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Reell kompetens och behörighet i högskolan
Utförare: Universitet och högskolor
Finansiering: I huvudsak avgiftsfritt för
individen. Vänd dig till högskolan/universitetet
för mer information
Regelverk: Högskolelag (1992:1434) och
Högskoleförordning (1993:100)
Ansvarig myndighet:
Universitets- och högskolerådet

För dig som är intresserad av att studera på universitet eller högskola men saknar formell behörighet kan ett alternativ vara
att ansöka om bedömning av reell kompetens. Det kan vara aktuellt för dig som kanske inte pluggade klart på gymnasiet
eller som läst en annan utbildning som inte ger behörighet. Kunskaper och erfarenheter som du inte har papper på, t.ex.
från arbete, föreningsverksamhet, kompetensutveckling, andra studier t.ex. utomlands, kan ändå vara tillräckliga för att du
ska kunna visa att du har förutsättningar att klara av den utbildning du sökt och på så sätt vara behörig. Reell kompetens
kan användas för både grundläggande och särskild behörighet.
Om detta kan vara ett alternativ för dig, ska du ange att du vill ha din reella kompetens bedömd när du ansöker till
utbildning på universitet och högskola. Mer information om hur du går tillväga hittar du på antagning.se.
Där finns också den blankett du ska fylla i.
Har du frågor om reell kompetens och behörighet kan du kan få mer information av vägledare på det universitet eller den
högskola du söker till. Kontaktuppgifter hittar du på Universitetens och högskolornas webbplatser.
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Reell kompetens och tillgodoräknande i högskolan
Utförare: Universitet och högskolor

Som studerande, det vill säga när du är antagen till och bedriver högskolestudier, har du rätt att få din ”reella kompetens”
prövad för att få tillgodoräkna dig delar av utbildningen. Det kan vara ett sätt för dig att korta din utbildningstid.

Finansiering: Högskoleutbildning är i huvudsak avgiftsfritt
för individen. Utbildningarna kan vara
studiemedelsberättigande, tillgodoräknanden kan påverka
ditt studiemedel. Vänd dig till högskolan/universitetet och
CSN för mer information

Har du gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt resultat, och det inte finns en väsentlig skillnad mellan
utbildningarna har du som student rätt att tillgodoräkna dig detta vid en annan högskola. Det gäller även för
högre studier från EU/ESS.

Regelverk: Högskolelag (1992:1434) och
Högskoleförordning (1993:100)

Du har även rätt att tillgodoräkna dig annan utbildning än den ovan om kunskaperna och färdigheterna kan svara mot den
utbildning som du antagits till. Detsamma gäller för kunskaper och färdigheter du kan ha skaffat dig
genom yrkesverksamhet.

Ansvarig myndighet:
Universitets- och högskolerådet

Det är den högskola du har blivit antagen till som ska pröva om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. Beslutet om tillgodoräknande gäller enbart den högskola eller det universitet du studerar vid.
Du kan få mer information av vägledare på det universitet eller den högskola du söker till.
Mer information och kontaktuppgifter hittar du på Universitetens och högskolornas webbplatser.
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Reell kompetens och behörighet i yrkeshögskolan
Utförare: Utbildningsanordnare i yrkeshögskolan
Finansiering: I huvudsak avgiftsfritt för individen,
utbildning finansieras via statsbidrag. Vänd dig till
utbildningsanordnaren för mer information

Inom yrkeshögskolan är du som söker till en utbildning behörig om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.
Det innebär att du kan bedömas vara behörig till en utbildning även om du saknar formella meriter, som till exempel betyg
från gymnasiet. Skolan du vill studera på ska göra en bedömning av din reella kompetens, skolan är alltså skyldig att även
bedöma de kunskaper och kompetenser du skaffat dig på annat vis än genom utbildning. Skolan kan då till exempel
genomföra olika tester för att se om dina kunskaper motsvarar de behörighetskrav som gäller för den utbildning du sökt.

Regelverk: Lag (2009:128) om yrkeshögskolan
och Förordning (2009:130) om yrkeshögskolan

En bedömning av reell kompetens för behörighet till yrkeshögkoleutbildning genomförs innan utbildningen påbörjas och
berättigar inte till studiemedel. Själva bedömningen kan genomföras på olika sätt och ta olika lång tid och är
avgiftsfri för individen.

