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UHR:s uppdrag

Samordning av validering av yrkeskunskaper

• Universitets- och högskolerådet (UHR) får i uppdrag att fr.o.m. 
antagningen till höstterminen 2017 samordna lärosätenas arbete 
med validering av yrkeskunskaper så att en likvärdig bedömning 
av hög kvalitet kan komma till stånd. 

• UHR ska rekrytera och kvalitetssäkra de bedömare som 
lärosätena ska använda vid bedömning av yrkeskunskaper och 
utreda hur likvärdighet i bedömningarna i övrigt kan uppnås. 

• UHR ska vidare överväga och lämna förslag till eventuella 
bemyndiganden myndigheten kan behöva för att fullfölja sitt 
uppdrag att bidra till likvärdigheten. 

• UHR ska utveckla informationen till de sökande som inte 
uppfyller kraven på särskild behörighet så att det framgår vad de 
behöver komplettera med och i görligaste mån hur denna 
komplettering kan göras. 

• UHR ska samverka med berörda lärosäten, Skolverket, 
Myndigheten för yrkeshögskolan och de olika yrkenas branscher. 



UHR ska rekrytera och kvalitetssäkra bedömare, dvs. bygga upp en 
bedömarbank, som lärosätena ska använda vid bedömningen av 
yrkeskunskaper.
Fram tills 2017 rekryterade och hanterade lärosätena sina egna 
bedömare –nu handhas dessa genom UHR:s Nationella bedömarbank.

Möjlighet till bemyndiganden i förlängningen.

Utökad statistik

Mer långsiktigt skall valideringsprocessen likvärdighets- och kvalitetssäkras i sin helhet

Ledorden är: 
• transparens
• likvärdighet
• kvalitetssäkring 

Skillnader mellan UHR:s uppdrag visavi Malmö högskolas



Vad skall valideras och varför?

Yrkeskunskapen hos sökande till en yrkeslärarutbildning.

Sökandes särskilda behörighet (yrkesämneskunskaper) valideras utifrån 
innehåll, nivå och aktualitet

Själva utbildningen ger ingen ytterligare yrkeskunskap enbart 
pedagogisk fortbildning och lärarpraktik



Sökande

Lärosäte

- Vägledning
- Dokumentation

Bedömare
Kartläggnings-/Bedömarunderlag

UHR MyH Bransch

Kvalitetssäkring

Utlåtande  och återkoppling

Ansöknings- och valideringsprocessen



Sökande

Lärosäte Bedömare
Kartläggnings-/Bedömarunderlag

Ansöknings- och valideringsprocessen

UHR MyH Bransch

Likvärdig information

Likvärdiga kartläggningsstrategier

Likvärdiga utlåtandeformulär

Bedömare

Kollegial 
granskning

Utlåtande / Studentåterkoppling

Likvärdighet / kvalitetssäkring / transparens

Bedömarutbildning

Branschförankring

Transparens

Lärosäte

Kvalitetssäkring

Transparens Transparens

Redovisning



• Den sökanden valideras per ämne

• Bedömaren måste förhålla sig till den sökandes
kunskaper, färdigheter och kompetenser i o.m:

• Innehåll (kunskapskriterierna)

• Nivå (SeQF 5/6)

• Aktualitet

Valideringen



• Ett ärendehanteringssystem för att: 

̶ Underlätta valideringsprocessen

̶ Dokumentera valideringsprocessen

̶ Bidra till transparens

̶ Skapa förutsättning för en mer likartad validering hos olika lärosäten

• Möjliggör: 

̶ Uppladdning av dokument

̶ Kommunikation mellan sökande, kartläggare och bedömare

̶ Tydlighet om var i processen ett ärende befinner sig

̶ Söka fram tidigare ärenden

̶ Insamling av nationell statistik 

VALDA (Validering- digitalt ansöknings- och administrationssystem)



VALDA erbjuder:

Tydligt och enkelt ansökningsflöde för sökande

Tydligt och enkelt kartläggningsverktyg

Extern inloggning för bedömarna 

Bedömarbanken (best match-funktion)

Integration mellan Valda och NyA

Integration mellan Valda och Valiweb

Anpassning av befintliga funktioner i Valda för kartläggning, bedömning och beslutsfattning



• Den sökanden valideras per ämne

• Bedömaren måste förhålla sig till den sökandes
kunskaper, färdigheter och kompetenser i o.m:

• Innehåll (kunskapskriterierna)

• Nivå (SeQF 5/6)

• Aktualitet

Valideringen



Yrkeslärarprogrammen

Studera.nu



Ämnen inom programmet Naturbruk



Kunskapskriterier för ämnet

• Innehåll (samtliga krav uppfyllda)
• Nivå 
• Aktualitet



Bedömaren måste förhålla sig till den sökandes
kunskaper, färdigheter och kompetenser i o.m:

• Innehåll (kunskapskriterierna)

• Nivå (SeQF 5/6)

• Aktualitet

Nivån  -SeQF

SeQF 5



Bedömarbanken



Trädgårdsanläggning 1 6

Trädgårdsmaskiner 1 4

Trädgårdsodling 2 6

Skog, mark och vatten 2 10

Skogsmaskiner 2 2

Skogsproduktion 1 5

Skötsel av utemiljöer 3 9

Vattenbruk 0 0

Växtkunskap 2 11

Biodling 0 1

Biologi - naturbruk 7 14

Biologi i vattenmiljöer 0 2

Ämnen
Bedömare 

rekryterade UHR

Antal Valideringar 

2017

Djur 6 23

Djur för forskningsändamål 0 4

Djurparksdjur 2 7

Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 15

”Banken” för några naturbruksämnen



Roller och ansvar i och med arbetet med validering av yrkeskunskaper

- Samordna valideringsarbetet
- Rekrytera bedömare till ”bank”
- Kvalitetssäkring av bedömare
- Studentinformation: Studera.nu
- Statistik
- Valda

UHR

HD LiUHKr LnU UmUGU HV SUKaU MaH

- Programansvar
- Kvalitetssäkring
- Studentinformation/-stöd
- Validering av Särskild behörighet
- Antagningsbeslut

Valiweb

Valideringsservice 

Valda

Dokumentationsplattform
Kartläggningsplattform

Bedömarbank
Statistik

Arkiv

- Stödfunktioner

MyH



Summering av samordningsuppdraget år 1

• Samlad information till sökande
• Bedömarbanken
• Valda (pilot)
• Utbildningsmaterial (pilot)
• Nyhetsbrev till Yrksam/bedömare/branschföreträdare
• Yrksam-möten (arbetsgrupper)
• Utökad statistik

Orientera, identifiera, strukturera, utvärdera, utveckla, rapportera…

Mål: Likvärdighet, Kvalitetssäkring, Transparens
Nära samarbete med samtliga intressenter
Vidareutveckla uppdraget


