
Kartläggning och 

validering i komvux

Vad är nytt?

Anna Nygård, Fredrik Berglund, Margaretha Allen 



Sida 2

Dagens innehåll

• Inledning

• De nya lagändringarna

• Workshop i grupper inkl. paus

• Återkoppling 

• Skolverkets aktuella stöd



Sida 3

Användningsområden för validering i komvux

• Anpassa en utbildning

• Förkorta en utbildning

• Inför en utbildning om den sökande 
saknar betyg i de kurser som krävs



Sida 4

Professionen inom komvux väljer hur en 

validering ska genomföras

Skolverket utformar stöd
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Skolverkets uppdrag utifrån instruktionen



Sida 6

Nytt uppdrag till Skolverket

• Stöd till kommunerna för genomförande av inledande 

kartläggning av presumtiva elevers kunnande och 

validering och fördjupad kartläggning av kunnande för 

elever i komvux 

• Stöd till kommunerna när det gäller hur kompletterande 

utbildning kan genomföras inom komvux

Redovisning 15 februari 2024



Sida 7

Nytt uppdrag till Skolverket

• Följa upp utvecklingen av kartläggning, validering och kompletterande 

utbildning. Uppföljningen ska ske på individnivå där så är möjligt och 

lämpligt.

Delredovisning senast 15 februari 2024

Slutredovisning senast 30 oktober 2025
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Lagändringarna träder i kraft 

den 1 januari 2023
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20 kap.7 a § skollagen (2010:800) 

Hemkommunen är skyldig att se till att den som vill få sitt kunnande kartlagt 

inför utbildning eller prövning inom kommunal vuxenutbildning erbjuds en 

inledande kartläggning. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare 

föreskrifter om den inledande kartläggningen.
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Nytt begrepp!

Kunnande – resultat av lärande i form av 

kunskaper, färdigheter, ansvar och självständighet.
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Inledande kartläggning (Prop. 

2021/22:123)

Inledande 

kartläggning

Syfte Vad? Vem?
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Inledande kartläggning

Syfte

• Den inledande kartläggningen kan göra det möjligt för 
individen att överblicka sitt kunnande inför vägvalet att 
börja studera eller att genomgå prövning eller 
validering.
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Inledande kartläggning forts.

Vad innebär detta?

• Vad innebär den nya bestämmelsen om inledande kartläggning?

• Vad ska den inledande kartläggningen innehålla?



Sida 14

Inledande kartläggning forts.

Vem?

• Vem ska erbjudas en inledande kartläggning?

• Vem ansvarar för den inledande kartläggningen?

• Vem bör genomföra den inledande kartläggningen?
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Individuella studieplanen (ISP)

• Den individuella studieplanen är 

central i den inledande kartläggningen.

• Ska upprättas i samband eller nära 

inpå påbörjad utbildning.

• Stödsidor för ISP finns på Skolverkets 

hemsida. Innehållet är under 

revidering.



Sida 16

20 kap. 42§ 1 st. skollagen (2010:800) 

Huvudmannen är skyldig att se till att en elev erbjuds validering, om eleven behöver 

det och valideringen görs inom ramen för en eller flera kurser eller nivåer som 

bekostas av elevens hemkommun.



Sida 17

20 kap. 42§ 1 st. skollagen (2010:800) 

Med validering avses en strukturerad process som innehåller en fördjupad 

kartläggning och en bedömning som syftar till ett erkännande av en persons 

kunnande oberoende av hur det förvärvats. 

Rektorn ska verka för att valideringen görs i enlighet med lag och andra 

författningar.



Sida 18

Fördjupad kartläggning och bedömning 
(Prop. 2021/22:123)

Fördjupad kartläggning –

ett utforskande moment

1.

Bedömning – formell 

bedömning av en 

persons kunnande 

2.
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Bemyndigande avseende validering

I lagen (2015:478) med bemyndiganden att meddela föreskrifter om validering 

och om avgift för ansökan som avser kvalifikationer för livslångt lärande finns ett 

bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 

att meddela föreskrifter om validering av en persons kunnande.
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20 kap. 43 § skollagen (2010:800) 

Den som har genomgått en validering enligt 42 §

ska ha möjlighet att få resultatet erkänt genom betyg. 

Betyg efter en validering ska sättas genom prövning.
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20 kap. 44 § 1 st. skollagen (2010:800) 

Den som har genomgått en kurs i kommunal vuxenutbildning och vill få sina 

kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg ska få ett intyg. 

