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Validering Väst 

en del av kompetensplattformen i Västra Götaland



Validering är ”en process som består av en strukturerad kartläggning, 
bedömning, värdering och dokumentation samt ett erkännande av 

kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur 

de förvärvats. En validering har skett först då samtliga dessa 

delmoment är avslutade”

(DS 2016:24)

Validering är inte praktik eller utbildning!

Validering, visar mitt tidigare lärande!

Vad är validering?



Vägen till köket – möjligheter efter 
Future Kitchen

Validering till kock
Hotell och restaurangbranschens modell för 

anställningsbarhet 

(att få arbeta som kock)

http://www.valideringvast.se/


Validering Kock – en möjlighet! 



 Personer i omställning

 Personer med kompetens från utlandet

 Personer som vill vidare i utbildning

 Personer som är yrkesverksamma

Källa:  En nationell strategi för validering (SOU 2017:18)

Varför validering och för vem?

Fotograf: Johan Wingborg/Skolmatsakademin



Validering Kock Fas 1 – kartläggning och självskattning 

Anas Rajab och Abdelkader Dali på Scandic Klara. 
Foto Per Myrehed



Fas 2

Praktiska yrkeskunskaper bedöms på arbetsplatsen

Yvonne Licke (vänster) är validerad till kock och har gesällbrev. Jenny 

Ahlgren certifierad yrkesbedömare på kostenheten i Vänersborg. 

Foto Per Myrehed



•Rengöring av utrustning och lokaler.

•Hygien vid tillagningsprocess.

•Matförgiftningsrisker, smittvägar och 
livsmedelsburna infektioner.

Hygienkunskap

•Identifiering av livsmedel och dess 

användningsområden.

•Tillredning och förvaringsrutiner.

•Ekonomi och dess konsekvenser vid hantering 
av livsmedel.

Livsmedelskunskap

•Planering och organisering vid arbete.

•Smak och estetik.

•Hantering av redskap.

•Ergonomi.

•Samarbete och kommunikation i arbetet.

Matlagningskunskap

Kunskapsmål Förmågor +Nyckelkompetenser

- hantera information,

- handla språkligt och 

kommunikativt,

- lösa problem, planera 

och organisera uppgifter, 

- genomföra uppgifter och 

lösa praktiska problem, 

- samarbeta, 

- använda utrustning, 

- vara kvalitetsmedveten,

- ha ett estetiskt 

förhållningssätt

- ha ett etiskt 

förhållningssätt

- vara utvecklingsbenägen

- matematiskt kunnande

Bedömningsområden för validering kock UHR:s modell



• - hantera information

• - handla språkligt och kommunikativt

• - lösa problem, planera och organisera uppgifter 

• - genomföra uppgifter och lösa praktiska problem 

• - samarbeta 

• - använda utrustning 

• - vara kvalitetsmedveten

• - ha ett estetiskt förhållningssätt

• - ha ett etiskt förhållningssätt

• - vara utvecklingsbenägen

• - matematiskt kunnande

Nyckelkompetenser i 

UHR:s valideringsmodell



UHR utb

utbildar

yrkes-

bedömare

Fas 1
Kartläggning och självskattning: 

4-6 timmar

Fas 2
Praktiska yrkeskunskaper 

bedöms på arbetsplats:

ca 10 dagar

Ej 

redo

Gesäll
Inga 

kompletteringar

kan ta ut gesäll

Intyg +
kompletterings-

utlåtande

APL

Valideringsprocessen

Branschens valideringsmodell Kock



Tack för idag!

Lycka till!

Kicki Mällbin Gunilla Eek

kicki.mallbin@valideringvast.se gunilla.eek@valideringvast.se

mailto:kicki.mallbin@valideringvast.se
mailto:gunilla.eek@valideringvast.se



