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Valideringslyft – en nationell och regional infrastruktur för 
validering i arbetsliv och utbildning: 

Valideringslyft är ett ESF-projekt där såväl nationella som 

regionala aktörer samverkar för att skapa en regional 

infrastruktur för validering i arbetsliv och utbildning.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) fick bifall på 

ansökan 20 oktober 2020.



Valideringslyft – en nationell och regional infrastruktur för 
validering i arbetsliv och utbildning: 

Samtliga Sveriges regioner har skickat in avsiktsförklaring.

Myndigheterna Skolverket, TVV, AF och organisationerna 

SKR och SUHF medverkar i projektet.

Styrgrupp med berörda myndigheter och intressenter 

tillsätts under hösten.

Eventuell referensgrupp tillsätts under planeringsfasen.



Projektets ramar:

Projektet startar 1 december 2020

Analysfas och kontraktsskrivning 4 månader

Genomförandefas för regionerna startar maj 2021 och 

avslutas augusti 2022

Projektet avslutas 31 december 2022

Budget 19 452 293 kr

Ingen medfinansiering krävs



Mål – ökad regional kapacitet

Projektet har operationellt fokus och ska öka 

förutsättningarna för regionerna att arbeta med validering 

som en del i det regionala kompetensförsörjnings- och 

sysselsättningsarbetet, och därigenom bidra till det 

nationella målet med ökat antal genomförda valideringar.

Detta ska ske genom en ökad samsyn, kunskap och 

förståelse för värdet av validering hos samtliga parter.



Mål - ökad regional kapacitet

Projektet ska även resultera i ett konkret och anpassat 

metodstöd samt ett kartläggningsverktyg i syfte att ta fram 

regionala utvecklingsplaner för validering.

Genom samverkan och kollegialt lärande förväntas 

måluppfyllelsen ske mer effektivt och ingen ska behöva 

uppfinna hjulet på nytt



Effekter

En stärkt och varaktig operativ infrastruktur för validering 

ska långsiktigt ge ökad legitimitet till validering som 

instrument och ökad likvärdighet, kvalitet, och 

rättssäkerhet i genomförandet av validering.



Planerade aktiviteter:

Regionerna och myndigheter kommer att medverka vid 

workshops – företrädesvis digitalt – för att processa fram 

kvalitetskriterier och indikatorer för kartläggningsverktyget.

Kartläggningen identifierar styrkor och 

utvecklingsområden som tillsammans bildar regionala 

utvecklingsplaner. Efter prioritering är målet att regionerna 

genomföra delar av dessa. 

Projektets övergripande mål, med en operativ och varaktig 

struktur, ska ge förutsättningar för utvecklingsarbetet att 

fortsätta även efter att projektet avslutats.



Projektet utgår från tidigare arbeten inom validering t ex: 

Samverkan kring validering på regional nivå - Vägledning 

för aktörer med ett regionalt utvecklingsansvar, 

Valideringsdelegationen tillsammans med antal regioner

BOSS-projektets kartläggningsverktyg: 

Kvalitetskompassen för branschvalidering 

NVL:s modell för kvalitetsarbete inom validering, roadmap

för implementering, kompetensprofiler med mera

Cedefops riktlinjer European guidelines for validating non-

formal and informal learning



Kontaktperson: 

Kerstin Claesson Callahan

Utredare, Myndigheten för yrkeshögskolan

Telefon: 010-2090174

E-post: kerstin.claesson.callahan@myh.se



Foto: Scandinav



Nova-Nordic 

• Erasmus + Strategiskt partnerskap inom yrkesutbildning 

(KA2), fokus på icke-formella kvalifikationer och 

validering

• 2 år, projektstart 1 oktober

• Svarar mot EU:s prioritering - Transparency and recognition 

of skills and qualifications 

• Projektets referensgrupper: NVL:s expertnätverk för

validering och det nordiska EQF-nätverket



Projektkonsortiet 

• Sverige – MYH (projektkordinator)

• Island - ETSC- Education and Training Service Centre

ETSC arbetar bland annat med validering på uppdrag av det isländska 

utbildningsdepartementet

• Finland - Globedu

Globedu arbetar bland annat med internationella utvecklingsprojekt 

kring validering och livslångt lärande

https://frae.is/um-fa/about-us/
https://globedu.fi/


Vad ska projektet leverera 

Jämförande 
ramverk

Jämförande 
studie

Goda exempel Stöd & verktyg

Metod för att 
jämföra de nordiska 
ländernas 
kvalifikations-
referensramar, hur 
icke-formella 
kvalifikationer 
nivåplaceras och om 
validering mot dessa 
kvalifikationer är 
möjlig.

En jämförande 
studie utifrån 
framtagen metod 
och indikatorer med 
rekommendationer 
om fortsatt 
utveckling inom 
området.

Identifiera ett antal 
best-practice om icke-
formella 
kvalifikationer och 
validering.

Utifrån best-
practice utveckla 
metodstöd och 
verktyg för de som 
utformar icke-
formella 
kvalifikationer och 
valideringsmetoder.



Mer information

novanordic.eu


