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Vad är validering? 
Validering innebär att synliggöra, identifiera, erkänna och 
dokumentera din verkliga kunskap och kompetens. Det 
handlar om ditt tidigare lärande och erfarenhet som du 
har skaffat dig i olika sammanhang.  Validering är därför 
inte någon utbildning utan en strukturerad kartläggning 
och bedömning av vad du redan kan. Validering innebär 
att du kan få papper på dina tidigare erfarenheter och ditt 
kunnande.

Validering för vem?
För dig med erfarenheter och kunnande inom ett område 
men saknar papper på det.

Vinster med validering?
• Dina erfarenheter och ditt kunnande tillvaratas.
• Ditt kunnande blir dokumenterat för att kunna  
 söka ett nytt jobb.
• Kan förkorta utbildningstiden genom att du inte  
 behöver läsa det du redan kan.
• Ökar möjligheten till att antas till en utbildning.
• Synliggör vad som behöver kompletteras för att  
 kunna få ett jobb eller gå en utbildning.
• Möjlighet till att växa och utvecklas.

Hur går en validering till? 
1. Träff med en studie- och yrkesvägledare
En validering börjar med att du möter en studie- och 
yrkesvägledare som berättar hur en validering går till.

2. Kartläggning av kompetens
Du träffar en studie- och yrkesvägledare för inledande 
kartläggning samt gör en självskattning. Inför mötet ska 
du ha tänkt igenom vilket mål och syfte du har med en 
validering. Du ska även ha förberett dig genom att skriva 
ner dina erfarenheter inom det område du önskar validera. 
Du samlar in och tar med dig arbetsintyg, tjänstgöringsin-
tyg och betyg/intyg från utbildningar och kurser. 

3. En första bedömning
Efter kartläggningen görs en första bedömning och du 
får rådgivning om hur du kan gå vidare. Beslutet fattar 
du själv. Utförare av validering ställer krav på hur mycket 
grundkompetens du ska ha för att de ska kunna genomföra 
en validering.

4. Kontakt med valideringsutförare
Lärare hos en utbildningsanordnare eller en branschbe-
dömare på ett företag kontaktas. Där görs en fördjupad 
kartläggning och bedömning om du kan gå vidare till en 
validering. Om svaret blir positivt görs en handlingsplan 
för validering. Vid en validering visar du ditt kunnande 
både praktiskt och/eller teoretiskt. Valideringen äger rum 
på en arbetsplats och/eller i en utbildningsmiljö.

5. Papper på ditt kunnande
Efter avslutad validering får du ett skriftligt dokument på 
ditt kunnande. Dokumentationen kan se ut på olika sätt. 
Det kan vara ett intyg, betyg eller kompetensbevis.

6. Efter valideringen
Om du efter en validering behöver komplettera dina  
kunskaper kan du få hjälp med planering.
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Mer information  
om validering
Gå in på vår webbsida valideringiostergotland.se  
eller kontakta en studie- och yrkesvägledare  
i din hemkommun

Lycka till!


