
Skolverkets pågående och 

planerade stödinsatser 
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NVL – Nätverk för vuxnas lärande

Agnetha Kronqvist



l

Vuxenutbildning i 
Norden

Agnetha Kronqvist



NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande)

NVL:s mål är att: 

främja kompetensutveckling inom olika områden av vuxenutbildning i 

Norden 

bidra till utvecklingen av nordiska vuxenutbildningssystem genom ökad 
dialog med Nordiska ministerrådet och ministerrådets roterande 
ordförandeskap 

bidra till personlig utveckling och demokratiskt deltagande genom olika 
former av vuxenutbildning, 

bidra till sektorsövergripande och nationellt samarbete, främja det 
nordiska samarbetet med det civila samhället och arbetslivet, särskilt den 
offentliga utbildningen, 

informera om erfarenheter och resultat från det nordiska samarbetet om 

vuxenutbildning.
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Skolverket och NVL

Validering

Grundläggande färdigheter
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En nordisk kvalitetskompass
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En nordisk kvalitetskompass
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― Hur?

En nordisk 
kvalitetskompass



Grundläggande färdigheter i 
Norden
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https://nvl.org/

― https://nvl.org/nyhetsbrev
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https://nvl.org/nyhetsbrev


Tack!
agnetha.kronqvist@skolverket.se
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Kartläggnings- och planeringsverktygen

Boki Brkovic



Sida 13

Kartläggningsmaterial för nyanlända 

vuxna - Litteracitet
• Materialet består av lärarhandledning, uppgifter, samtalsunderlag och 

sammanfattning av kartläggning.

• Översatt till 10 språk

• Syftet är att synliggöra elevens resurser och ge stöd för lärare för att kunna 

individanpassa undervisningen.

• Målgruppen är flerspråkiga elever som påbörjar sina studier inom vuxenutbildning.

• Kartläggningen handlar om elevens starkaste språk, färdigheterna i svenska är inte i 

fokus.

• Bedömningsportalen (bp.skolverket.se), Kartläggningsmaterial, Vuxenutbildning

https://bp.skolverket.se/web/kmvuxfi/information


Sida 14

Översikt över materialet



Sida 15

Verktyg för planeringsstöd



Sida 16

Skolverkets verktyg för planeringsstöd

Kartläggning av yrkes-

kunskaper 

https://kartlaggningsverktyget.skolverket.se/start

Planera examen inom komvux

https://examensplanering.skolverket.se/start

https://kartlaggningsverktyget.skolverket.se/start
https://examensplanering.skolverket.se/start


Sida 17

Kartläggning av yrkeskunskaper

• Studie- och yrkesvägledare och yrkeslärare

• Vägledning och kartläggning inom 

gymnasieskolan eller komvux

• Centralt innehåll i nationella yrkeskurser 

• Översatt till ett antal språk



Sida 18

Planera gymnasieexamen inom komvux

• Studie- och yrkesvägledare

• Regelverk

• Omvandlingar av gamla kurser

• Koppling till nationella gymnasieprogram



Sida 19

Kvalitetsverkstaden

Simon Husberg



Sida 20

Skolverkets utbildningsplattform

• Kurser och processtöd

• utbildningar.skolverket.se

• Öppet för alla!

https://utbildningar.skolverket.se/


Sida 21

Kvalitetsverkstaden

• Processtöd för systematiskt 

kvalitetsarbete

• För nyckelpersoner på förvaltning och 

rektorer

• För alla verksamhetsformer inom 

skolväsendet

• Läs mer här

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/kvalitetsverkstaden


Sida 22

Komvux i Kvalitetsverkstaden

• Entreprenad

• Flexibla studieformer och 

individanpassning

• Sammanställning av resultat

• Verksamhetens förutsättningar

• Mål



Sida 23

Fler resurser



Sida 24

Nätverk om systematiskt 

kvalitetsarbete

• Nätverket riktar sig till skolchefer, skolledare och 

utvecklingsledare inom komvux

• Erfarenhetsutbyte och input av olika slag

• Särskilt fokus på nyanlända elever och elever med 

annat modersmål än svenska. 

• Anmäl dig till starten våren 2022 genom att mejla 

nyavux@skolverket.se före den 31 december

• Information här

mailto:nyavux@skolverket.se
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/anmal-dig-till-natverk-med-fokus-pa-systematiskt-kvalitetsarbete-och-nyanlanda-elever-och-elever-med-annat-modersmal-an-svenska


Sida 25

Förändringar av 

styrdokumenten

• Stöd för implementering av styrdokument på 

skolverket.se kommer!

