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Regeringsuppdraget

• Utveckla och genom en försöksverksamhet praktiskt pröva om yrkesprov kan bidra till 

att stärka yrkesutbildningens arbetsmarknadsrelevans, samverkan mellan skola och 

arbetsliv och tydliggöra vad utbildningarna leder till.

• Pröva om utvecklingen av yrkesprov kan bidra till att underlätta validering, utreda om 

det är möjligt och lämpligt att utveckla yrkesdelprov på delar av en gymnasial 

yrkesutbildning och om gymnasiearbetet bör ersättas med yrkesprov.

• Gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna kan ingå i försöksverksamheten i 

den utsträckning som Skolverket finner lämpligt.
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Ramar för försöksverksamheten

• rymmas inom befintlig reglering

• bygga på ett gemensamt engagemang från skola eller verksamhet och berörd bransch 

• motsvara SeQF 4 eller lägre 

• neutrala i förhållande till olika typer av skolor: kommunala eller fristående, branschskolor 

eller icke branschskolor

• kostnadsfria för elever

• endast innebära administrativa eller andra skäliga kostnader för utbildningsanordnaren

- Gymnasieexamen



SeQF nivå 4 motsvarar Gymnasieexamen 

Kunskaper

Kan visa: Fördjupade 

kunskaper inom ett 

arbets- eller 

studieområde,

kunskaper om modeller 

och metoder inom ett 

arbets- eller 

studieområde.

Färdigheter

Kan: Välja och använda 

relevanta begrepp, teorier, 

modeller, material, verktyg 

och metoder inom ett arbets-

eller studieområde,

följa instruktioner och utföra 

definierade praktiska och 

teoretiska uppgifter inom 

givna tidsramar,

kommunicera på minst ett 

främmande språk inom 

aktuellt arbets- eller 

studieområde.

Kompetenser

Kan: Ta initiativ, reflektera, organisera och 

genomföra arbete och studier självständigt,

självständigt behandla innehåll i ett arbets-

eller studieområde som kan leda till vidare 

lärande och professionell utveckling,

kritiskt värdera och förhålla sig självständig till 

valet av källor,

värdera och dra slutsatser av egna och 

gemensamma resultat,

ta ansvar i samarbete med andra och i 

begränsad utsträckning leda och utvärdera 

andras arbete.
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Vad händer nu?

• Inbjudan till fler yrkesprov att medverka från och med augusti 2019

o om och i så fall hur yrkesprov kan användas för validering

o om det är möjligt och lämpligt att utveckla yrkesdelprov

o om yrkesprov bör ersätta gymnasiearbetet

o hur styrdokumenten kan ligga till grund för att genom yrkesprov nå en överensstämmelse mellan branschens 

behov och utbildningens syfte

o hur yrkesproven kan användas inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå
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Reflektioner

• Elevperspektivet

• Delprov och/eller slutprov

• Koppling till utbildningens innehåll och nivå

• Styrdokumentens aktualitet

• Särskild förvaltning eller en del av den reguljära utbildningsverksamheten
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Yrkesprovens koppling till styrdokumenten

• Medverkande i försöksverksamheten förväntas bidra till en analys av hur 

styrdokumenten kan ligga till grund för att genom yrkesprov nå en överensstämmelse 

mellan branschens behov och utbildningens syfte

• Genomförs inom befintlig reglering: Skollag, gymnasieförordning, läroplan, 

examensmål och ämnesplaner



VETNNET is the European Network for everyone involved in veterinary nurse training.

VETNNET is the European Network for everyone involved in 
veterinary nurse training.

PEPAS developed a practical assessment system based 

on the Objective Structures, Clinical Examination (OSCE) 

system. This system is developed to assess the practical 

learning outcomes as described in the Dossier of 

European Competencies.

Utgå ifrån befintliga 
OSCE tester 
Objective Structures, Clinical Examination



Samarbetspartners  

Branschen via VeTA-bolaget, RAID, Gröna arbetsgivare, 
DYN, Kommunal, Veterinärförbundet

Eftergymnasiala utbildningsanordnare; SLU och BYS 
Lärarkollegor under riksstudiedagarna
Undersköterskor



Målet, testa på mina elever i vår


