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Hur jobbar vi med validering?

● Vilket uppdrag har Arbetsförmedlingen fått när det gäller validering

● Följer Arbetsförmedlingen någon nationell strategi

● Mål och syfte med validering

● Processen före och efter anvisning till validering

● Inom vilka områden upphandlar Arbetsförmedlingen validering

● Hitta information

● Statistik



Arbetsförmedlingens riktlinjer i valideringsarbetet

● Validering är ett eget arbetsmarknadspolitiskt program

Förändringar i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program trädde i kraft den 1 februari 2016. 
Programmet innebär bland annat att validering upphandlas enligt branschernas yrkes- och kompetenskrav enligt 
respektive branschmodell.

● Valideringsdelegationens delbetänkande (Af är en av 15 ledamöter)
En nationell strategi för validering som syftar till att få generella och långsiktiga strukturer för validering på plats. 
http://www.valideringsdelegation.se/

● En annan viktig riktlinje som Myndigheten för yrkeshögskolan(MYH) tagit fram på uppdrag av regeringen, i samarbete 
med branscher och andra myndigheter
Standard och riktlinjer för branschvalidering
Standarden är ett stöd vid branschernas utveckling av kvalitetssäkrade och stabila valideringsmodeller och den kan 
anpassas till olika branschers och yrkesområdens behov och förutsättningar.
https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Validering1/Validering/

http://www.valideringsdelegation.se/
https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Validering1/Validering/


Vårt mål och syfte med Validering 

● Synliggöra och dokumentera deltagarens kunskaper, färdigheter och kompetens som 
förvärvats genom arbete, utbildning och/eller annan erfarenhet för att därigenom;

● ge deltagaren bättre förutsättningar för matchning till arbete och etablering på 
arbetsmarknaden och/eller

● förkorta/anpassa en utbildning eller kompetensutveckling för deltagaren, eller

● hitta rätt nivå och ge behörighet för deltagaren till vidare utbildning.

● bidra till att aktuell bransch snabbare tillgodoses med kompetent arbetskraft, samt att de 
arbetssökande genom en kvalitetssäkrad validering förkortar sin tid i arbetslöshet



Beslut Validering

Kompetenskartläggning:
Vägledning
Kartläggning hos Af ska visa att 
deltagaren har tidigare utbildning 
och/eller erfarenhet inom yrket
Självskattning
Praktik/Yrkeskompetensbedömning

Kompentensen
klarlagd
(annan insats)

• En arbetsmarknadspolitisk bedömning ska alltid göras inför varje ny insats och beslut

• Kompetenskartläggning fungerar som underlag inför beslut om validering och arbetsförmedlare har 
tillgång till material som stöd på vårt intranät. 

• Självskattning – ett antal självskattningsformulär finns för olika yrken på vår hemsida för sökande 
och AF att gemensamt gå igenom. Finns översatta på olika språk.

Processen innan beslut om anvisning till 
validering



Process hos leverantören under Validering
Processen hos en upphandlad leverantör består främst av en utforskande 
kompetenskartläggning och därefter om det finns kompetenser att bedöma en 
kompetensbedömning. 

● Kompetenskartläggning
Kompetenskartläggning är en strukturerad process som innebär att en individs 
tidigare lärande identifieras, dokumenteras och värderas i förhållande till aktuella 
kompetenskriterier. Genomförs exempelvis via samtal, intervjuer, självskattningar, 
kunskapstester mm
● Kompetensbedömning 
Kompetensbedömning är en process som innebär att en individs reella kompetens 
bedöms mot relevanta kompetenskriterier. Här fastställs nivån på deltagarens 
kompetens och kompetensen får ett dokumenterat erkännande.
Teoretiska tester och praktiska prov är vanliga inslag, men även observation i 
arbete och simulerade arbetssituationer mm. förekommer.



Processkarta – resultat Validering

Bara delvis når upp 
till kompetenskraven:

Kompetensintyg 
+ 

Kompletteringsutlåtande*

Beslut

Hela kompetenskraven 
är 

uppfyllda och erkända:
Kompetensbevis utfärdat

VAL

Ej validand

Resultat 
överlämnas för 

vidare 
handläggning

Resultat 
överlämnas för 

vidare 
handläggning

Kompetens 
validerad
Resultat 

överlämnas 

genomförande resultat överlämning

* Eventuella kompetensluckor i förhållande till valideringssyftet 
ska alltid dokumenteras i ett kompletteringsutlåtande som visar 
på lämpliga kompletterande insatser/utbildningar. 