Ansvarig myndighet:
Myndigheten för yrkeshögskolan

Kontakta den skola som är ansvarig för den utbildning som du vill studera på för att få mer information om hur du kan
bedömas behörig genom reell kompetens.
Här hittar du information om yrkeshögskoleutbildningar och kontaktuppgifter till yrkeshögskolorna: Läs mer
Här hittar du mer information om behörighet och reell kompetens i yrkeshögskolan: Läs mer
Här hittar du mer information om antagning till yrkeshögskoleutbildning: Läs mer
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Reell kompetens och tillgodoräknande i yrkeshögskolan
Utförare: Utbildningsanordnare i yrkeshögskolan
Finansiering: Yrkeshögskoleutbildning är i huvudsak
avgiftsfritt för individen, utbildningarna finansieras via
statsbidrag. Utbildningarna kan vara studiemedelsberättigande, tillgodoräknanden kan påverka ditt
studiemedel. Vänd dig till utbildningsanordnaren och
CSN för mer information
Regelverk: Lag (2009:128) om
yrkeshögskolan och Förordning (2009:130)
om yrkeshögskolan
Ansvarig myndighet:
Myndigheten för yrkeshögskolan

Som studerande, alltså när du är antagen på en yrkeshögskoleutbildning, har du rätt att få din ”reella kompetens” prövad
för att få tillgodoräkna dig delar av utbildningen. Vid tillgodoräknande i yrkeshögskolan räknas annan tidigare utbildning
eller motsvarande kunskaper, färdigheter och kompetenser som har utvecklats i yrkesverksamhet eller på annat sätt som
reell kompetens. Prövningen görs mot mål och betygskriterier i utbildningens kursplaner. Tillgodoräknandet kan göras för
alla typer av kurser i utbildningen, delar av kurser, hela kurser eller flera kurser. Betyg sätts enligt yrkeshögskolans
betygsskala, IG, G och VG.
Det är din skola som ansvarar för att pröva din reella kompetens och förbereda för ett eventuellt tillgodoräknande. Det är
ledningsgruppen för din utbildning som fattar beslut om tillgodoräknande. Ett tillgodoräknande kan ligga till grund för att
du får en individuell studieplan för dina fortsatta studier.
Utbildningar i yrkeshögskolan är studiemedelsberättigande, kontakta CSN för mer information om studiemedel vid
tillgodoräknande och studier med individuell studieplan.
Du som är antagen till en yrkeshögskoleutbildning kan prata med din skola om du är intresserad av att få din reella
kompetens tillgodoräknad.
Här finns information om utbildningar i yrkeshögskolan och kontaktuppgifter till utbildningsanordnare: Läs mer
Här hittar du mer information om tillgodoräknande från Myndigheten för yrkeshögskolan: Läs mer
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Validering inom kommunal vuxenutbildning
Utförare: Kommunen i egen regi (Komvux) eller
via utbildningsanordnare på entreprenad

Du som saknar nödvändiga betyg eller intyg kan via en validering bli behörig till en utbildning, förkorta en utbildning eller
bli kvalificerad för ett arbete. Även du som enbart har vissa formella betyg och intyg men saknar andra kan bli validerad.
Om du har erfarenhet inom ett utbildningsområde kan validering förkorta utbildningstiden så att du inte behöver läsa det
du redan kan.

Finansiering: via kommunala medel eller statsbidrag.
Utbildning inom kommunal vuxenutbildning är
studiemedelsberättigande.
Regelverk: Skollag (2010:800), förordning (2011:1108) om
kommunal vuxenutbildning samt förordning (2016:937) om
statsbidrag för regional yrkesinriktad vuxenutbildning
Ansvarig myndighet: Skolverket

