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Myndigheten för yrkeshögskolan

• Bildades 2009

• Generaldirektör Thomas Persson

• Drygt 110 medarbetare

• Ansvarar för yrkeshögskoleutbildningar.

• 2020 ny enhet för arbetslivets kompetensförsörjning.

• myh.se



Vad är validering?

 Skollagen kap 20. 42 § Med validering avses en 

process som innebär en strukturerad bedömning, 

värdering och dokumentation samt ett erkännande av 

kunskaper och kompetens som en person besitter 

oberoende av hur de förvärvats.



Varför är validering viktigt?

5 av 10 anser sig ha 
kompetens de saknar 

”papper” eller intyg på

Av dessa har 4 av 10 
därför inte sökt nytt jobb 

eller utbildning de är 
intresserade av

Synliggöra individers tidigare lärande

oberoende av var, när och hur det 

lärandet ägt rum 

Ge det lärandet ett värde

Möjliggöra och bidra till livslångt och 

livsvitt lärande (på system- såväl som

individnivå)



Varför är validering viktigt?

Arbetslivet måste veta vad de 

behöver, och när de behöver det

Individer behöver kunna visa vad de 

vet, kan och kan göra (och kunna 

fylla på)



Valideringens betydelse för kompetensförsörjningen.

Vilken 
kompetens 

behövs

Vilken 
kompetens 

saknas

Vilken 
kompetens 
finns redan

Hur fylla på 
effektivt



Tillträde/ behörighet till fortsatt utbildning

Tillgodoräknande

Individualisera utbildning/ 
kompetensutveckling

Erhålla en kvalifikation

Certifiering

Kompetensförsörjning, yrkesväxling

Integration

… mm

Vad används validering till?



Var förekommer validering?



Hur går det till? Individens process.

Information

Vägledning

Kompetens-
kartläggning

Kompetens-
bedömning

Dokumentering

Erkännande
- Kvalifikation

- Betyg
- Tillgodoräknande

- Behörighet/tillträde

Utbildning

Kompletterande 
kompetensutvecklings-/ 

utbildningsinsatser

Jobbmatchning
Studier





SeQF – åtta nivåer



Vad är en kvalifikation?

Ett formellt resultat av en bedömnings-
och valideringsprocess som ges när ett 
behörigt organ fastställer att en person har 
uppnått resultat av lärande som motsvarar 
fastställda kriterier 

Resulterar i kompetensbevis som till exempel 
examensbevis, certifikat, yrkesbevis, diplom 

Det handlar om höjdhopp och inte om längdhopp. 



NQF – för att klassificera, organisera, definiera och jämföra kvalifikationer

Nationell referensram för kvalifikationer: ett instrument för att klassificera kvalifikationer i 
förhållande till en rad kriterier för angivna lärandenivåer, vars syfte är att integrera och 
samordna delsystem för nationella kvalifikationer och förbättra kvalifikationernas tydlighet, 
tillgänglighet, progression och kvalitet i förhållande till arbetsmarknaden och till civilsamhället 
(EU:s rekommendation).



Gemensamt språk

Krav-
specifikation

Yrkesroll

Yh-utbildningGy-utbildning

Bransch-
validering

SeQF
inplacering



I vilken omfattning förekommer validering idag?

Branschvalidering: Ökade möjligheter, 

fler modeller och yrkesroller.

Komvux: Saknas en skyldighet att 

erbjuda validering. Bristande uppföljning 

av yrkesvux.

YH och UH: Rättighet att få sin reella 

kompetens bedömd. 



Vilka möjligheter till stöd finns för de som arbetar 
med validering?

Kompetensutveckling

Webbutbildning

Valideringskurs 7,5 hp

(Utvecklats av Skolverket)

Information

Branschvalidering (MYH)

Validering och snabbspår (AF)

Stödmaterial och handledning VUX (Skolverket)

16

Stöd för kompetenskartläggning

Jobskills (AF)

Självskattningsverktyg (AF)

Kartläggningsstöd (Skolverket, MYH)

Kvalitetssäkring

Standard för branschvalidering (MYH)

Validering ett arbetsmarknadspolitiskt program 
(AF)

Nordisk kvalitetssäkringsmodell (NVL)

Detta finns samlat på myh.se 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/webbkurs-om-valideringsarbete-i-teori-och-praktik
https://www.skolverket.se/skolutveckling/kompetensutveckling/validering-i-praktiken-75-hp
https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Validering1/Validering/For-dig-som-vill-genomga-en-validering/
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Rekryteringstjanster/Regeringsuppdrag/Snabbspar
https://www.skolverket.se/publikationer?id=3037
https://jobskills.se/
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Valj-yrke/Tester-och-guider/Sjalvskatta-dina-kompetenser
https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../studie--och-yrkesvagledare/stod/stod-och-verktyg-inom-validering
https://www.myh.se/Verksamhetsomraden/Validering1/Validering/For-dig-som-valideringsutforare/
https://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/Stod-och-ersattning/Sok-validering.html
https://nvl.org/Content/Quality-in-Validation-of-Prior-Learning


Hur ser den fortsatta utvecklingen ut?

Valideringsdelegationens slutbetänkande. (SOU 

2019:69)

Vill ha en nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande där 

validering ingår.

Vill inrätta ett nationellt råd för validering.

Vill ha en reviderad definition. Fortfarande i Skollagen.

Vill införa en ny valideringsförordning som redogör för processen för att binda 

samman det decentraliserade systemet.

Vill ha mer forskning inom området.



Strategi för utveckling av validering.

Betydligt fler individer ska få sin kompetens validerad. 

Validering ska vara tillgängligt 

i hela landet,

på samtliga nivåer i utbildningssystemet,

mot en större bredd av kvalifikationer i arbetslivet. 

Validering som väg till en kvalifikation ska ha lika hög 

legitimitet som formell utbildning. (SOU 2017:18



1. Bidra med värde från kompetensförsörjnings-

och sysselsättningsperspektiv

2. Bidra till ett likvärdigt, tillgängligt och 

sammanhållet system för validering

Varför behövs regional samverkan om validering?
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Nya uppdrag i MYH:s regleringsbrev 2020 - Stöd till validering

Myndigheten ska följa 
utvecklingen

Stödja 
utvecklingsarbete 

nationellt och regionalt

Sprida kunskap och 
tillhandahålla 
övergripande 
information

Samordna pågående 
myndighetssamarbete

Statsbidrag för 
branschvalidering 



Besök oss gärna på myh.se

Valideringens betydelse för 
individ, företag och samhället.


