
Alla människor har kompetens som tar sig olika 
uttryck och som kan användas samt vara till nytta 
i olika sammanhang. KUB-modellen verkar för att 
lyfta fram och synliggöra individens kunskap och 
kompetens i förhållande till de arbetsuppgifter som 
utförs på den aktuella arbetsplatsen. KUB-modellen 
står också för möjlighet för individen att utveckla sin 
kunskap och kompetens i det dagliga arbetet under 
en kortare eller längre period. Allt under ledning och 
stöd av utbildad KUB-handledare. 

Modellen bygger på certifierade KUB-handledare, 
enkla tydliga strukturer samt IT-stödet KUBit. 

Individens kompetens  
kartläggs, utvecklas 
och bekräftas.

Mer information och  
kontaktuppgifter finns på  

www.valideringvast.se/KUB-modellen

En modell framtagen av

valideringvast.se/KUB-modellen

KUB-modellen är framtagen av Validering Väst delvis  
inom ramen för projekt Yggdrasil, finansierat av Västra  

Götalandsregionen och Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.



KUBit 
Mobilt IT-stöd  

för både  
handledare  

och deltagare!

Kartläggning         Utveckling         Bekräftelse

KUB-modellen, en progressionstrappa  
mot arbetsmarknadens krav
 
I KUB-modellen bryts arbetsmarknadens krav ned till 
mindre delar, en progressionstrappa skapas. 
En deltagare eller arbetstagare får här en möjlighet att 
ta ett litet steg i taget och succesivt få bekräftelse på 
det hen kan eller lärt sig. Detta innebär tillfälle till många 
"ryggdunkar” från handledaren och ett självförtroende 
och/eller självkänsla som snabbt växer. När deltagaren 
får ta de små stegen i KUB-trappan förvandlas nya  
svåra arbetsuppgifter till möjliga.

www.valideringvast.se/KUB-modellen

ArbeteKUB-modellen

KUB-modellen ger handledaren 
ett enkelt men kraftfullt verktyg

KUB-modellen ger förutsättning för handledaren att 
lyckas i sitt arbete. Som certifierade KUB-handledare 
har de en gedigen KUB-anpassad handledarutbildning i 
ryggen. Med hjälp av IT-verktyget KUBit kan handledarna 
via sin smartphone, dator eller surfplatta enkelt planera 
och dokumentera. 
KUB-modellen ger deltagaren ett stort mervärde då de 
ges möjlighet till strukturerad utveckling och bekräftelse 
i två dimensioner, dels arbetsuppgifter dels generella 
arbetslivskompetenser.

 Kontakta Validering Väst och boka 
 ett informationsmöte. 

 

 Validering Väst kommer till er och presenterar 
 KUB-modellen, alternativt görs detta via telefon.

 När ni bestämt er för att införa KUB, 
 genomför vi ett planeringsmöte tillsammans.

 Validering Väst genomför KUB-utbildningen som 
 avslutas med en certifiering. Under eller i anslut- 
 ning  till utbildningen skapas en KUB-specifikation  
 av de arbetsuppgifter som finns i er verksamhet. 

 Certifierade handledare får tillgång till verktyget 
 KUBit och kan börja arbeta enligt metoden med 
 stöd från Validering Väst.
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Utveckla er verksamhet  
med hjälp av KUB


