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Bakgrund 
Validering har varit ett begrepp under drygt femton år och beskriver en aktiv process för att 
tillvarata personers tidigare kunskaper, kompetenser och erfarenheter i förhållande till ett 
yrke, ett branschområde eller ett kunskapsområde.  
 
Syftet med validering är att synliggöra och tillvarata personers tidigare kunskap och 
kompetens för att exempelvis underlätta och förkorta studietid, öka anställningsbarhet, öka 
förutsättningar för omställning på arbetsmarknaden eller som en del i integrationsarbete. 
Validering genomförs mot olika mål som exempelvis gymnasiebetyg, intyg, certifikat eller 
branschspecifika yrkeskrav. För betygssättning ska valideringen avslutas med en formell 
prövning av kunskap och kompetens. 
 
Validering 
År 1996 lanserade Kunskapslyftskommittén begreppet i Sverige och validering har sedan 
dess utvecklats i olika modeller och former. Den Svenska regeringen föreslog i sin 
proposition 2003/04:1 följande definition av begreppet: 
 
”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation 
och erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur de 
förvärvats.” (DS 2003:23, s19). 
 
Valideringsdelegationen utarbetade ett ramverk för validering under åren 2004-2007 och 
2009 fick Myndigheten för Yrkeshögskolan regeringens uppdrag att samordna och stödja en 
nationell struktur för validering som ska bidra till att validering som genomförs sker med god 
kvalitet och legitimitet samt på ett rättsäkert sätt för individen. 2012 presenterade 
myndigheten ”Kriterier och riktlinjer för validering av reell kompetens” (Dnr: YH 2012/482) 
 
I den nya Skollagen (2010:800) regleras möjligheter till validering i 20 kap §§ 32 och 33 samt 
i Förordningen om vuxenutbildning (2011:1108) 4 kap §§ 24 och 25, där både validering och 
prövning regleras.  
 
Europeiska unionens råd antog i december 2012 rekommendationer om validering av icke-
formellt och informellt lärande där medlemsstaterna bl.a. uppmanas att senast 2018 ha 
inrättat möjligheter till validering. (C 398/1) 
 
Föreningen Vård- och omsorgscollege beslutade 2014 om gemensamma riktlinjer för 
validering vid landets samtliga VO College i syfte att de som validerar kurser på Vård- och 
omsorgsprogrammet ska bedömas lika. 
 
Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- 
och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 
Föreliggande policy och struktur för validering inom VO-C Gävleborg förhåller sig till samtliga 
ovan beskrivna styrdokument och är beslutad av dess regionala styrgrupp. 
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Policy och struktur för validering 
Mål 
Samtliga valideringsverksamheter som är knutna till VO-C Gävleborg genomför 
kvalitetssäker och likvärdig validering ur såväl individ- som verksamhetsperspektiv. 
Validering genomförs direkt vid kursstart. 
 
Syfte 
Genom en kvalitetssäker och likvärdig valideringsprocess och valideringsmetod tillvaratas, 
säkerställs, bedöms och värderas personers formella och reella kunskaper och kompetenser 
inom området.  
Genom validering kan studietiden förkortas. 
 
Metod 

 Intern och extern information om validering inom VO-C Gävleborg. 

 Validering utifrån Skolverkets programmål, kunskapskrav och betygskriterier. 

 Gemensam policy, struktur, metod, dokument, checklistor mm. för validering. 

 Arbeta utifrån gemensam policy, struktur, dokument, metod, checklistor mm för 
validering. 

 Validera utifrån personers individuella behov och mål. 

 Validering genomförs vid kursstart. 

 Sträva efter att påbörjad validering genomförs så snabbt som möjligt. 

 Validering sker individuellt.  

 Validera hela eller delar av Vård- och omsorgsprogrammets kurser: 

o För att validera en hel kurs krävs att prövning genomförs mot hela kursinnehållet 
och alla betygsnivåer. Underlaget vid prövningen kan vara en eller flera valideringar 
av moment och centralt kursinnehåll.   

o Om en elev är inskriven på en kurs kan validering kombineras med undervisning 
genom olika metoder och strukturer. Prövning krävs inte eftersom valideringen 
endast utgör en del av bedömningsunderlaget för läraren vid den avslutande 
betygssättningen.   

 

Förutsättningar för validering 
Personen kan läsa, skriva, förstå och göra sig förstådd på det svenska språket. 
Personen har tidigare livs- och/eller yrkeserfarenhet vilken kartläggs genom självskattning i 
förhållande till de specifika kunskapskrav som ska valideras. 
 
