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En skyldighet att erbjuda en inledande 

kartläggning

• Hemkommunen ska vara skyldig att erbjuda en 

inledande kartläggning till den som vill inför 

utbildning inom komvux.

• Hemkommunen ska även erbjuda kartläggning 

inför prövning inom komvux.
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En skyldighet att erbjuda validering

• Huvudmannen ska vara skyldig att se till att en 

elev i komvux erbjuds validering om eleven 

behöver det. 

• Huvudmannen ska bedöma om valideringen kan 

förväntas vara en effektiv åtgärd för eleven.
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Övriga förslag

• Ändrad definition av validering: Validering är 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.

• Den som genomgått en validering ska ha möjlighet att få 

resultatet erkänt genom betyg eller dokumenterat genom 

intyg. Betyg efter en validering ska sättas genom prövning.

• Ett bemyndigande att meddela föreskrifter om validering.
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Stöd till komvux via Skolverket
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Till stöd för kommunerna att fullgöra sina nya skyldigheter kring 

validering har Skolverket fått i uppdrag 

• att utforma stöd till kommunerna för genomförande av inledande 

kartläggning av presumtiva elevers kunnande och validering 

inklusive fördjupad kartläggning av kunnande för elever i 

komvux

• att fördela statsbidrag för kartläggning och validering inom 

ramen för yrkesutbildning inom komvux i en försöksverksamhet. 



Yrkeshögskolan
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Yrkeshögskolan

• Möjlighet till behörighet utifrån reell kompetens.

• En studerande kan få tillgodoräkna sig annan utbildning 

eller motsvarande kunskaper, färdigheter och 

kompetenser som i huvudsak svarar mot utbildningen. 

• Försöksverksamhet pågår med s.k. yh flex för mer 

validering och tillgodoräknande inom yrkeshögskolan.
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Universitet och högskola
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Validering inom högskolan

• UHR har samordnat en pilotverksamhet för att skapa 

varaktiga strukturer och samarbeten kring bedömning 

av reell kompetens- i uppföljning 2021 konstaterades att 

arbetet med bedömning av reell kompetens har 

etablerats som en naturlig del av lärosätenas arbete.

• UKÄ har följt upp statistik gällande bedömning av reell 

kompetens för tillträde och tillgodoräknande. Antalet 

bedömningar för tillträde var mellan 1600-4200 per 

termin och har förändrats i takt med antalet sökande. 

UKÄ konstaterade att det var svårt att få fram nationell 

statistik gällande tillgodoräknanden.
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Pågående uppdrag inom 

högskoleområdet
• Uppdrag till UKÄ, Statens skolverk och MYH ska göra 

en kartläggning för att föreslå fler vägar till vårdyrken

• Uppdrag till sju lärosäten kring fler vägar till läraryrket, 

där en del av uppdraget är att utveckla och använda 

strukturerade metoder för bedömning och validering av 

reell kompetens

• Uppdrag till UHR gällande validering av yrkeslärares 

kunskaper
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Flexibilitet, omställningsförmåga 

och trygghet på arbetsmarknaden
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Ökad flexibilitet, omställningsförmåga och 
trygghet på arbetsmarknaden
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Anpassningar av arbetsrätten för ökad flexibilitet och förutsägbarhet för att 
kunna anställa och bättre balans i anställningsskyddet för anställda med olika 
anställningsvillkor

Grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden

Ett nytt offentligt studiestöd med syfte att stärka arbetstagares ställning på 
arbetsmarknaden



• Syftet är att stärka individens 
ställning på arbetsmarknaden

• Omställningsstudiestöd består av en 
bidragsdel och en lånedel

• CSN administrerar studiestödet

• En omställningsorganisation ska ges 
tillfälle att lämna ett yttrande innan 
stöd kan beviljas

Foto: Folio

Ett nytt offentligt omställningsstudiestöd
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• Omställningsstudiebidrag upp till 80 procent av inkomsten, högst 

20 458 kr (2021)

• Omställningsstudiestöd kan lämnas under högst 44 

heltidsveckor även om utbildningen är längre

• Utbildningar i Sverige som ger rätt till andra studiestöd från CSN, 
inklusive validering som sker inom ramen för en utbildning, och 
sådana som finansieras av omställningsorganisationer

• Utbildningen ska stärka den studerandes framtida ställning på 
arbetsmarknaden, med beaktande av arbetsmarknadens behov
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Ersättning och utbildningarna



Tack!
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