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1.	Regeringsuppdrag	− 	Validering	inom	Lärarlyftet	II	

Inledning	
Stockholms universitet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans med andra lärosäten 
utveckla formerna för validering av legitimerade lärare inom ramen för Lärarlyftet II:  
 

Det finns många legitimerade lärare med gedigen kunskap inom ett eller fler ämnen trots att de inte 
har behörighet för detta eller dessa ämnen. För den legitimerade lärare som vill få sin yrkeserfarenhet 
validerad i ämnen som inte omfattas av examen bör det vara möjligt att få behörighet inom ramen för 
Lärarlyftet II. Det kan vara fråga om lärare som inte omfattas av övergångsregler om ålder eller antal 
verksamma år. Regeringen har därför inom ramen för anvisade medel tilldelat Stockholms universitet 
medel för att tillsammans med andra lärosäten utveckla formerna för validering i detta sammanhang.1   

Bakgrund		

Legitimation	för	lärare	och	förskollärare	
Ett legitimationskrav för lärare och förskollärare infördes år 2011. Legitimationssystemet 
syftar till att säkra och höja kvaliteten på lärare och förskollärare samt tydliggöra det 
individuella yrkesansvar som legitimerade lärare och förskollärare har. Från den 1 juli 2015 
ska alla lärare och förskollärare enligt skollagen (2010:800) ha en legitimation för att få 
undervisa och sätta betyg.  Vad som krävs för att vara behörig att undervisa i olika skolformer 
regleras främst i förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och 
förskollärare. För att bli legitimerad krävs det en behörighetsgrundande lärar- eller förskol-
lärarexamen. Det är innehållet i examen som styr vilka behörigheter legitimationen omfattar.  

Lärarlyftet	II	
Lärarlyftet II är en fortbildningssatsning som pågår sedan 2012 och som riktar sig till 
anställda lärare med lärarexamen vilka undervisar i ämnen som inte omfattas av deras 
lärarlegitimation. Skolverket garanterar som beslutsfattande myndighet i lärarlegitimations-
ärenden att kursutbudet motsvarar kraven i behörighetsförordningen. De kurser som ingår 
i Lärarlyftet II leder till behörighet i ett ämne man undervisar i, vilket ger en utökad ämnes-
behörighet. Lärarlyftet II är en uppdragsutbildning vars verksamhet styrs av förordning om 
uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och viss annan personal (2007:223).2 

Validering	
Förutsättningar för det livslånga lärandet i Sverige har vuxit fram under lång tid. Enligt 
Andersson och Fejes (2011) började begreppet validering användas i Sverige år 1996.3 Redan 
av 1977 års högskolereform framgick att högskolans roll för återkommande utbildning skulle 
främjas.4 För att det livslånga lärandet ska realiseras krävs att högskolor och universitet är 
                                                
1 Budgetproposition 2013/14:1 utgiftsområde 16 s. 57. 
2 Läs mer om Lärarlyftet II på http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om-lararlyftet. 2 Läs mer om Lärarlyftet II på http://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/om-lararlyftet. 
3 Andersson och Fejes ger i Kunskapers värde – validering i teori och praktik en introduktion till validering av 
kunskap och kompetens samt modeller för hur validering kan organiseras och genomföras i den pedagogiska 
praktiken. Se även Delbetänkande av Kommittén om ett nationellt kunskapslyft för vuxna (SOU 1997:120). 
4 Proposition 1975:9. 
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öppna för att ta emot individer med skilda utbildningsbakgrunder och yrkeserfarenheter i 
utbildningsutbudet. Propositionen Den öppna högskolan5 är ett viktigt dokument avseende 
åtgärder för breddad rekrytering och bedömning av reell kompetens för främjandet av ett 
livslångt lärande i högskolan. Där framgår bland annat att: 
 

En strukturerad metod för bedömning, värdering och erkännande av den reella kompetensen, dvs den 
samlade kompetens en person har oavsett om hon eller han har formella bevis på den eller inte, har 
kommit att benämnas validering av kunskap och kompetens. (s. 77)  
 
Regeringen uppmanar lärosätena att samarbeta kring validering och definiera gemensamma 
kunskapskrav för likvärdiga utbildningar inom samma ämnesområde, så att den som söker fler 
utbildningar med samma inriktning på olika lärosäten inte får sin reella kompetens värderad på olika 
sätt (s. 78) 

 
Av departementsskrivelsen Validering m.m framgår att det ska finnas en väl fungerande kedja 
tillgänglig för den enskilde i form av vägledning, validering och stöd för flexibelt lärande.6 
Departementsskrivelsens betoning av individens roll i alla valideringsinsatser är tydlig: 
 

”Validering bör alltid utgå från individens egen bedömning av behov och önskemål om vad den ska 
användas till.” (s.14) 

