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Processen 

Alla erbjuds 

möjlighet att boka 

kompetens-

kartläggningssamtal

Alla som inte uppfyller formell 

behörighet får information om att 

komplettera med 

kompetenskartläggnings-

formulär

Bedömning av inskickat 

formulär och ev. intyg 



Kompetenskartläggning

Varför

Hur
Vad



Hur? 

Syfte och mål! Målgrupp

Utforskande 
samtal

Hitta det icke 
självklara

Öppna frågor
Uppmana till 
reflektion och 
vidga perspektiv

Vad innehåller 

en vanlig 

arbetsdag…?

Vad händer 

när det inte är 

som vanligt?

Berätta mer…

Hur gör du 

när…?



Omformulering

Spegla tillbaka en kortare del av samtalet 

Använd nyckelord som berättaren använt 

Ett sätt att kontrollera att samtalsledaren uppfattat 

berättelsen/problemet/ dilemmat på rätt sätt 

Ett sätt för berättaren att få höra kärnan men från någon annan 

och med andra ord. 

Om jag har 

uppfattat det 

rätt så…

Det låter som 

om…

Du pekar på 

flera olika 

problem…

Jag uppfattar det 

som att… 

stämmer det?



Kompetenskartläggning 
utan ämneskunskap?

Syfte och mål

Öppet och utforskande

Bedömningsbart underlag



En process i ständig 
utveckling

Från ”vad saknar du” till ”vad har du” 

Mer utforskande

Djupare kartläggning av den samlade 

erfarenheten

Stödmaterial från Myndigheten för 

yrkeshögskolan



Utfall

Majoritet söker med formella meriter

Av de som åberopar reell kompetens 

blir majoriteten behörig

Alla deltar i urvalsprocessen på 

samma premisser

De klarar generellt sin utbildning minst 

lika bra som de som blivit antagna på 

formella meriter



Målet med en kompetenskartläggning

Bedömningsbart Autenticitet Kvalitet



Andel som skickat in kompetenskartläggningsformulär för 

reell kompetens

92%

8%

2018

Andel formell behörighet Andel åberopar REK

95%

5%

2121

Andel formell behörighet Andel åberopar REK

Negativ trend men värt att notera:

- Förändrade förkunskapskrav ökar andelen formellt behöriga

- Nytt urvalsprov för att bättre urskilja de som bäst kan tillgodogöra sig utbildningen

- Mål att förbättra rutiner och information för sökande som saknar formella meriter



Urvalsförfarandet spelar roll
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Män Kvinnor

Samma utbildning, olika sätt att göra 

urval på

Vad den sökande kan här och nu
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Tack!
anna.weinsjo@ihm.se
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