
Vad är nationella yrkesprofiler och hur kan de 

användas?

Verktyg som utvecklar inkluderande 

kompetensförsörjning
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– Tydliggörande av vad som behövs och krävs 

Nationella yrkesprofiler

• Uttrycks i kunskaper och 

färdigheter

• Fördelas ämnesvis i moduler 

i form av läranderesultat och 

bedömningskriterier

• ”Summan” av moduler bildar 

en yrkesprofil



• Arbetskraftsbrist

• Teknisk utveckling

• Kompetensförflyttning

• Flexibilitet i utbildningssystemen

• Arbetsplatslärande och handledarskap

• Kultur och språk

kompetensförsörjning

Utmaningar inom



Fyra yrkesprofiler inom 

VA

Förbereda inför schaktarbete på 

ledningsnät

Spolning och filmning av 

ledningsnät

Ledningsarbeten
Besiktningar, reparationer i 

lågtrycksanläggningar

Felsök avloppsnät Felsökning

Felsök dricksvattennät Felsökning
Vattenprover och 

provtagningsteknik

Service, underhåll Service, underhåll Service, underhåll

Anläggnings- och processkunskap Anläggnings- och processkunskap Anläggnings- och processkunskap

Grundläggande elkunskap inom VA Byte av vattenmätare

Lagkrav ledningsnät Lagkrav VA

Planering, problemlösning och dokumentation inom VA

Grundläggande processkunskap inom VA

Kompetenser för arbetslivet 

Drifttekniker

Ledningsnät

Drifttekniker

Vattenverk

Mätartekniker

Drifttekniker

Reningsverk



Drifttekniker Ledningsnät VA

Kompetensstandard för 

https://valideringsforum.sharepoint.com/sites/KUNDER9/Shared%20Documents/SOBONA%20-%20Vatten%20och%20avlopp/Programdokument/Kompetensstandard%20för_Drifttekniker%20–%20Ledningsnät%20VA_20210610.pdf


Framtagande av yrkesprofiler

Workshops
Vad behöver man kunna?

Moduler med 

läranderesultat

Bearbetning
Moduler pusslas 

ihop till 

yrkesprofiler

Panel
Relevanssäkrar

innehållet 



Yrkesprofilering VA, Vatten och avlopp, nov 2019

Nationell relevanssäkring VA



– Används i olika syften

Nationella yrkesprofiler

För branschen som helhet

Tydligare, mer attraktiva yrkesroller 

Ramverk för kvalitetssäkring av verksamhet, 

arbetsmiljö och säkerhet

Ramverk för genomförande av validering

Samsyn kring utbildningsinnehåll

Underlag för samordnade 

arbetsmarknadsinsatser

För den egna verksamheten

Planera kompetensutveckling

Genomföra kompetensbaserad rekrytering

Underlätta introduktion av nyanställda

Tydliggör karriärvägar

Ställa kvalitetskrav i upphandlingar

Genomföra valideringar av nya och befintliga 

medarbetares kunnande, som en del av ovan



Validering – av många olika skäl

Verksamheten

Handledare/

bedömare

Befintlig 

medarbetare

Ny på jobbet
Studerande/

praktikant



Validering för 

Verksamheten

Rätt förväntningar och kompetens

• Attraktiv arbetsgivare

• Effektiv kompetensutveckling

• Agilt lärande på arbetsplatsen

Kvalitetssäkra verksamheten

• Säkerställa arbetsmiljö och 

säkerhet

• Uppfylla krav i upphandlingar

Samordnade arbetsmarknadsinsatser



Validering för 

Handledaren/bedömaren

Har något att utgå ifrån

Går igenom alla moment

(färdiga checklistor)

