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Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag 

• Besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan 

•Administrerar utöver utbildningar inom yrkeshögskolan, Konst 
och kulturutbildningar, tolkutbildningar samt 
uppdragsutbildningar 

• Samordna och stödja en nationell struktur för validering samt 
arbeta fram en standard för branschvalidering 

• Vara nationell samordningspunkt för SeQF - den europeiska 
referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande 
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Sälja en utbildning inom yrkeshögskolans utbud 

 

• Den som bedriver en utbildning inom yrkeshögskolan kan 
även erbjuda hela eller delar av utbildningen som 
uppdragsutbildning. 

• Privata företag och ideella föreningar kan köpa en 
uppdragsutbildning för att vidareutbilda den egna 
personalen. 

• Offentlig verksamhet kan också köpa av 
arbetsmarknadsskäl, biståndspolitiska skäl eller för att 
rehabilitera enskilda personer. 

• Båda kan köpa för att synliggöra individers kompetens. 
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Hur köper man en uppdragsutbildning inom YH? 

• Välj en relevant och befintlig utbildning inom 
yrkeshögskolan 

• Kan gälla enstaka kurser eller hela utbildningar 

• Kontakta utbildningsanordnaren 

• Skriv avtal, kan gälla enstaka personer eller grupper 

• Utbildningsanordnaren anmäler uppdragsutbildningen till 
myndigheten 

• Myndigheten bedömer anmälan 
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Snabba fakta om uppdragsutbildning 

 

• Arbetsgivaren bestämmer vem som ska utbildas (dvs. 
sätter förkunskapskraven) 

• Studerande har inte rätt till studiestöd. 

• Ska vara avgiftsfri för de studerande  

• En eller flera kurser kan valideras. 

• Uppdragsutbildning kan leda till en examen inom 
yrkeshögskolan. 

• Anordnaren sätter priset på utbildningen i samråd med 
uppdragsgivaren. 
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Validering av reell kompetens 
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Reell kompetens 

Reell 

kompetens 

Formell 
Icke- 

formell Informell 

Vad? 

Hur och var? 
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Detta är validering! 

Kompetens-

kartläggning 

Kompetens-

bedömning 

Stöd och vägledning 

VALIDERING 
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Att synliggöra det individer kan 

 
validering - komplettering - examinering 

IDENTIFIERING VALIDERING 
EV. 

KOMPLETTERING/ 
UTBILDNING 

EXAMINERING ARBETE 
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