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Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)
dels att 20 kap. 42–44 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 20 kap. 7 a §, och närmast före
20 kap. 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

20 kap.
Inledande kartläggning
7 a § 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.
42 §2 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. 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.
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.
43 §3 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.
44 §4 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
Prop. 2021/22:123, bet. 2021/22:UbU23, rskr. 2021/22:368.
Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:482.
3 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2015:482.
4 Senaste lydelse 2022:147.
2

1234567890

1234567890

1

1

flera nivåer i ett ämne eller en validering enligt 42 § och vill få resultatet
dokumenterat på annat sätt än genom betyg.
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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Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.
På regeringens vägnar
LINA AXELSSON KIHLBLOM
Torbjörn Malm
(Utbildningsdepartementet)
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