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Vad är validering inom komvux?

Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs och 

bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, var eller 

när de förvärvats. 

Validering kan användas för att anpassa en utbildning, förkorta en utbildning 

eller inför en utbildning om den sökande saknar betyg i de kurser som krävs.

Validering kan göras i förhållande till alla kurser. Intyg utfärdas.

Prövning för betyg.
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Förordning om vuxenutbildning 

(2011:1108)

Kapitel 2

8 § Validering får ske inom ramen för alla kurser och ska utgå från elevens 

förutsättningar och behov. En elev som har genomgått validering för en del 

av en kurs behöver inte delta i undervisningen när det gäller den delen av 

kursen.
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Förordning (2016:937) om statsbidrag för regional 

yrkesinriktad vuxenutbildning

20 §

5 b De samverkande kommunerna ska erbjuda en möjlighet till validering

5 c erbjuda studie- och yrkesvägledning samt vid planering och 

genomförandet av utbildningen ta tillvara elevens tidigare förvärvade 

kunskaper och kompetens.

33 §

I ansökan ska det framgå att utbildningen inbegriper en möjlighet till 

validering om det finns elever som behöver det.



Sida 5

Statistik om validering år 2019 

redovisad av huvudmännen 
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Komvux gymnasial nivå 
exklusive sfi, grundläggande nivå och särvux

Jämförelsetal mellan kalenderåren 2017, 2018 och 2019

Kalenderåret Totalt Prövning Prövning efter validering Validering

2017 683 862 13 410 2 569 1 427

2018 729 427 14 723 1 944 620

2019 754 159 15 954 2 216 1 037

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå (dåvarande särskild utbildning som vuxna) ej inkluderat.
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Varav yrkesrelaterade kurser inom 

komvux på gymnasial nivå 
exklusive sfi, grundläggande nivå och särvux

Jämförelsetal mellan kalenderåren 2017, 2018 och 2019

Kalenderåret Totalt Prövning Prövning efter validering Validering

2017 344 351 2 743 2 288 1 145

2018 373 886 3 089 1 752 509

2019 385 846 3 528 2 012 566

Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå (dåvarande särskild utbildning som vuxna) ej inkluderat.
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Prövning efter validering år 2019

• Barn och fritidsområde (1 027)

• Vård och omsorgsområdet (744)

• Även inom handel, industriteknik och el och energi men i liten omfattning 

(15-35)
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Validering utan efterföljande prövning 

år 2019

• Vård och omsorgsområdet (319)

• Barn och fritid (240)
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Validering inom orienteringskurs

Under 2019 genomfördes validering av 403 deltagare inom en 

orienteringskurs
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Skolverkets uppdrag

Främja användningen och utvecklingen av 

validering inom kommunal vuxenutbildning. 



Sida 12

Främja användningen och utvecklingen 

av validering inom komvux

• Nationellt skolutvecklingsprogram

• Webbaserad utbildning: Valideringsarbete, i teori och praktik – webbkurs -

Skolverket

• Nytt erbjudande om lärosätesutbildning Validering i praktiken 7,5 hp

HT2021

• Webbinarier riktade till olika målgrupper

• Nordiskt nätverk för vuxnas lärande  

• Myndighetsövergripande samverkan

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/valideringsarbete-i-teori-och-praktik---webbkurs
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En nordisk kvalitetskompass 
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Att kvalitetssäkra validering

• Styrning av valideringspolicys och metoder 

• Kvalitetssäkring av valideringsprocessen

• Kompetensutveckling av utövare
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Skolverkets utbildningar
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https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-
utbildningar/valideringsarbete-i-teori-och-praktik---webbkurs

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/valideringsarbete-i-teori-och-praktik---webbkurs
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https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-
utbildningar/validering-i-praktiken-75-hp-ht-2021

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/validering-i-praktiken-75-hp-ht-2021
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Nyhetsbrev (nvl.org)

https://www.skolverket.se/om-

oss/publikationer-och-

nyhetsbrev/prenumerera-pa-skolverkets-

nyhetsbrev

https://nvl.org/nyhetsbrev
https://www.skolverket.se/om-oss/publikationer-och-nyhetsbrev/prenumerera-pa-skolverkets-nyhetsbrev
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Tack!

margaretha.allen@skolverket.se

mailto:margaretha.allen@skolverket.se

