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YH Stödpedagog med nationellt innehåll –

Vad har hänt sedan förra NKR I oktober 2015
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Regionala dialoger

• Under hösten 2015 genomfördes regionala dialoger 
på det sätt som är möjligt i respektive region. 
Planerades av regionens representant i NKR

• Det kunde vara i samverkan med regionalt VO-
College och/eller den regionala utvecklingsledaren i 
EBP satsningen eller på annat sätt

• Underlag för dialogerna det material som hittills 
arbetats fram genom enkäter via NKR och EBP-
satsningen samt arbetsgruppsmöten



Förutsättningar från YH

• YH-myndigheten har inga synpunkter på hur 
utbildningen ges, antal poäng, heltid/distans

• YH-myndigheten lägger sig inte i branschens 
förkunskapskrav

• Både föreskrift och överenskommelse underlättar för 
YH och för branschen och troligtvis för intresserade 
sökande

• I höstens regionala dialoger bör fokus ligga på 
innehåll i gemensam utbildning.



Några resultat från regionala dialoger

Vilken kompetens (områden) behövs för 
uppdraget? Det vill säga – vad behöver en 
nationellt likvärdig YH utbildning innehålla?

• AKK

• Lagar, regler, styrdokument, ex LSS, FN 
konventionerna, beslutsprocesserna i LSS 
handläggning



Några resultat från regionala dialoger

• Kvalitetsarbete på enhetsnivå och individnivå 
(inte som ledning och styrning)

• Bevaka särskilda kunskapsområden ex 
kommunikation

• Vägledarfunktion, Metodstödjare. 

• Ingå som en i arbetsgruppen men med 
spetskompetens



Några resultat från regionala dialoger

• Funktionsnedsättningar och dess 
konsekvenser, ex utvecklingsstörning och 
autism. Individ- och nivåanpassa metoder

• Kännedom om samhällets stöd för 
målgruppen, kontaktvägar, samverkan

• Kunna söka ny kunskap

• Yrkeskraven på fördjupad nivå för att kunna 
applicera till vardagssituationer



Några resultat från regionala dialoger

• Anhörigfrågor

• Hjälpmedel

• Hälsa

• Dokumentation, välfärdsteknologi, 
lagstiftning, pedagogik.

• Med mera



Något om resultaten från de regionala 
dialogerna

Vilka områden är de absolut viktigaste att de 
finns med- prioritera ovanstående och motivera 
varför

• Vi kan ej prioritera

• Alla – se föregående fråga

• Några prioriterade

• Beror på vilket inträdeskrav man ska ha. 
Förkunskapskrav ex Vård- och omsorgsprogrammet 
och Barn- och fritidsprogrammet



Arbetsgrupp 24 februari 

• Resultaten från de regionala dialogerna 
bearbetades och sammanställdes under mötet 
och via mail fram till 31 mars

• Presentation av SeQF (Svensk kvalitetsram), 
Pär Sällberg från YH-myndigheten

• SeQF för att synliggöra yrkeskunnande



Regeringens beslut om en svensk referensram med inplacering 
av det offentliga utbildningssystemets examina 

Formellt lärande: Icke formellt lärande: Informellt lärande

Grundskolan Folkhögskolor Lärande i arbetslivet

Gymnasieskolan Privata utbildningar             Föreningsliv

Yrkeshögskolan Branschutbildningar            På egen hand

Akademiska högskolan                                                Annat…

Ett svenskt SeQF

Gymnasieexamen från Vård och omsorgsprogrammet – SeQF 4 

Redovisningsekonom (Yrkeshögskolan) – SeQF 6 

Projektledarutbildning (Sveriges Byggindustrier) – SeQF 5 

Fotograf (Folkhögskoleutbildning) – SeQFF 5 

Socionomexamen – SeQF 6 seqf.se

Bilbyggare (Volvo akademin) – SeQF 5 MYH



Begrepp i den svenska 
referensramen SeQF
• De kvalifikationer som beskrivs i nivåerna 1-3 kan sammanfattas med 

begrepp som grundläggande och elementära kunskaper med en tilltagande 
fördjupning och i deskriptorn kompetens med ökande förmåga till 
självständighet, ansvarstagande och värdering av egna och andras resultat. 

• Nivåerna 4-6 kännetecknas av ökad fördjupning och specialisering, utvecklat 
kritiskt tänkande och förmåga att leda. Stödpedagog nivå 5?

• De kvalifikationer som beskrivs i nivåerna 7 och 8 kan närmast sammanfattas 
med begreppet spetskompetens. Sådana kvalifikationer kännetecknas av en 
mycket avancerad kunskap inom ett arbets- eller studieområde, en mycket 
högt utvecklad förmåga att utföra uppgifter och lösa problem av olika slag 
och i skiftande miljöer samt en mycket högt utvecklad förmåga att agera med 
ansvar och självständighet, fatta beslut, kommunicera och leda 

seqf.se

MYH



Fortsatt arbete med SeQF

• Implementering av referensramen 

• IT-SeQF samt utveckla databas med kopplingar till den 
europeiska 

• Referensrapport – föredras för kommissionen i april

• Kommunikation + informationsinsatser 

• Andra regleringar såsom föreskrifter 

• Utformar rutinbeskrivningar, anvisningar, andra 
hjälptexter och bedömningsstöd 

• Utveckling av webben - www.seqf.se 

seqf.se

MYH 



Tips inför vårt fortsatta arbetet från 
MYH:

• Fortsätt söka för lokala utbildningar, det visar 
på att behovet finns 

• Har Ni en majoritet med er så är det bra, alla 
kommuner kommer inte att skriva på ansökan. 

• Förkunskapskrav. Man måste tydligt bevisa 
vilken nivå vi befinner oss på, man får inte läsa 
det som finns på gymnasiet. Det handlar om 
att täcka in områden som inte finns på 
gymnasieskolan. 



Fortsatt arbete

• April – NKR, presentation av tänkt innehåll. 
Arbetsgruppen ses också den 6 april

• Maj/juni – ”Remiss” via NKR till kommuner 
och till Myndigheter och organisationer via 
kansliet. 

• Augusti/september – Resultatet till NKR för 
korrektur.



Fortsatt arbetet

• Parallellt kommer Carin Bergström och Mia 
Grauers under våren påbörja skrivandet 
utifrån resultat av lärande, dvs. påbörja själva 
ansökan om föreskrift. Det stödmaterial som 
Per berättade om är värt att vänta på. 

• Ansökan får helt enkelt bli klar ”när den blir 
klar.”


