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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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Bakgrundsinformation

• Prövning och validering registreras i respektive kurs i komvux

• Betraktas ej som officiell statistik

• Uppgifterna ska tolkas med ett visst mått av försiktighet, då uppgifterna kan 

vara underskattade

• Validering kan ske på olika sätt t ex inom en orienteringskurs eller en 

specifik nationell kurs
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Källor

• Skolverkets register över kursdeltagare i kommunal vuxenutbildning 

(uppgifter hämtas via SCB två gånger per år)

• PM Elever och studieresultat i komvux år 2020 respektive år 2021
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Antal som läste en kurs på komvux

ÅR 2020

400 000 kursdeltagare

(varav 243 000 på gymnasial nivå)

ÅR 2021

414 000 kursdeltagare

(varav 260 000 på gymnasial nivå)
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Vald metod

• I rapporten används måttet andelen elever som har en registrerad 

validering på någon kurs
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Statistik om validering år 2021

• Grundläggande nivå 

1 % (991 elever)

• Gymnasial nivå

2 % (4 180 elever)

Andelen är oförändrad i förhållande till år 

2020
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Validering inom en orienteringskurs

• Grundläggande nivå

4 % av alla orienteringskurser innehöll validering (1020 kursdeltagare) 

(år 2020 samma andel men 756 kursdeltagare)

• Gymnasial nivå

5 % av alla orienteringskurser innehöll validering (2 902 kursdeltagare)

(år 2020 samma andel men 2076 kursdeltagare)
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Prövning i komvux

• En prövning är en bedömning av en persons kunskaper i förhållande till de 

kunskapskrav/betygskriterier som finns i kursplaner eller i ämnesplaner

• Den som genomför en prövning får ett betyg i det specifika ämne eller den 

specifika kurs som prövningen avser

• Totalt 19 000 kursdeltagare på grundläggande och gymnasial nivå har 

genomgått prövning år 2021 

(0,5 % av alla på grundläggande nivå och 2 % av alla på gymnasial nivå) 

• I 2 240 fall var prövningen gjord efter en validering
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Lagändringar som 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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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 13          

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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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.

Skolverket stödsida om prövning: https://www.skolverket.se/regler-och-

ansvar/ansvar-i-skolfragor/provning-for-betyg#provninginomvuxenutbildning

https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/provning-for-betyg#provninginomvuxenutbildning
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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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Statsbidrag för kartläggning och 

validering år 2022 och år 2023

Syfte: Stimulera utvecklandet av kartläggning och validering inom ramen för 

yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning för att öka antalet 

valideringar som genomförs.

För 2022 Ansök 15 augusti- 15 september

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-

kartlaggning-och-validering-2022

För 2023 Ansök 1 okt – 1 nov

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-

kartlaggning-och-validering-2023

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-kartlaggning-och-validering-2022
https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-kartlaggning-och-validering-2023
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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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Vad gör Skolverket under hösten 2022?

• Seminarium Mötesplats vux 19 – 23 september 

• Webbinarium – huvudmän 15 november 

• Uppdatera kartläggningsverktyget för yrkeskunskaper på gymnasial 

nivå.

• Uppdatera webben utifrån lagändringen (Regler och ansvar) 

• Revidera stödsidor (lärare, syv)

• Ta fram stödsida för huvudman/rektor 




