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Men sen då?



Kartläggning



Nya regler för kartläggning och validering inom kommunal vuxenutbildning gäller 
från 1 januari 2023 

Huvudman är nu skyldig att erbjuda kartläggning och validering till den som 
behöver det

Inga tydliga riktlinjer kring hur, upp till varje huvudman att organisera. 

Inledande kartläggning



• Beskriva vad du kan göra för att minska risken att smittas av Covid-19?

• Redogöra för hur du bör äta, sova och motionera för att må bra?

• Använda internet för att söka information, kommunicera och dokumentera 
händelser på ett sätt som inte kränker någon annans självbestämmande eller 
rätt till privatliv?

• Kan du någon slags bevis på att du kan det här? 
• Vill du bli undersköterska?

Hur många av er här inne kan: 



• Tidigare utbildning
• Arbetslivserfarenhet
• Interna kurser
• Livserfarenhet
• Samhällsengagemang
• Annat relevant

Allt detta dokumenteras och intygas i individuellt anpassat system

Fördjupad kartläggning



Vilka är dina erfarenheter?



Beskriv och intyga



Bedömning



• Kartläggningen bedöms mot varje kurs specifika ämnesmål alternativt 
specificerade branschkrav.

• Betyg eller intyg utfärdas där relevant kunskap synliggjorts.

• De mål eller krav som inte synliggjorts kan kompletteras.

Bedömning av kunnande och erfarenheter



Bedömning med stöd av systemet



Valideringsplan



• Valideringsplanen kan användas som mall för utfärdande av intyg

• I de fall kartläggningen visar på kunnande motsvarade en hel kurs görs en 
värdering av kunnandet mot t.ex Skolverkets betygskriterier och betyg sätts

Värdering av kunnande



Kompletterande 
utbildning



Progression visas tydligt



Ta del av centralt innehåll i kursen



Ingår efter individuella behov och Skolverkets krav

Tiden styrs delvis av vilken viktning som är knuten till delmålet och tidigare 
erfarenheter 

I fördjupningskurserna inom vård och omsorg innebär det ofta ca 2 veckor

APL/Praktiska prövningar



Resultat



• 42 genomförda kartläggningar (Vård och omsorg + Barn och fritid)

• 15 validander in i kompletteringsmodulen

• 4 validander genomfört komplett utbildning

Statistik för 2021



• 83 genomförda kartläggningar (vård och omsorg)

• 33 validander in i kompletteringsmodulen 

• 6-8 personer förväntas slutföra kompletterande utbildning innan årets slut

• Genomfört kartläggning och bedömning i samarbete med i nuläget 3 andra 
kommuner inom vår egen region

Statistik hittills för 2022 



• Jobbat 8,5 år
• Validerat 48,5% 

• Jobbat 6,5 år
• Validerat 31%

• 91% studerar vid sidan av ordinarie arbete!

Vilka är validanderna?



Vanliga utmaningar är
- att ha tid att kartlägga sina yrkeskunskaper
- att kunna sätta ord på vad man faktiskt gör
- att kunna intyga sina yrkeskunskaper 

Efter den kompletterande utbildningen upplever validanderna att 
valideringsplanen i hög grad (80%) har överensstämt med självupplevda 
yrkeskunskaper och kunskapsluckor. 

Validering - individperspektiv



”Ökad lön och nya jobbmöjligheter ”

”Känner mig säkrare på mitt arbete.”

”Möjligheten att validera har betytt otroligt mycket. Jag har fått större kompetens inom 

mitt yrke och större chans till att kunna vidareutvecklas i framtiden med fler kurser.”

”Jag är tacksam över att jag fick chansen att komplettera mina betyg och kunskaper.”



Framtid



• Anpassa den fördjupade kartläggningen till fler utbildningar och 
branschmodeller

• Skapa förtroende för valideringsprocessen och dess resultat 

• Ekonomiska incitament

• Systemet är redo, vi är redo, är ni?

Vart ska vi?