Validering sker mot branschernas 
framtagna yrkes- eller kompetenskrav 
alt. mot målen i utbildningens 
ämnesplaner/yrkesutgångar.



Inom vilka yrkesområden upphandlar Arbetsförmedlingen 
validering?

● Yrkesområden som generellt har en hög efterfrågan på arbetskraft med rätt kompetens

● Yrkesområden där det råder brist på arbetskraft

● Koppling till snabbspåren



Vilka valideringar har Arbetsförmedlingen?  

Befintliga upphandlingar/avtal

● Bygg - Två branschmodeller 1) Bygg- och anläggning, 
Mobila maskiner anläggning-lyft samt 2) Målare

● Restaurang (kock, servering)
● Fastighet

(fastighetstekniker, fastighetsskötare, fastighetsvärd) 
● Elteknik
● Yrkesförare Lastbil
● Vård och omsorg (ca start nov/dec)

Kommande beställningar/upphandlingar

● VVS
● Motorbranschen – maskin-, lastbil och bussmekaniker
● Industriteknik 



Upphandling enligt Lagen om valfrihet LOV

Fördelar exempel:

● Löpande annonsering gör att det kan tillkomma nya 
leverantörer över tid. 

● Deltagaren väljer själv leverantör via en webbaserad 
sökfunktion. 

● Arbetsförmedlingen skriver kontrakt/avtal med alla som 
uppfyller kraven som ställs i upphandlingen samt har ett 
godkännande från branschen.

● LOV underlättar för mindre aktörer, gör små och 
stora företag likvärdiga

● Leverantören kan själv välja ort
● Möjlighet att säga upp avtalet 
● Mycket liten risk för överprövningar



Hitta information
● Information om yrken, studier, validering mm

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier

● Vilka valideringar finns och på vilka orter för sökande?
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Sok-
Arbetsformedlingens-valideringar.html

● Info för leverantörer, ex pågående och planerade upphandlingar, gällande LOU och LOV
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/For-leverantorer.html

● Frågor Validering från SYV (inte arbetssökande mfl)
Lena von Scheven Messeter, sakkunnig AF’s upphandlade valideringar
lena.von-scheven-messeter@arbetsformedlingen.se

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/yrken-och-studier
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-service/Sok-Arbetsformedlingens-valideringar.html
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/For-leverantorer.html
mailto:lena.von-scheven-messeter@arbetsformedlingen.se


Validering volym/modell och 
behov

Bristyrken under 
högskolenivå enligt vår 
prognos för 2024

Upphandlade 
modeller

Publicerad Historiska 
volymer/år

Uppskattad 
volym/år

1a start Anvisade 
2017

Anvisade 
2018

Anvisade 
2019 tom 
juli

Angivet 
behov 
för 
sökande
i maj 
2019

Prognos 
efterfrågan 

Anläggningsarbetare, 
Betong, murare

Bygg 1 2017-04-10 Ej angivet 280 jul-17 82(197) 179(470) 39(118) 768 Stor brist

Anläggningsmaskinförare Bygg 2 2017-04-10 Ej angivet 70 okt-17 6 14 8 76 Stor brist

Träarbetare och snickare Ingår i Bygg 1 54 147 54 279 Stor brist

Målare Måleri (Bygg 3) 2017-04-10 Ej angivet (1) jul-17 61 144 79 506 Brist
Restaurang; Kockar Besöksnärings 2017-06-14 50/år 

undantag 
2016 200 st

85 okt-17 25 119 64 240 Stor brist 
Kockar

Fastighetsskötare Fastighets 2017-09-14 Finns ej 80 Feb-18 61 24 9 Brist
Elektrikeryrken Elinstallations 2017-11-17 195 200 Mar-18 133 54 369 Stor brist
Lastbilsförare Transport/Lastbil 2018-03-02 65 65 Maj-19 6 137 Stor brist

Undersköterskor Vård o omsorg 
(2)

2019-05-03 500 250 Prel
nov/dec 
2019

250 Stor brist

Summa 228 797 328

[1] Ingår i uppskattad volym Bygg
[2] Gällande Vård o omsorg; vårdbiträde och undersköterska
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Målgruppsundersökning 
Myndighetssamverkan validering
UHR, Af, MYH, Skolverket, Tillväxtverket, ESF-rådet, Valideringsdelegationen