• Aktuella förändringar hittar ni här

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


Sida 26

ESF-projekt 

Kombinationsutbildning sfi

David Folke



Sida 27

Syfte och nationellt mål

• Att på nationell nivå identifiera vilka kombinationsutbildningar som är funktionella, 

adekvata och framgångsrika.

• Att utveckla en sammansatt metodik för en kombinationsutbildning som kan 

integreras i skolsystemet genom ett nära samarbete mellan lärosäte, regioner, 

huvudmän för kommunal vuxenutbildning och branscher med anställningsbehov.



Sida 28

Deltagande regioner och lärosäten 

kopplade till projektet

• Region Västerbotten

• Region Gävleborg

• Region Uppsala

• Region Västra Götaland (Skaraborg)

• Region Skåne

• Referensregioner: Region Kalmar och 

Region Västmanland 

• Stockholms universitet, Nationellt 

Centrum för svenska som andraspråk 

• Linköpings universitet, Avdelningen för 

pedagogik och vuxnas lärande

• Malmö universitet, Institutionen för 

samhälle, kultur och identitet 



Sida 29

Slutredovisning

• Maj 2022

• ESF-slutrapport

• Populärvetenskaplig rapport

• Digital slutkonferens



Sida 30

Nya regeringsuppdrag

• Kursutveckling i samverkan med NC/SU kring integrerad språk- och yrkesutbildning 

• Genomförande av informations- och stödinsatser riktat mot huvudmän, rektorer och lärare i 

organisering och genomförande av kombinationsutbildningar (18 nov. och 1 dec.)

• Öppet hus kring förändrade statsbidrag för yrkesvux/lärlingsvux i kombination med sfi/sva 

under september månad

• Regeringen fortsätter att bygga ut Kunskapslyftet och föreslår att 1,5 miljarder kronor 

avsätts 2022 till 14 000 platser på kombinationsutbildningar, där yrkesutbildning 

kombineras med kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) eller svenska 

som andraspråk. 



Sida 31

Övriga stödinsatser

Michaela Blume



Sida 32

Yrkesvux och/eller lärlingvux i 

kombination

• Statsbidrag lämnas med 110 000 kronor per årsstudieplats för 

yrkes/lärlingsutbildning som kombineras med sfi/sva och stödjande 

insatser.

• Det finns ingen reglering kring hur stor del av utbildningen som ska bestå av 

sfi och/eller sva.

• Både utbildningar som kombineras med sva på grundläggande nivå och sva 

på gymnasial nivå omfattas.

• Det finns inget medfinansieringskrav för kombinationsutbildningar som 

kombineras med stödjande insatser.

• Ansökningstid: 1 oktober-1 november 2021
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Att organisera komvux som särskild utbildning

- en del av komvux

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/att-organisera-for-komvux-som-sarskild-utbildning---en-del-av-komvux


Sida 34

Supported Education

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/introduktion-till-supported-education


Sida 35

Skolverkets arbete kring flexibla 

studieformer inom komvux 



Sida 36

Resultat

Beredningen visade bland annat på ett:

• behov av stöd till huvudmän, rektorer och lärare i syfte att bidra till att huvudmännen i högre 

utsträckning kan erbjuda flexibla studieformer inom vuxenutbildningen.

• behov av stöd till huvudmän om hur det systematiska kvalitetsarbetet kan bedrivas. 

• behov av stöd till rektor när det gäller att skapa förutsättningar för hur flexibla studieformer kan 

organiseras för att ge stöd till elever som har behov av stöd.

• behov av stöd till lärare för hur distansundervisning kan genomföras för att ge eleverna goda 

förutsättningar att lyckas med sina studier.



Sida 37

Nuläge

• Insatser utvecklas

• Fortlöpande kontakt med forskare

• Webbseminarium för huvudmän/rektorer: genomfört i juni 2021

• Webbkurs för lärare: utveckling pågår - färdig i december 2021



Sida 38

Kontakta oss

upplysningstjanst@skolverket.se

Tel. 08-527 332 00

Tips!

Prenumerera även på våra nyhetsbrev

mailto:upplysningstjanst@skolverket.se
https://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev


Tack för idag!
Alla presentationer kommer att publiceras på 

Skolverkets hemsida i slutet av veckan. 

Länk mejlas ut.