Praktisk validering 
Genomförs utifrån gemensamt utvecklade checklistor med kopplade betygskriterier.  
Genomförs antingen i en utrustad valideringslägenhet för praktisk validering eller tillsammans 
med medbedömare direkt i verksamheten. 
Genomförs i samarbete med två medbedömare. 
Genomförs vid annan arbetsplats än validandens egna hemvist eller där inga tidigare eller 
nuvarande personliga relationer finns. 
 
Medbedömare i praktisk validering 
Medbedömare ska ha genomgått handledarutbildning samt speciellt utformad utbildning för 
medbedömare inom VO-C Gävleborg. 
Medbedömare ska arbeta utifrån gemensamma dokument och checklistor för bedömning av 
praktisk validering inom VO-C Gävleborg. 
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Praktisk validering planeras, genomförs och bedöms i samarbete med två medbedömare. 
 
Teoretisk validering 
Genomförs och bedöms utifrån gemensamt utvecklade checklistor med kopplade 
betygskriterier i ett digitalt verktyg eller tillsammans med två lärare. 
Då teoretisk validering genomförs av två lärare sker bedömningen i samverkan mellan 
dessa. 

Valideringsstruktur för VO-C Gävleborg 
 

1.  
Information om validering 

 

Ges av:  

Arbetsgivare 

Utbildningsanordnare (SYV) 

Arbetsförmedling 

m.fl. 

 

Ges: 

Vid ansökan till utbildning 

Vid kursstart 

Digitalt via hemsidor 

Skriftligt material 

2.  
Anmälan av intresse för 
validering 

 

Till: 

Arbetsgivare 

Utbildningsanordnare (SYV eller 

direkt till skolan) 

Arbetsförmedling 

m.fl. 

 
Sker vid: 
Ansökan till kurs/utbildning 
Kurs/utbildningsstart 

3.  
Vägledning och översiktlig 
kompetenskartläggning 

 

Enskilt samtal med SYV 

Grundläggande information om 

valideringspolicy, struktur, 

process och modell 

Översiktlig 

kompetenskartläggning 

 

Vad har jag 

Vad kan jag validera 

Förutsättningar för validering 

 

4 
Fördjupad 
kompetenskartläggning 
inklusive språklig förmåga 

 

Enskilt samtal med lärare i aktuell 

kurs/utbildning 

 

Kartläggning av kompetenser i förhållande till kurs/er 

och aktuella kunskapskrav 

Språklig förmåga 

Vad ska valideras 

Vad ska studeras 

5.  
Självskattning 

 

Genomförs tillsammans med 

lärare i aktuell kurs/er. 

Läraren presenterar kurs, 

kunskapskrav och betygskriterier 

 

Självskattning av kunskaper och kompetenser i 

förhållande till kursens, kursernas, aktuella 

kunskapskrav 

Praktisk validering 

Teoretisk validering 

6.  
Individuell valideringsplan 
 

 
Genomförs tillsammans med 
lärare i aktuell kurs/er 

 

Tidplan för validering  

Validering genomförs vid kursstart 
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 Aktuella kunskapsmål att validera 

Individuellt anpassad validering 

7.  
Individuell studieplan 

 
Genomförs tillsammans med 
lärare i aktuell kurs/er 

 

Tidplan för studier 

Aktuella kunskapsmål att studera 

Individuellt anpassade studier 

8.  
Genomförande av 
validering 
 

 

Lärare i kursen 

Medbedömare i verksamhet 

Testledare i valideringslägenhet 

 

 

Individuell validering 

Praktisk validering i valideringslägenhet eller i 

samverkan med två medbedömare i verksamheten 

Praktisk validering genomförs före kursens APL-

period 

Teoretisk validering i digitalt verktyg eller tillsammans 

med två lärare 

I vilken ordning praktisk/teoretisk validering? 

9.  
Genomförande av studier 
 

 

Lärare 

Testledare/Handledare  

 

När, var, hur genomförs studierna 

Reguljär utbildning 

Distansutbildning mm. 

I vilken ordning  

Varje kunskapsmål för sig, delar av kurs- alternativt 

hel kurs 

10.  
Bedömning av kunskaper 
och kompetens 
Delbedömning och betyg. 

 
Lärare i aktuell kurs 
Samlad bedömning av praktiska 
och teoretiska kunskaper och 
kompetenser 

 

Delbetyg på kunskapsmål 

Kursbetyg 

 

 
 
 
 
Utarbetad av VO-C Gävleborg utsedda representanter från arbetsgivare och 
utbildningsanordnare. Reviderad senast 2015-02-03 
Gävle 2015-02-06 
 
 
Beslutad av den regionala styrgruppen för VO-C Gävleborg 
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