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Om 
vi accepterar tanken 
- Att man kan lära utanför skolan 
- Att det har betydelse för individ,   
företag och samhälle

Då måste också det lärandet 
få ett ökat erkännande.

Om inte.

Vad är det då för mening 

med livslångt lärande 

om livslångt lärande 

inte har någon mening?



• Arbetskraftsbrist – Arbetslöshet

• Yrken omdefinieras, 
försvinner och tillkommer

• Kultur och språk

• Lärandets demografi

• Omställning – Paradigmskifte

En arbetsmarknad i förändring



• Skolan klarar inte kompetensförsörjningen ensam

• Kunskapssynen måste förändras och utvecklas

• Samverkan över organisationsgränser

• Kompetensförflyttning

• Kompetensområden

• Mikromeriter och generella kompetenser

• Tillvaratagande och utveckling av befintlig kompetens

Slutsatser



Grundläggande, allmänna kompetenser

• Överförbara

• Ej kontextbundna

• Universella

Mer komplexa generella kompetenser

• Överförbara

• Ej kontextbundna

• Ej universella

Generella kompetenser



Ett kvalitetssäkrat bevis och beskrivning i form av 
läranderesultat på en individs kunnande inom ett 
avgränsat kompetensområde. 

Beviset är utfärdat av ett behörigt organ, har ett 
egenvärde, men kan byggas på mot en 
kvalifikation.

Mikromerit



• I lärandeverksamheter

• Kompetensstandarder/kvalifikationer

• Kartläggning

• Validering

• Underlag i rekryteringsprocesser

• Medvetandegöra individer – vägledning

• En naturligt inslag i det livslånga och livsvida lärandet

Användningsområden



• En idéburen verksamhet

• Ett kompetenscenter 19 specialister runtom i landet

• En metod (OCN) Kvalitetssäkring och erkännande av lärande 
samt utveckling av yrkes- och kompetensprofiler

• Ett nätverk (OCN) 400+ organisationer som använder över 1 800
moduler inom ett stort antal yrkesområden

• En digital plattform Digitala verktyg för kartläggning, lärande, 
bedömning och erkännande

• En samarbetspartner Till Sobona och ett flertal branscher 
samt arbetsmarknadsaktörer

Nordiskt Valideringsforum



Måste man ta världsrekord i höjdhopp?



”Vad lite vi vet, kan och förstår 

om hur mycket vi vet, kan och förstår”

Jörgen Bergvall
Metod- och kvalitetsansvarig, Nordiskt Valideringsforum
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