskapsområden

• borttagna kommunikations- och lässtrategier

• något minskad omfattning och detaljgrad

• formuleringen ”visar sin förståelse genom att” → förstår eller läser och 

förstår 

• uppdatering och harmoniering av texttyper

• formuleringen ”kan läsa, förstå och använda” → läser och förstår
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Exempel kurs D, 

läsförståelse

Nuvarande kursplan

Förslag till ny kursplan
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Exempel kurs D, 

muntlig produktion

Nuvarande kursplan

Förslag till ny kursplan
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Kurs D, allmänt

• informella och mer formella situationer i vardags-, samhälls-, studie- och 

arbetsliv i alla kunskapsområden

• borttagna kommunikations- och lässtrategier

• något minskad omfattning och detaljgrad

• uppdatering och harmoniering av texttyper

• formuleringen ”visar sin förståelse genom att” → förstår eller läser och 

förstår

• formuleringen ”kan läsa, förstå och använda” → läser och förstår
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Dags att byta tankar och erfarenheter i 

mindre grupper!
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Diskussionsfrågor
Dela tankar med varandra och ge inspiration!

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

lärande även om det är ett enda betygssteg? 

2) Hur planerar ni att ge eleverna information?

3) Vilka olika möjligheter att visa sina uppnådda kunskaper ger ni till 

eleverna? Vilka effekter för er undervisning 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 
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Nationella prov i sfi
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Vad händer med nationella prov i sfi?

• Två nya prov för varje kurs under våren 2022

➢ kurs D: D1 17 januari 2022 D2 22 mars 2022 

➢ kurs C: C1 17 januari 2022 C2 25 april 2022

➢ kurs B: B1 17 januari 2022 B2 23 maj 2022

• De nu gällande proven får inte användas efter 31 december 2021

• Viktigt att fortsatt förvara proven inlåsta!

• Läs mer: Beställa och hantera prov i sfi

• bedömningsstödet Samtal på gång revideras

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


Sida 22

Ett nytt sätt att räkna samman resultatet

• provet har samma delar som förut

• sättet att räkna samman resultatet ändras

• delprovspoäng i st f delprovsbetyg

• ett sammanhållet provresultat

• provet kan inte bedöma alla elevens uppnådda kunskaper

• läraren behöver ge eleven möjlighet att visa sina kunskaper på många, 

olika sätt

Förslag till ny kursplan
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Er hjälp behövs!

• för att proven ska bli så bra som möjligt!

• Skicka in ett urval av elevlösningar

• och lärarenkäter

➢ i digital form

➢ i pappersversion

• Läs mer: Nationella prov i sfi

https://www.isd.su.se/nationella-prov-i-sfi
https://www.isd.su.se/nationella-prov-i-sfi
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Var hittar du information?

•

• Skolverkets upplysningstjänst

08 - 527 332 00

• Skolverket: Nationella prov i sfi

➢ Kursplanen och kommentarmaterial publiceras 

efter beslut i november

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
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