Ger objektiv och tydlig feedback

Växer och blir trygg i sin roll



Validering för 

Befintliga medarbetare

Bevis på kunnandet, erhålla 

yrkesbevis

Del av kompetensutveckling

Motivation att utvecklas vidare

Underlätta ev omställning till ny 

yrkesroll



Validering för 

Nya på jobbet

Strukturerad introduktion utifrån 

en färdig plan

Tydlighet under provanställning

Bevis på kunnandet, påbörja vägen 

mot yrkesbevis el motsv



Validering för 

Studerande/praktikanter

Få struktur på praktiken och på 

lärandet

Koppla ihop utbildning till 

arbetsplats, från teori till 

praktik

Förstår hela yrkesrollen

Inte bara göra en slags uppgifter

Få bevis på vad man lärt sig under 

praktik



Så här kommer du igång med validering 

utifrån verksamhetens behov
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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.”



Validering utifrån 

yrkesprofilerna

Förbereda inför schaktarbete på 

ledningsnät

Spolning och filmning av 

ledningsnät

Ledningsarbeten
Besiktningar, reparationer i 

lågtrycksanläggningar

Felsök avloppsnät Felsökning

Felsök dricksvattennät Felsökning
Vattenprover och 

provtagningsteknik

Service, underhåll Service, underhåll Service, underhåll

Anläggnings- och processkunskap Anläggnings- och processkunskap Anläggnings- och processkunskap

Grundläggande elkunskap inom VA Byte av vattenmätare

Lagkrav ledningsnät Lagkrav VA

Planering, problemlösning och dokumentation inom VA

Grundläggande processkunskap inom VA

Kompetenser för arbetslivet 

Drifttekniker

Ledningsnät

Drifttekniker

Vattenverk

Mätartekniker

Drifttekniker

Reningsverk



– För kvalitetssäkring och erkännande av lärande

OCN-metoden

 Uppfyller kriterier 

och riktlinjer för validering

 Kvalitetssäkringskedja, 

från innehåll till kompetensbevis

 Harmoniserar med SeQF

 Använd i UK i 40+ år

 Använd i Sverige i 15+ år

 23 000+ valideringar

Open College 

Network



Validering – så här går det till

Yrkesprofil med 

moduler 

Medbedömare/Handledare

Lär ut, stöttar och dokumenterar

Bedömare

Planerar, stöttar, 

granskar bevis

Kompetensintyg

Yrkesbevis

Kartläggning och planering

• Vad kan individen idag? 

• Vilka moduler ska valideras? 

• Krav på kunnande?

Intern och extern 

kvalitetssäkring

Stöttar och granskar 

Bedömare och bevis

Process inför bedömning

Frågor, uppgifter, dokumentation 

(lärande)



Validering av kunnandet kan ske över 

tid 

– på arbetsplatsen

Uppgifter i en bedömningsplan

• Kunskapsfrågor

• Förmåge- och färdighetsuppgifter

• Checklistor för observation

Allt samlat i ett digitalt 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



Kompetensbevis

Värdebevis på vad man kan

Detaljerade och tydliga

Sakliga, utan subjektiva 

värderingar

Linjerar mot SeQF



Startklart för validering

• Relevanssäkrat innehåll

• Bedömningsplaner, frågor, uppgifter, 

checklistor 

• Kvalitetssäkringskedja

• Kompetensintyg,  tydligt specificerade

• Digitalt verktyg, underlättar processen



Validering – av många olika skäl

Verksamheten

Handledare/

bedömare

Befintlig 

medarbetare

Ny på jobbet
Studerande/

praktikant



Vad krävs av din organisation?

 Stöd från ledningen

 Tid för handledarskap 

 OCN-bedömare



Bedömarutbildning

3 planerade utbildningar hösten 2021 

Kurs 1

27 Sep (em) - 30 Sep (fm) - 5 Okt (fm) - 8 Okt (fm)

Kurs 2

18 Okt (em) - 21 Okt (fm) - 26 Okt (fm) - 29 Okt (fm)

Kurs 3

22 Nov (em) - 25 Nov (fm) - 30 Nov (fm) - 3 Dec (fm) 