Den som får sina kunskaper och sin kompetens bedömda vid en validering ska få en skriftlig dokumentation i form av ett
intyg som utfärdas av rektorn. I intyget ska det finnas dokumentation om de kunskaper och kompetenser som är
uppnådda och om de helt eller delvis motsvarar en kurs eller delar av en kurs. Om du som elev inom kommunal
vuxenutbildning vill ha betyg efter en validering måste du genomgå en prövning.
Kontakta i första hand din kommun om du har kunskaper och erfarenheter men saknar intyg för att söka till en utbildning
eller vill förkorta utbildningstiden så att du inte behöver läsa det du redan kan.
Läs mer om validering på Skolverkets webbplats
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Validering enligt branschmodell
Utförare: Av branscherna godkända
utförare – testcentra eller yrkesbedömare
Finansiering:
Genomförandet av validering kan bekostas på olika sätt
beroende individ och syfte. Huvudregeln är att beställaren
betalar valideringen

Branschvalidering är validering av individers yrkeskompetens som genomförs i branschernas regi hos utförare som har
branschens uppdrag att göra valideringen. Olika branscher har för sina yrkesroller utvecklat branschmodeller som
innebär att en individ kan få sin kompetens validerad mot branschens kompetenskrav. Valideringen kan till exempel leda
till att du kan erhålla till exempel ett yrkesbevis.
Här kan du läsa mer om branschvalidering.

Regelverk: För validering via AF – Förordningen
(2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

Branschvalidering kan vara aktuellt för dig som har yrkeserfarenhet men inte har något papper på din kompetens när du
vill gå vidare i din karriär, söka jobb eller byta yrkesbana. Företag och organisationer kan också använda
branschmodellerna för att analysera sina kompetensbehov och för personalutveckling.

Ansvarig myndighet: Myndigheten för yrkeshögskolan
ansvarar för att stödja branscherna

Mer information om de olika branschmodellerna hittar du hos respektive bransch. Samlad information om vilka modeller
som finns, vilka yrkesroller de omfattar, var valideringen genomförs inklusive länkar till branschernas information finns här.
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Validering via Arbetsförmedlingen
Utförare:
Upphandlad leverantör/kompletterande aktör
Finansiering: Kostnaden för valideringen betalas av
Arbetsförmedlingen. Deltagande i validering kan innebära
att du har rätt till Aktivitetsstöd/etableringsersättning från
Arbetsförmedlingen (utbetalas av Försäkringskassan) eller
försörjningsstöd via din kommun

Arbetsförmedlingen upphandlar valideringsinsatser inom yrkesområden med hög efterfrågan på arbetskraft eller där det råder
brist på arbetskraft. Om du är inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen kan du ha möjlighet till validering.
Valideringen betalas av Arbetsförmedlingen. För att du ska kunna valideras behöver du också uppfylla något av följande:
Du har fyllt 25 år och är anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen
Du har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
Du har fyllt 18 år och av särskilda skäl står långt från arbetsmarknaden
Du är nyanländ invandrare och enligt migrationsverket omfattas av lagen om etableringsinsatser
Du deltar i jobb-och utvecklingsgarantin

Regelverk: Förordning (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program

Tillsammans med dig genomför Arbetsförmedlingen en kartläggning av dina tidigare erfarenheter och bedömer om
validering är lämpligt för dig.

Ansvarig myndighet: Arbetsförmedlingen

Valideringen genomförs sedan av yrkesbedömare hos en leverantör som har avtal med Arbetsförmedlingen och som du själv
väljer. Du väljer enklast på Arbetsförmedlingens hemsida. När du har valt bokar Arbetsförmedlingen första lediga plats för dig.
För mer information besök Arbetsförmedlingens hemsida: Läs mer
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Validering inom folkbildningen
Kontakt:
info@studieförbunden.se
fso@sverigesfolkhogskolor.se
Länkar:
Folkbildningsrådet - Validering
Folkbildningsrådet - SeQF
Studieförbunden - Validering
Folkhögskola

