
Komvuxarbete 100 p

Med komvuxarbete avses en uppgift om 100 gymnasiepoäng.

Komvuxarbetet ger dig möjlighet att sätta dig in i ett ämne eller område och bli lite expert i en

viss fråga. Nu har du chansen att fördjupa dig i ett ämne som intresserar dig. Komvuxarbetet

omfattar 100 poäng och det motsvarar minst 100 timmars arbete som du gör över 20 veckor.

Oftast behöver du använda mer än 100 timmar och därför är det viktigt att fördela timmarna

över alla veckorna och att du gör en planering som du kan förhålla dig till. Man kan jämföra

komvuxarbetet med ett examensarbete i det programområde du har gått och att komvuxarbetet

ska visa att du är förberedd för det yrkesområde som utbildningen är inriktad mot. Var beredd

på att du ska dela med dig av din process samt driva processen framåt. Räkna med att vissa

perioder är mer intensiva än andra.

Du kommer att lära dig en del nya saker under arbetet, men de flesta av grunderna och

arbetssätten känner du förhoppningsvis igen från tidigare. Det handlar till exempel om att du

utvecklar din förmåga att planera, genomföra och utvärdera arbete och att ge, beakta och

värdera respons du får. Det handlar också om att du utvecklar din problemlösningsförmåga och

lär dig att förhålla dig kritisk och självständig till källor i ditt komvuxarbete. Dessutom utvecklar

du din kommunikationsförmåga, såväl skriftligt som muntligt.

Mål för komvuxarbetet inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial

nivå – yrkesexamen

Komvuxarbetet ska genomföras inom ramen för examensmålen för det program i

gymnasieskolan som utbildningen huvudsakligen motsvarar. Komvuxarbetet ska visa din

förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Komvuxarbetet

ska utföras på ett sådant sätt att du så självständigt som möjligt eller tillsammans med en

handledare planerar, genomför och utvärderar din uppgift.



Examensmålen styr

Det finns ingen ämnesplan för komvuxarbetet, i stället är det examensmålen som beskriver de

olika kunskapsområdena och som sätter ramarna för ditt val av komvuxarbete. Det är också

utifrån examensmålen som läraren bedömer ditt arbete. Däremot är det varken rimligt eller

önskvärt att komvuxarbetet ska täcka in alla de centrala kunskapsområden som finns inom ett

program. En viktig del av komvuxarbetet är att du genom din frågeställning eller din idé också

kan avgränsa ditt arbete.

E eller F i betyg

Du kan uppnå betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt. Det är utifrån målen

för komvuxarbetet som läraren bedömer om ditt komvuxarbete är godkänt eller inte. Det finns

alltså ingen särskild ämnesplan för komvuxarbetet.

Detta förväntas av dig när du gör ditt komvuxarbete

● Det förväntas att du upprättar en bra planering från början även om du måste räkna med

att vissa perioder är mer intensiva än andra och kan kräva mer arbete och tid från dig.

● Under ditt komvuxarbete skriver du loggbok varje vecka, som skickas till din handledare

och som visar din progress i arbetet.

● Du följer dessutom planeringen och skickar in arbeten och delmål efter de tider som du

blir tilldelad.

● Du förväntas delta på obligatoriska träffar på skolan där du får lära dig mer om

vetenskapligt skrivande, presentation och opponering.

● Du förväntas delta på obligatoriska handledningstider. Handledningstider avtalas

individuellt.

● I komvuxarbetet ska du tidigt sätta upp en plan för hur du ska arbeta med planering och

genomförande av både den teoretiska presentationen (vetenskapligt skrivande),

opponering och eventuellt den praktiska delen (alla komvuxarbeten har inte en praktisk

del).