Våren 2019



Målgrupper

Mottagare i 
utbildnings-

världen

SYV

Mottagare i utbildningsvärlden KomVux och  
Högskola, Utbildningsledare 

Allmänhet Arbetsliv

Personer ur allmänheten 
mellan 18-65 år

Personer i ledande befattning 
med ansvar för eller koppling till 

rekrytering (VD, HR, etc.)*

Inköpta adressregister

306
respondenter

172
respondenter

511
respondenter

282
respondenter

MYH:s adressregister, 
Skolverket och UHR

* Inom branscherna: Detaljhandel (5-49 anställda), Byggindustrier (5-49 anställda), 
Tillverkningsindustri (5-49 anställda), Sveriges kommuner och landsting (49+ anställda), Hotell och 

restaurang (5-49 anställda), Tjänsteföretag (1-49 anställda), Statliga organisationer (100+anställda)



Allmänheten



52% (av totalen) anser sig ha kompetens som 
de saknar papper eller intyg på.

Av dessa har många sett ett hinder…



Känner du till fler sätt att bevisa din 
kompetens i samband med att du söker 
jobb? 

Bas: 511 (samtliga)

18% Ja



Känner du till fler sätt att bli behörig i 
samband med att du söker en utbildning? 

Bas: 511 (samtliga)

36% Ja



Har du hört talas om begreppet 
validering?

Bas: 511 (samtliga)

Ja
47%



Beskriv kortfattat vad validering innebär…

Bas: De 239 respondenter som svarat att de sedan tidigare känner till 
begreppet validering

”Man testas av på kunskaper inom det 
område som du sökt. även praktiska 

kunskaper ingår beroende på vad man 
ansökt om.”

”Kontroll av kunskaper man har.”

”En ”bekräftelse” eller intyg på att man 
innehar de kunskaper som krävs, 

genom erfarenhet eller annan 
utbildning.”

”Att man "testar" av erfarenhet som 
man fått i jobbet och tillgodoräkna detta 

i utbildning”



Validering påverkar lusten att 
ställa om till ett nytt yrke eller påbörja 
en utbildning.

Hälften har svarat Ganska mycket. 
Endast en femtedel Ganska lite.

Bas: 511 (samtliga)



Men många är osäkra på det praktiska
eller hur intyget värderas.

Vilken eller vilka av följande faktorer skulle främst hindra dig från att efterfråga 
validering av din faktiska kompetens när du söker utbildning eller jobb? 

Okunskap om vad det innebär och vart du ska 
vända dig

Jag har inget behov av att studera vidare eller 
byta jobb

Osäkerhet på om validering skulle vara aktuellt 
för dig

En känsla av att formella skolbetyg och 
referenser från tidigare jobb ändå skulle värderas 

högre hos en arbetsgivare 

Annat:

36%

34%

29%

28%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%Bas: 511 (samtliga)



Arbetslivet



Har du hört talas om begreppet 
validering?

Bas: 282 (samtliga)

Ja
78%

Kännedom ökar med storleken. Mer känt bland offentliga organisationer.



Tänk dig att du väljer mellan två likvärdiga 
personer att anställa…

Bas: 282 (samtliga)

Jag skulle värdera personernas kompetenser 
likvärdigt och låta andra saker avgöra mitt val för 

vem som får tjänst

Jag skulle föredra att anställa personen som 
uppvisar intyg från en validering.

Föreställ dig att du väljer mellan två erfarenhetsmässigt likvärdiga personer att anställa, 
där den ene uppvisar intyg från en validering och den andre formella betyg (t.ex. 

gymnasiebetyg). Hur skulle du spontant värdera de olika sökande?

Vet ej

Jag skulle föredra att anställa personen som har 
formella betyg.

9%

63%

15%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%



Utbildningsvärlden
• 9 av 10 känner till andra sätt än skolbetyg och 

arbetsgivarintyg för att intyga sin kompetens. 
Reell kompetens och validering är främsta exemplen.

• 8 av 10 vet vart de kan vända sig för att få information och 
stöd kring validering.

• 68 procent värderar formella betyg och intyg från validering 
som likvärdiga. 

