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Användningsområden för validering i komvux

• Anpassa en utbildning

• Förkorta en utbildning

• Inför en utbildning om den sökande 
saknar betyg i de kurser som krävs
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Professionen inom komvux väljer hur en 

validering ska genomföras

Skolverket utformar stöd
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Skolverkets uppdrag utifrån instruktionen
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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
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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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Lagändringar inledande kartläggning och 

validering 

• Hemkommunen är skyldig att se till att en presumtiv elev på komvux 
erbjuds en inledande kartläggning av individens kunnande.

• Huvudmannen för komvux ska om en elev behöver det erbjuda 
validering. 
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Nytt begrepp ersätter kunskaper 

och kompetenser!

Kunnande – resultat av lärande i form av kunskaper, färdigheter, 

ansvar och självständighet. Resultat av lärande kan i sin tur 

sägas vara det en individ vet, förstår och kan göra när en 

lärandeprocess är avslutad.



Sida 9          

Lagändringar inledande kartläggning och 

validering

• En ny definition av begreppet validering införs

• Det förtydligas vilken dokumentation som 
individen har rätt till efter en validering

• Lagändringarna träder i kraft 1 januari 2023!
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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.
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Kartläggning, validering och prövning

Inledande kartläggning

Validering 

Fördjupad 
kartläggning

Bedömning

Intyg

Dokumentation

Betyg

Utanför 
validerings-

processen

Inom 
validerings-

processen

Prövning 



Sida 12          

Vad gör Skolverket under hösten 2022?

• Uppdaterar kartläggningsverktyget för yrkeskunskaper på gymnasial nivå

• Reviderar stödsidor (lärare, syv)

• Tar fram stödsida för huvudman/rektor 
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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
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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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Ny stödsida för huvudmän och rektorer

• https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-

skolan/inledande-kartläggning-och-validering-pa-komvux

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/inledande-kartläggning-och-validering-pa-komvux
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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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Statsbidrag kartläggning och validering

2022

• Beviljat 52 725 427 kr

• 139 kommuner och kommunförbund har sökt och beviljats statsbidrag

• Gävle 7.207 496 Lund 2.763 500

• Skellefteå 3.295 000 Motala 2.756 000

• Karlshamn 3.200 000 Kalmar 2.468 454

• Skövde 2.840 000 Umeå 2.350 000

• Gotland 2.825 000 2023 Ansökan 1 okt – 1 nov 35 mnkr
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Tack för uppmärksamheten !

geoff.erici@skolverket.se

mailto:geoff.erici@skolverket.se



