Malmö stad

1 (2)
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Datum

2020-06-22

Yttrande

Adress

August Palms Plats 1
Diarienummer

Till

STK-2020-526

Utbildningsdepartementet

Remiss från Utbildningsdepartementet - Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)
Ert referensnummer U2020/00129/GV

Yttrande

Att betydligt fler ska få sina kunskaper validerade, och att validering ska vara tillgängligt i
hela landet, på alla nivåer och mot en större bredd av kvalifikationer i arbetslivet är positivt.
En nationell samordning av validering kan bidra till en likvärdighet i bedömningarna och till
att tydliggöra uppdrag, ansvar och roller på nationell, regional och lokal nivå.
Om valideringen leder till att det går snabbare att bli självförsörjande, är detta positivt både
för den berörda och för arbetsgivares tillgång till arbetskraft. Att inte behöva gå igenom
undervisning inom områden man redan behärskar kan också öka motivationen att fullfölja
en utbildning.
Malmö stad är i huvudsak positiv till förslagen i utredningen.
Malmö stad avstyrker dock förslaget att rektor ska kunna sätta betyg E utan prövning till en
elev som inte följt undervisningen. Detta ökar risken för godtycke och subjektiva bedömningar. Dessutom riskerar förslaget att det blir en diskrepans mellan det validerade E-betyget
och det studerade E-betyget vilket riskerar urholka hela betygssystemet.
Benämningen ”intyg eller liknande” öppnar upp för en mängd olika dokument med stort individuellt tolkningsutrymme. Man riskerar att undergräva den nationella samsyn och likvärdighet som kommunal vuxenutbildning står för. Dessutom riskerar man att rättssäkerheten
för individen minskar. Förslaget kan komma att försvåra valideringsarbetet, minska antalet
valideringar samt innebära stora kvalitetsrisker.
I betänkandet används begreppet ”förkortad utbildning” rörande den kompletterande utbildningen efter validering, vilket kan misstolkas. Malmö stads föreslår att begreppet ”tidigarelagt
slutdatum” används i stället. Begreppet tidigarelagt slutdatum kan inte tolkas som att utbildningen inte är fullständig, utan att eleven blir klar tidigare.
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Begreppet prövning är en återkommande diskussion i valideringssamanhang och har varit i
många år, vilket slutbetänkandet också konstaterar. Malmö stad anser att en ökad tydlighet
uppnås genom att ordet prövning i förordningen om vuxenutbildning 4 kap 24 § ersätts med
Skollagens definition av prövning:
Betygssättning efter en validering sker inom kommunal vuxenutbildning genom en bedömning av kunskaper i
förhållande till uppställda kunskapskrav i kursplaner eller ämnesplaner.
Datum för ikraftträdandet av förslaget i punkt 10.5.1 kommer av naturliga skäl att behöva
ändras.
Det är svårt att bedöma om de ekonomiska beräkningarna leder till att finansieringsprincipen
tillämpas fullt ut. Om förslaget att kommunerna ska erbjuda validering genomförs, förordas
det starkt att beräkningen uppdateras eller följs upp noga. Detta inte minst på grund av de
förändrade förutsättningar för samhällsekonomi, arbetslöshet, söktryck på utbildningar mm
som coronapandemin lett till.
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