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Folkuniversitetet 
Syd:

… har arbetat med validering av generella 
kompetenser sedan 2018 inom folkbildning, 
asylsvenska, sfi och arbetsmarknadsuppdrag.

... erbjuder idag deltagare i allmän kurs och 
inom etableringen på folkhögskolefilialen Södra 
folkhögskolan i Helsingborg möjlighet att 
validera bland annat kommunikativ kompetens, 
svenska och ledarskap.

… genomför under hösten ett projekt i 
Kristianstad kommun för målgruppen 
”språksvaga, långt från arbetsmarknaden” där 
de 21 deltagarna validerar sin kompetens kring 
att möta människor, service och bemötande 
samt medarbetarskap, för att öka möjligheten 
att få ett arbete och stärka självkänslan.
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Validering av generella kompetenser 
handlar om att..

… erkänna och sätta ord på den kunskap och kompetens 
en människa erövrat i livet men inte har ett formellt bevis 
för i form av betyg, arbetsgivarintyg etc

… stärka en människas självförtroende genom att 
synliggöra hens kunskap och kompetens

… erbjuda ett mervärde för den individ som väljer att ägna 
sin fritid åt att delta i en studiecirkel
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Varje människa bär sin historia…

Möt Fawa, Fatima, Cindy, Henning och Ali som alla validerat några av de 
generella kompetenser de tillägnar sig i livet
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”Jag kände mig så liten, jag 

kände mig som ingenting”
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Validering ger förutom ett ökat 
självförtroende och ett 
kompetensbevis också:
• möjlighet att upptäcka kunskaper och erfarenheter som individen inte ens vet 

själva att hen har. 

• en kartläggning av vilka utbildningsinsatser som kan behövas för att ge 
individen en möjlighet att gå vidare, att bli ”anställningsbar”

• ett språk, begrepp att tala om sig själv med som brukar förekomma i 
arbetsintervjuer

• kunskap om Sverige och vad som är viktigt i den svenska kulturen, samt vilka 
kompetenser som krävs i arbetslivet 

• en relation mellan validerare och validant som gör att valideraren kan bli den 
första referens man har med sig när man söker ett arbete.
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Studieförbunden validerar generella 
kompetenser inom följande områden:
• Kommunikation, ex svenska A- och B-nivå, Kommunikation i mötet med andra 

människor

• Tid och ekonomi, ex Vardagsmatematik och tidsuppfattning, Grunder i 
bokföring

• Digital kommunikation, ex Grundläggande användning av digitala medier, 
Informationshämtning och källkritik

• Socialt och medborgerligt, ex Möta människor, Service och bemötande, 
medarbetarskap, Arbetsmarknadskunskap

• Initiativ och drivkraft, ex Leda möten och diskussioner, Ledarskap, Leda 
aktiviteter och verksamhet

2021-10-28



2021-10-28

”Validering borde 
vara en mänsklig 

rättighet!”



TACK!
annika.dolk@folkuniversitetet.se