• Nästan alla (84 procent) skulle godta ett annat lärosätes/en 
annan utbildningsanordnares bedömning av en sökandes 
reella kompetens för grundläggande behörighet. 

Bas: 306 (samtliga)



Studie- och yrkesvägledare, SYV
• Mycket hög kunskapsnivå och positiv inställning.

• Mer än hälften vet inte vart de kan vända sig för att få 
information om och stöd för att använda validering som ett 
sätt att få behörighet till utbildningar eller kvalificera till jobb. 

• Tre av tio känner sig trots allt säkrare på formella betyg.

• Sju av tio känner ett behov av mer stöd i samband med att 
de arbetar med validering.

Bas: 172 (samtliga svarande)



Sammanfattningsvis…

• Kännedom och positiv attityd är relativt hög eller till 
och med mycket hög.

• Osäkerhet kring praktisk innebörd och vart man finner 
stöd och råd.

Gästerna är hungriga. 
Dags att visa in till 

restaurangen och servera 
grytan!



Myndighetsgemensam information om validering
– Information och stöd



Agenda

• Vilka är vi och varför står vi här
• Uppdrag och ingångar till info och stöd – myndighet för myndighet 
• Resultat av målgruppsundersökning – kännedom, attityd etc.
• Gruppdiskussion – erfarenhetsutbyte och återkoppling



Vilka är vi?

• Sju myndigheter med uppdrag inom validering samverkar: UHR, 
Skolverket, AF, MYH, Tillväxtverket, ESF-rådet och 
Valideringsdelegationen

• Utbildning och kompetensförsörjning förenar
• I dagsläget sker störst samverkan inom området kommunikation, men 

fler områden diskuteras, bl.a. digitala tjänster.
• Agerar på uppdrag av generaldirektörerna samt en styrgrupp med 

representanter från de olika myndigheterna



Varför står vi här?

• Svara mot ett behov hos er vägledare av tydligare vägar till:
• Information om validering och 
• stöd i samband med att ni arbetar med validering

• Övergripande bild av valideringens olika delar och vem som ansvarar
• Inte så mycket om begrepp eller det praktiska genomförandet



Validering – en etablerad standard

• Alla människor bär med sig kompetenser, men kan sakna formellt intyg.
• Den faktiska kompetensen kallas reell kompetens
• Validering är en metod för att synliggöra reell kompetens
• Validering innebär att en persons kunskaper och kompetenser kartläggs 

och bedöms på ett strukturerat sätt, för studier eller arbete, oavsett hur, 
var eller när de förvärvats.

• Syfte för individer: söka utbildning, tillgodoräknande eller söka jobb
• Syfte för arbetsgivare: kompetensutveckling eller rekrytering



Validering inom YH, tolk samt branschvalidering

Håkan Düring, kommunikatör (hakan.during@myh.se)



Vägar till info och stöd

• Egen ingång på myh.se

• Särskild info om 
validering

• Informationsträffar
(första 13 nov)



Länkar till andra myndigheter utifrån behov



Söka en YH-utbildning – stor skillnad mot högskola

• Inget gemensamt antagningssystem motsvarande antagning.se
• Ansök hos respektive anordnare som har olika ansökningsdatum
• Egna antagningssystem - många använder dock YH-antagning som 

erbjuds av ett privat företag
• Olika tillträdesprocesser
• Kontakta alltid anordnaren
• Rättighet att få sin reella kompetens bedömd både för behörighet och 

tillgodoräknande
• Bedömningen kan se olika ut. Utbildningsbevis och praktiska tester. Inte 

alla använder specifikt validering.

http://www.antagning.se/


1. Gymnasieexamen från gymnasieskolan eller från kommunal 
vuxenutbildning
eller 

2. Svensk eller utländsk utbildning som motsvarar ovanstående 
eller

3. Bosatt i Norden och där behörig till motsvarande utbildning
eller

4. Genom utbildning, praktisk erfarenhet eller annan 
omständighet kan tillgodogöra sig utbildningen 

Grundläggande behörighet YH – 4:e punkten reell kompetens



• En sökande kan anses vara behörig utan att formellt 
uppfylla behörighetskraven – om den sökande bedöms 
kunna tillgodogöra sig utbildningen och utöva yrket som 
utbildningen leder till.

• Behöriga på annat sätt ska delta i urval
• Högst 20 procent får antas på denna behörighetsgrund
• Tänk alltså på att det är skillnad på ”punkt 4” och ”§4”!

