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Vägen till 

kompetensförsörjning 

Att beskriva det 

man behöver kunna 

Att säkerställa att 

man kan det som behövs

För detta finns en metod

Validering

Yrkesprofilering

Open College Network



Branscher

Kvalitetskrav

Certifieringar

Yrkesbevis

Befattningar

och platsannonser

Arbetsuppgifter 

Bakgrund

Egenskaper

Utbildningar

Ämnesområden 

Kursplaner

Kursinnehåll

Vilka kunskaper och 

färdigheter behövs?

Yrkesprofilen 

blir det 

gemensamma 

språket!



Sveriges referensram för kvalifikationer (Myndigheten för 
yrkeshögskolan)

Yrkesprofilen nivåplaceras enligt 

SeQF

Kvalifikationer kan 

jämföras

• Mellan länder

• Mellan olika typer av 

lärande

− Formellt lärande

− Informellt lärande

− Icke-formellt lärande



Utdrag ur ”Distributionselektriker” 

Läranderesultat i moduler



Utdrag ur ”Drifttekniker Kraftvärme-Fjärrvärme” 

Läranderesultat i moduler



Yrkesprofiler inom Energi

Distributionselektri

ker - Fördjupning

Distributionselektr

iker - Belysning

Distributionselektriker - Introduktion

Distributionselektriker – Stolparbete

Distributionselektriker – EBR Drifttekniker Elnät Beredare

Distributionselektriker – Lagkrav och ESA

Drifttekniker Elnät 

- Lagkrav, EBR och 

ESA

Beredare -

Lagkrav, EBR och 

ESA 

Kundservice Säkerhetsklassad tjänst/anläggning

Digitala program för administration

Kompetenser för arbetslivet

Distributions-

elektriker

Belysnings-

elektriker

Drifttekniker 

Elnät Beredare

Kundservice



Yrkesprofiler inom Energi

Driftsoptimering

Service och underhåll

Felsökning Service och underhåll

Anläggnings- och processkunskap Felsökning

Distributionsnäts uppbyggnad och 

funktion

Distributionsnäts uppbyggnad och 

funktion

Lagkrav

Grundläggande styr- och reglerteknik

Grundläggande elteknik – elkunskap

Planering, problemlösning och dokumentation

Kompetenser för arbetslivet

Drifttekniker

Kraft-/fjärrvärmeverk

Distributionstekniker

Distributionsnät



Relevanssäkrande panel som företräder olika 

intressen

Blir det rätt och riktigt?

• Ger aktiv input och feedback

• Har relevant yrkeserfarenhet

• Säkerställer innehåll och 
struktur

• Företräder olika intressen

• Förankrar och ger nationell 
legitimitet

Ca 10-20 personer i panelen

• Branschföreträdare

• Yrkesnämnd

• Utbildare

• Arbetsgivarorganisation

• Fackförbund

• Företag



Yrkesprofilering  Kundtjänst, Distributionselektriker, Belysningselektriker,  Elnät, 

och Beredare

Nationell relevanssäkring Energi 



Yrkesprofilering Kraft-/fjärrvärmeverk och Distributionsnät 

Nationell relevanssäkring Energi 



Hur validerar man i 

praktiken?

Vilka moment ingår

Vad behöver man  göra för att se, höra och 

förstå att den man validerar har den kompetens 

som efterfrågas i ett yrke?



Vad är validering?

”Validering är en process som innebär en 

strukturerad bedömning, värdering, 

dokumentation och ett erkännande 

av kunskaper och kompetens som en person 

besitter oberoende av hur de förvärvats.”



Yrkesprofil med 

moduler 

Lärande och 

bevisinsamling

MedbedömareBedömare

Kompetensintyg Kartläggning 

och planering

Intern och 

extern 

kvalitetssäkrin

g

Validering – så här går det till



– För kvalitetssäkring och erkännande av lärande

OCN-metoden

 Uppfyller kriterier 

och riktlinjer för validering

 Kvalitetssäkringskedja, 

från innehåll till kompetensbevis

 Linjerar med SeQF

 Internationellt vedertagen

 Använd i Sverige i >15 år

 >20 000 valideringar

Open College 

Network



Moduler med läranderesultat på jobbet



Validering av kunnandet kan ske över 

tid 

– på arbetsplatsen

Uppgifter i en bedömningsplan

• Frågor, självskattning

• Praktiska uppgifter och övningar

• Observationer

• Checklistor

Allt samlat i vårt digitala verktyg 

(Kan även göras på papper)



Deltagaren 

svarar på frågor

Digitalt i app

eller på dator

Checklista för 

observation
Fylls i av observatör/ 
medbedömare eller bedömare

Helhetsbedömning av modulen.
När du som bedömare gått igenom samtliga 
läranderesultat ska du här göra din samlade 
bedömning av hela modulen.
Beskriv hur du har sett och hört att deltagaren har 
kunskap, färdighet och kompetens som motsvarar 
samtliga läranderesultat.
Ge också en motivering till din bedömning i 
kommentarsfältet.

Bedömaren 

granskar bevisen 

och godkänner



Yrkesprofil med 

moduler 

Lärande och 

bevisinsamling

MedbedömareBedömare

Kompetensintyg Kartläggning 

och planering

Intern och 

extern 

kvalitetssäkrin

g

Validering – så här går det till



Kompetensbevis

Värdebevis på vad man kan

Detaljerade och tydliga

Sakliga, utan subjektiva 

värderingar

Linjerar mot SeQF



Startklart för validering

• Relevanssäkrat innehåll

• Läranderesultat i valbara moduler

• Bedömningskriterier

• Bedömningsplaner, frågor, uppgifter, 

checklistor 

• Kvalitetssäkringskedja

• Kompetensintyg,  tydligt specificerade

• Digitalt verktyg, underlättar processen



Utbildning till 

OCN-bedömare

4 halvdagar

 Processen kring validering

 Stötta deltagaren i bevisinsamling

 Ge uppgifter till medbedömare/

arbetsledare

 Göra urval och bedömningar

 Hantera det digitala verktyget

För mer information och anmälan 

https://valideringsforum.se/ocn-bedomarutbildning-

sobona/