Detsamma gäller den som har genomgått utbildning på en eller flera nivåer i 

ett ämne eller en validering enligt 42 § och vill få resultatet dokumenterat på 

annat sätt än genom betyg.
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20 kap. 44 § 2-3 st. skollagen (2010:800) 

Huvudmannen ansvarar för att eleverna informeras om möjligheten att få ett 

intyg. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om 

att intyg alltid ska utfärdas efter vissa kurser, vissa ämnen eller viss utbildning.
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Kartläggning, validering och prövning

Inledande kartläggning

Validering 

Fördjupad 

kartläggning
Bedömning

Intyg

Dokumentation

Betyg

Utanför 

validerings-

processen

Inom 

validerings-

processen

Prövning 
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Möjlighet till kompletterande utbildning

• Ett syfte med validering är att förkorta elevens studietid.

• Viktigt att revidera den individuella studieplanen efter en 

validering.

• Möjlighet till kompletterande utbildning. 
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Workshop

5 - 6 personer i varje grupp

Tid 30 min inklusive paus

Frågor

1. Vad behöver du göra inför de nya lagändringarna

1 jan 2023?

2. Vilket stöd behöver du? Av nivån över dig/er?

Av Skolverket?

Menti.com: 7753 9719
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Statsbidrag för kartläggning 

och validering 2023

Syfte

Stimulera utvecklandet av kartläggning och validering inom 

ramen för yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning för 

att öka antalet valideringar som genomförs.

Ansök 1 okt – 1 nov

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidra

g-for-kartlaggning-och-validering-2023

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-kartlaggning-och-validering-2023
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Webbinarium – Kartläggning och validering

Målgrupp: Huvudmän

Tid: 15 november kl. 09.00 –11.00

Innehåll

• Nya regelverket

• Om statsbidraget

• Stöd för hur man kan organisera arbetet med kartläggning och validering

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender-for-webbinarier-och-konferenser/webbinarium-for-att-stodja-och-organisera-

kartlaggning-och-validering

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender-for-webbinarier-och-konferenser/webbinarium-for-att-stodja-och-organisera-kartlaggning-och-validering
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Fokus yrkesutbildning – digital konferens

Tid: 17 oktober

Målgrupp: Alla som berörs av Sveriges yrkesutbildning.

Anmäl dig senast 10 oktober!

Tips på seminarium!

Vill du veta mer om branschvalidering 

och validering inom komvux? 

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender-for-webbinarier-och-konferenser/fokus-yrkesutbildning---

digital-konferens

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender-for-webbinarier-och-konferenser/fokus-yrkesutbildning---digital-konferens
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Ny stödsida om inledande kartläggning

och validering!

• https://www.skolverket.se/regler-och-

ansvar/aktuella-regelandringar/nya-

regler-om-kartlaggning-och-validering-

inom-komvux

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/aktuella-regelandringar/nya-regler-om-kartlaggning-och-validering-inom-komvux


Sida 30

Vad gör Skolverket under hösten 2022?

• Uppdatera kartläggningsverktyget för yrkeskunskaper på gymnasial nivå

• Revidera stödsidor (lärare, syv)

• Ta fram stödsida för huvudman/rektor 



Sida 31

Skolverkets stöd för kartläggning och 

validering i vuxenutbildningen

Stöd för kartläggning och validering

i vuxenutbildningen - Skolverket

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/stod-for-kartlaggning-och-validering-i-vuxenutbildningen
https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/stod-for-kartlaggning-och-validering-i-vuxenutbildningen
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Valideringsrapport 2022

– Läge och utveckling av validering nationellt och regionalt

Valideringsrapport 2022: Läge och utveckling av 

validering nationellt och regionalt - Myndigheten för 

yrkeshögskolan (myh.se)

https://www.myh.se/publikationer/valideringsrapport-2022-lage-och-utveckling-av-validering-nationellt-och-regionalt
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NVL – Nordiskt nätverk för vuxnas lärande

• https://nvl.org/

• https://nvl.org/nyhetsbrev

• Den nordiska kvalitetskompassen på svenska

• https://qualitycompass.eu/sv

https://nvl.org/
https://nvl.org/nyhetsbrev
https://qualitycompass.eu/sv


Sida 34

Tack för idag!

Kontaktuppgifter

anna.nygard@skolverket.se

fredrik.berglund@skolverket.se

margaretha.allen@skolverket.se

mailto:anna.nygard@skolverket.se
mailto:fredrik.berglund@skolverket.se
mailto:margaretha.allen@skolverket.se