Behörig på annat sätt – ”§4” 



Tillträdeshandbok på myh.se

• Nås via SYV-ingången



Branschvalidering

• MYH stödjer branscher som utvecklar anpassade valideringsmodeller för 
efterfrågad yrkeskompetens – utifrån en standard

• Kvalifikationerna bör nivåplaceras enligt SeQF
• Arbetsförmedlingen upphandlar valideringstjänster till vissa bristyrken. 

Valideringen grundar sig i branschstandarden.





SeQF – för ökad överförbarhet (seqf.se)

• Kompetenskrav bör uttryckas som läranderesultat med SeQF som den 
gemensamma utgångspunkten – arbete återstår



Blitolk.nu

• Verksamma kontakttolkar 
kan bli validerade

• Behöver vara antagna till 
grundutbildningen





Egen ingång för SYV



Stöd och verktyg, bl.a. webbkurs i validering



Gruppdiskussion

• Syftet är gemensamt erfarenhetsutbyte samt återkoppling till oss 
myndigheter (om information och stöd kring validering)

• Grupper om ca 5 pers. 
• En person antecknar och redovisar.



Frågeställningar

1. Diskussionspunkt 1: På vilket sätt arbetar du med validering? Vad 
har det lett till? Vilken är den största utmaningen? 

• Gå laget runt, ca 1-2 min vardera. Avsluta med 5 min gemensam diskussion 
och försök hitta några ”minsta gemensamma nämnare”. 

2. Diskussionspunkt 2: Vad skulle myndigheterna kunna göra för att 
underlätta min vardag? Antingen när jag arbetar med rådgivning och 
anvisning till validering eller när jag arbetar med de inledande delarna 
av validering (kartläggning)? 

• Gå laget runt, ca 1-2 min vardera. Avsluta med 5 min sammanfattning.



Tack för att ni lyssnat!



            

Tillväxtverket och Validering
Vägledarkonferens
25 oktober 2019



Tillväxtverket arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga företag i 
alla delar av Sverige.

Det gör vi genom att stärka företag och regioner. Vi erbjuder kunskap, 
nätverk och finansiering. Det ger direkt nytta till företag, och också 
förutsättningar för företag och regioner att möta framtidens utmaningar.

Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio 
orter. Ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar är vår vision.



Områden vi arbetar med 

Förenkling Kompetensförsörjning

DigitaliseringAffärsutvecklingRegional 
kapacitet

Starta företag 



Kompetensförsörjning är viktigt för företagen

Långsiktigt och systematiskt arbete med rekrytering, 
kompetensutveckling och nätverk kopplat till affärsidén 
ger starka och attraktiva företag

Vid brist på rätt kompetens behöver arbetsgivare verktyg 
att söka kompetens på nya ställen och på nya sätt

Validering hjälper företag att identifiera kompetensbrister, 
planera kompetensutveckling och rekrytering 

Kompetensutveckling och rekrytering måste kopplas till 
företagets affärsidé och utvecklingsplaner 



Validering ett verktyg i industrins utveckling
Tillväxtverket har uppdraget att stimulera små industriföretag att arbeta med 
sin kompetensförsörjning, kopplat till regeringens nyindustrialiseringsstrategi. 

Små industriföretag (10-99 anställda) kan under 2017-2019 få hjälp med att 
påbörja ett systematiskt och strategiskt arbete med sin kompetensförsörjning.

Validering är ett av verktygen som företagen kan få stöd till att använda i 
arbetet. Framför allt industrins branschvalidering: 
https://svenskindustrivalidering.se/

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/arbeta-
strategiskt-med-kompetens/validering-av-kompetens/jag-ar-vagledare.html

https://svenskindustrivalidering.se/
https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/kompetensforsorjning/arbeta-strategiskt-med-kompetens/validering-av-kompetens/jag-ar-vagledare.html


Några utvecklingsprojekt med syfte att skapa enklare vägar för 
arbetsgivare och arbetssökande utan dokumenterad kompetens 

ValidX utvecklar en modell för branschvalidering av personlig assistent. Drivs av Region Gävleborg. 

Sobona, arbetsgivarorganisation för kommunala bolag har utvecklat yrkesprofiler och validering för 
bland annat arbete inom återvinning. 

Talangakademin, validering, praktik och coachning till arbete inom fastighet och handel i Sundbyberg, 
Frölunda, Väla och Huddinge. 

