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Röd text = förändringar från andra halvåret 2021

Borttagna variabler och tillåtna värden är genomstrukna

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: Elever och kursdeltagare, första halvåret 2022

Period: 2022-01-01 till 2022-07-03

Datafilbeskrivning - Format: Semikolonseparerad textfil

Variabelnamn Klartext Fältinnehåll Längd

SYSTEM System från vilket datafilen är uttagen. 1-15

DATUM Datum för uttag av fil, åååå-mm-dd. 10

VERSION Leverantörens systemversion, fritext. 1-15

PERSONNR Personnummer Format:12 siffror, ååååmmddxxxx.

Uppgiften omfattar elever med skyddade identiteter. 

För elever som saknar personnummer/ 

samordningsnummer anges födelsedatum (ååååmmdd) 

följt av TF10 för man och TF20 för kvinna.

Asylsökande elever ska inte tas med.

12

SKOLENHETSKOD Skolenhetskod Skolenhetskoden är 8 siffror och börjar inte med 0. 8

UTBANORD Typ av utbildningsanordnare 

(utförare, ej huvudman)

K = Kommunal

S = Studieförbund

F = Folkhögskola

Ö = Övriga (t.ex. utbildningsföretag)

1

ORGNR Organisationsnummer för 

annan anordnare än kommunal.

Format:10 siffror 10

NAMN Efternamn, Tilltalsnamn Frivillig uppgift, kan vara blank. Får inte innehålla 

semikolon.

0-45

UTBBAKGR Utbildningsbakgrund. Antal år i 

skola i hemlandet (inklusive 

annat land) 

0 = Tidigare utbildning saknas helt

99 = Uppgift om tidigare utbildning saknas

2

LASSKRIV Läs- och skrivinlärning J = Ja, deltagit i läs-/skrivinlärning

N = Nej, inte deltagit i läs-/skrivinlärning

V = Vet ej

1

STUDIEVAG Studieväg Giltiga värden: 1, 2, 3 1

KURS Kurs Giltiga värden: A, B, C, D 1

KURSSTART Kursstart, datum då eleven 

började kursen

åååå-mm-dd 10

KURSSLUT Kursslut, datum då eleven 

avslutade kursen

åååå-mm-dd 10

ORSAK Orsak till Kursslut O = Avslutat kurs och fått betyg

J = Eleven har genomgått prövning och fått betyg

A = Avbrott / studieuppehåll

1

DISTANS Distansundervisning 0 = Kursen har ej bedrivits på distans

1 = Kursen har bedrivits på distans

Koden för distans ska användas när kursen har ett 

upplägg där deltagarna studerar på egen hand med 

handledning av läraren via exempelvis internet. I 

upplägget kan ingå aktiviteter, frivilliga eller obligatoriska, 

som utförs i anordnarens lokaler. Detta omfattar även 

fjärrundervisning.

1



Variabelnamn Klartext Fältinnehåll Längd

OMFATTNING Omfattning av studier på 

distans i procent av heltid

0 - 100 heltal.

Om DISTANS = 1 måste OMFATTNING fyllas i.

3

ELEVTIM_KLASS Antalet undervisningstimmar 

om 60 minuter under vilka 

kursdeltagaren varit närvarande 

under perioden.

0 - 800 heltal. 3

ELEVTIM_DISTANS Antalet undervisningstimmar 

om 60 minuter på distans-

/fjärrundervisning under 

perioden.

0 - 800 heltal.

Med undervisningstimmar på distans-/fjärrundervisning 

avses de timmar av kursen där deltagarna genom 

interaktiv undervisning studerat via informations- och 

kommunikationsteknik.  

Distansutbildning innebär att elever och lärare 

är åtskilda i tid och rum. Fjärrundervisning innebär att 

elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

3

BETYG Betyg på kursen G, I, Streck (-)

Blank = Uppgift om betyg saknas

1


