
Sida 1

Validering för kompetensförsörjning och 

livslångt lärande – Prop. 2021/22:123

• Stort fokus på validering

• Proposition – Lagändringar 
förväntas träda i kraft 1 januari 
2023

• Intensivt arbete pågår på 
Skolverket med beredning av 
det nya uppdraget



Sida 2

Professionen inom komvux väljer hur en 

validering ska genomföras

Skolverket utformar stöd



Sida 3

Uppdrag enligt Skolverkets instruktion

Att främja användningen 

utvecklingen av validering i komvux

Befintligt stöd

•Webbutbildning kontinuerligt

•Lärosätesutbildning – nya omgångar planeras HT 2022

•Webbinarier för olika målgrupper – (t ex 27 april)



Sida 4

Stöd- kartläggning och validering

•Digitala verktyg för studie- och yrkesvägledning

•Verktyg för kartläggning av 900 yrkeskurser på sex 

språk

•Kartläggningsstöd av litteracitet bland nyanlända

•Kartläggning av komvux arbete med den individuella 

studieplanen (ISP)

•Lärcentra för kompetensförsörjning och livslångt lärande



Sida 5

Stöd – kartläggning och validering

•Allmänna råd inom bedömning och betygssättning 

respektive prövning

•Försöksverksamhet med yrkesprov

•Nordisk kvalitetskompass för validering

•Stärka kvalitet i utbildningen för dem som är nyanlända 

eller har annat modersmål än svenska



Sida 6

Myndighetssamverkan

•Myndighetssamverkan med Myndigheten för 

Yrkeshögskolan, Tillväxtverket och 

Arbetsförmedlingen

•Utveckla sammanhållen datainfrastruktur för 

kompetensförsörjning och livslångt lärande

•Uppdrag om regionala planeringsunderlag 

om behov av gymnasial utbildning



Sida 7

Statsbidrag för kartläggning 

och validering 
• Förordning (2021:744) om statsbidrag för kartläggning 

och validering inom kommunal vuxenutbildning

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

statsbidrag-for-kartlaggning-och-validering-2022

• Yrkesutbildning

• Ansökan 15 augusti- 15 september (70 miljoner)

• Bidrag för en sammanhängande insats som består av kartläggning av den 

studerandes kunskaper och kompetens och validering

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-kartlaggning-och-validering-2022


Sida 8

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 9

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



Sida 10

Aktuellt om validering

•Skolverkets webbutbildning om validering:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-

utbildningar/valideringsarbete-i-teori-och-praktik---

webbkurs

•Skolverkets webbinar om validering den 27 april:

https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/aktuellt-om-

kartlaggning-och-validering-inom-komvux

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/valideringsarbete-i-teori-och-praktik---webbkurs
https://www.skolverket.se/om-oss/kalender/aktuellt-om-kartlaggning-och-validering-inom-komvux


Sida 11

Tack!

Kontaktuppgifter

margaretha.allen@skolverket.se