Kompetensslussen, ska hjälpa nysvenskar att validera sina kunskaper inom textil sömnad och 
genomföra yrkesutbildning för vuxna inom sömnadsyrket. 

Flera av projekten samarbetar med Nordiskt valideringsforum och använder sig av den metod som 
kallas OCN. 

https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/arbetsmarknad-och-kompetensforsorjning/validx/aktuellt/branschvalideringsmodell-utvecklas-for-personlig-assistent/
https://sobona.se/kompetensforsorjning/enklarevag/aktuellaprojekt/tillettarbeteviaatervinning.4.289b521d1699f422a85310.html
https://talangakademin.se/
https://www.boras.se/utbildningochforskola/vuxenutbildning/nyheterfranvuxenutbildningen/nyhetervux/kompetensslussenskahjalpanysvenskarinomtextil.5.7eb630aa16a59ef02cf62441.html
https://valideringsforum.se/


Regionerna har i uppdrag att skapa effektiva regionala  
strukturer för validering
Arbetet pågår i samtliga regioner men man har kommit olika långt och väljer olika sätt utifrån regionala 
förutsättningar, några exempel: 

Västra Götaland: https://www.valideringvast.se/

Gävleborg: https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/arbetsmarknad-och-
kompetensforsorjning/validering-gavleborg/

Skåne: https://kfsk.se/valle/om-valle-2-0/

https://www.valideringvast.se/
https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/arbetsmarknad-och-kompetensforsorjning/validering-gavleborg/
https://kfsk.se/valle/om-valle-2-0/
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Arbete pågår med att testa ett digitalt verktyg som ska ge stöd till mindre företag att 
arbeta mer strategiskt med sin kompetensförsörjning kopplat till affärsutvecklingen. 
Lanseras på verksamt.se i december 2019. 



Ida Larsten 
2019-10-25

Universitets- och högskolerådet



” En process som innebär en strukturerad bedömning, värdering 
och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och 
kompetens en person besitter oberoende av hur de förvärvats”

Bedömning av utländsk utbildning - del av validering

UHR bedömer
utbildning

Andra
validerar
kompetens
och erfarenhet



Utlåtande över avslutad utbildning
• Visar vilken svensk examen den utländska 

motsvarar.

• Syfte att underlätta anställning och studier.

• Informationsbrev  om bedömningen följer 
med utlåtandet.

• På baksidan av utlåtandet finns information 
om det svenska utbildningssystemet.



Saknas dokument över avslutad utbildning

• Saknas utbildningsdokument?
Möjlighet att få en beskrivning av utländsk utbildning 
istället för utlåtande över utbildning

• För vem finns möjligheten?
Akademisk- och  eftergymnasial yrkesutbildning
Kan inte få tag på sina utbildningsdokument

• Hur?
Sök som vanligt - ladda upp
www.uhr.se/bedomning/utandokument

http://www.uhr.se/bedomning/utandokument


• UHR bedömer inte oavslutad utbildning –
varför?

• Hur avsluta en påbörjad utbildning?

• Söka utbildning på grund- och avancerad nivå 
för en person med utländsk utbildning.

• Reell kompetens till U/H

Är utbildningen oavslutad?



• För behörighet
ansöka om reell kompetens i tid på Antagning.se
information på Studera.nu
beslut av universitet och högskola

• För tillgodoräknande
när sökande är student
beslut av universitet och högskola

Reell kompetens i högskolan – för alla



• Kortare utbildning för personer med yrkeserfarenhet. Kunna jobba som 
lärare inom gymnasiets yrkesprogram eller inom vuxenutbildning.

• Ansökan + validering av yrkeskunskaper

• UHR:s uppdrag att samordna lärosätenas arbete med att validera 
yrkeskunskaper för sökande så att valideringsprocessen blir likvärdig, 
transparent och av hög kvalitet.

• UHR ansvarar dessutom för att rekrytera de bedömare som lärosätena 
ska använda i valideringsprocessen.

• www.studera.nu/att-valja-
utbildning/lararutbildningar/lararutbildningsguiden/yrkeslarare/

Yrkeslärarutbildningen – för alla

https://www.studera.nu/att-valja-utbildning/lararutbildningar/lararutbildningsguiden/yrkeslarare/


Tack!
www.uhr.se
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