I folkbildningen ligger fokus på att kartlägga och synliggöra generella kompetenser inom det livslånga lärandet.
EU:s åtta nyckelkompetenser är en central referenspunkt. Sådan kartläggning kan exempelvis gälla kompetenser som
uppnåtts genom förtroendeuppdrag i föreningslivet och deltagande i folkbildningsverksamhet.
Studieförbund kan arbeta med validering varvid de bekräftar och synliggör generella kompetenser med folkbildningsmässiga
metoder där individen står i centrum. Några exempel på färdigheter inom de generella kompetenserna är att hantera
information, lösa problem, oskrivna regler, beslutsprocesser digitala medier och att samarbeta.
Folkhögskolan är en egen utbildningsform som riktar sig till personer över 18 år. Pedagogiken är individanpassad och
kursinnehållet formas efter deltagarnas behov och förutsättningar. Allmän kurs erbjuds både på grundskolenivå och
gymnasienivå och kan ge behörighet till vidare studier.
Folkhögskolorna bedömer färdigheter vid antagning till kurstyperna allmän och särskild kurs. Vidare synliggörs uppnådd
kompetens för enstaka ämnen samt tillgodoräknande av arbetslivserfarenhet vid studieplanering för deltagare på allmän kurs.
Vid omdömessättning och utfärdande av kursintyg görs bedömningar av generella kompetenser hos deltagarna.
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Andra möjligheter till validering
Länkar till YRKSAM:
Yrkeslärare
Länkar till Kontakttolk:
Kontakttolk
Kontakttolk - Validering

Validering av yrkeskunskaper för antagning till yrkeslärarutbildning – YRKSAM
Utbildningen till yrkeslärare är på 90 högskolepoäng. Det betyder att yrkeslärarutbildningen inte innehåller några
studier i de ämnen du ska undervisa. Dessa ämneskunskaper ska du ha med dig från ditt yrkesliv. För att synliggöra och
styrka att du har yrkeskunskaper i de ämnen du ska undervisa genomförs en validering i samband med att du ansöker till
något av de yrkeslärarprogram som finns på universitet och högskolor.
De särskilda förkunskapskraven för att bli antagen regleras i Universitets- och högskolerådets föreskrifter för respektive
undervisningsämne.
Validering av verksamma kontakttolkar
Om du arbetar som kontakttolk men saknar utbildning så finns det möjligheter för dig att ansöka om validering. Det innebär
att din kompetens och kunskaper kartläggs och bedöms mot de lärandemål som finns för grundutbildningen till kontakttolk.
Resultatet av en validering kan innebära att du får ett utbildningsbevis som motsvarar grundutbildningens examensmål utan
att du behöver gå utbildningen. Det kan också innebära att du behöver komplettera vissa delar av utbildningen eller
alternativt gå hela utbildningen. Kontakttolkutbildningarna finns över hela landet. Var de finns ser du om du klickar på länken
med kartan över tolkutbildningar i Sverige. Lägg märke till att kontakttolkutbildningarna har röd markering på kartan. För mer
information om vad som krävs för att du ska kunna valideras ta kontakt med någon av de utbildningsanordnare som bedriver
kontakttolkutbildning.
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Bedömning av utländsk utbildning
Kontakt:
utbildningsbedomning@uhr.se
Länkar:
Bedömningstjänsten
Innan du ansöker
Saknar du dokument över din utbildning?

Har du en utländsk gymnasial- eller eftergymnasial utbildning och vill söka jobb eller utbildning i Sverige?
Du kan då gå in på Universitets- och högskolerådets (UHR) bedömningstjänst och direkt ta reda på vad din utbildning
motsvarar i Sverige. Du kan här ladda ner en PDF för just din utbildning, och skicka till arbetsgivaren när du söker jobb.
Du kan även ansöka om ett individuellt utlåtande. Då gör UHR en bedömning, baserat på dina personliga
utländska utbildningsdokument.
I utlåtandet beskriver UHR den utländska utbildningen: var du har studerat; vilken examen du har; hur lång utbildningen är
och jämför den utländska utbildningen med en svensk examen. UHR kontrollerar också dina utländska
utbildningsdokuments äkthet.
För att en utbildning ska kunna bedömas måste utbildningsanordnaren (den skola, universitet eller högskola) som utfärdat
examen vara erkänd i utbildningslandet.
Saknar du dokument över din utländska utbildning? Om du har avslutat din utbildning med en examen men saknar
utbildningsdokument som visar det kan UHR eventuellt ändå göra en bedömning av din utbildning. Du behöver då skicka
in andra dokument och uppgifter till oss. Läs mer här
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