	
Valideringsdelegationen (2008) tog fasta på ovanstående betoning av individens centrala roll i 
alla valideringsinstanser.7 
 
Utbildningspolitikens mål enligt Ny värld – ny högskola är att landet ska hävda sig väl i 
internationell jämförelse, alltså vara en ledande kunskapsnation som kännetecknas av 
högkvalitativ utbildning och livslångt lärande.8 En del av Bolognaprocessen utgörs bland 
annat av identifiering och erkännande av tidigare förvärvad kunskap och kompetens.9 De 
länder som ingår i det europeiska samarbetet har enats om att ta fram begripliga och enhetliga 
examensstrukturer och öka rörligheten på utbildningsområdet.10  
	
Validering är inte endast en svensk företeelse utan det pågår kontinuerligt forsknings- och 
utvecklingsarbete internationellt.11 Europeiska och nordiska överenskommelser finns för att 
samarbeta och göra det livslånga lärandet tillgängligt.12 Utbildningsministrarna i Europeiska 
unionens råd enades 2004 om en gemensam definition av validering:  

                                                
5 Proposition 2001/02:15. 
6 Departementsskrivelse 2003:23, s. 25. 
7 Valideringsdelegationens slutrapport s. 54. 
8 Proposition 2004/05:162. 
9 Bolognaprocessen är ett samarbete mellan europeiska länder om utbildning på högskolenivå. Samarbetet syftar 
till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas konkurrenskraft som utbildningsområde. Det svenska 
högskolesystemet förändrades till följd av Bolognaprocessen som bygger på Bolognadeklarationen med 
målsättningen att göra Europa till ett sammanhållet område för högre utbildning. 
10 Proposition 2004/05:162.  
11  Bland annat har man i Norge arbetat med bedömning av reell kompetens tidigare än i Sverige och det har varit 
naturligt att en del svenska lärosäten tagit lärdom av Norge. Se även diskussioner om lärande, yrkeskunskaper 
samt Credit Transfer (CT) och Recognition of Prior Learning (RPL) i exempelvis Sue Shore i Seddon, 
Henriksson och Niemeyer (2010) och (Shore m fl 2015). 
12 Europeiska kommissionen (2001) Meddelande från kommissionen: Att förverkliga det europeiska området för 
livslångt lärande, (KOM(2001) 678) Slutlig) s. 12−22.  
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”Identifiering och validering av icke-formellt och informellt lärande, inom ramen för principen om 
livslångt lärande, syftar till att synliggöra och värdera en persons samlade kunskap och kompetens, 
oberoende av var eller hur dessa har förvärvats.”13 

 
Valideringsdelegationen (2008) antog departementsskrivelsen Validering m.m definition av 
validering: 
 

”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett 
erkännande av kunskaper och kompetens som en person besitter oberoende av hur den förvärvats”14 

 
Den validering som avses i detta projekt definieras som:  

 
Kartläggning och likvärdig bedömning av kunskaper och färdigheter, för tillgodoräknande vid 
fortbildning för ytterligare ämnesbehörighet i Lärarlyftet II.  

 
I Valideringsprojektet har validering varit det centrala begreppet i betydelsen: ett tillvara-
tagande av kunskaper och kompetenser som den sökande besitter oavsett om det har 
förvärvats inom eller utanför ett formellt utbildningssammanhang. Projektets uppfattning är 
att det är en företeelse som kan ha flera perspektiv. Begreppet prövning är mer bekant för 
flertalet som är verksamma inom akademin. Den validering som är aktuell i detta sam-
manhang har karaktär av en prövning i den bemärkelsen att processen går ut på att mäta 
kunskaper mot ett bestämt lärandemål i lärarlyftskursens kursplan. Processen i föreliggande 
fall omfattar emellertid även en kartläggningsdel där kunskaper och färdigheter som den 
sökande besitter oavsett var de förvärvats ska visas. Den sökande kan jämfört med vid en 
prövning inte erhålla ett betyg likt ”icke godkänt”. Det relevanta i processen är att den 
sökande får möjlighet att visa befintliga kunskaper och färdigheter och att dessa bedöms 
gentemot lärandemålen oavhängigt kurslitteratur etc. Resultatet blir att kunskaperna och 
färdigheterna är validerade, oavsett om det är tillräckligt för tillgodoräknande eller ej. Den 
valideringsprocess och processtöd som projektet utvecklat följer i stora drag det som 
Valideringsdelegationen kallar ”portfoliometodiken”: 
 

”Ett möjligt tillvägagångssätt eller en möjlig metod för sådan validering är t ex att använda 
”portfoliometodiken” vilket innebär att individen ges möjlighet att utvärdera och reflektera över den 
egna kompetensen – ofta utifrån vissa givna kriterier. Kunskaper och kompetens ska kunna 
dokumenteras i form av utlåtande, referens, intyg – gärna samlade i en meritportfölj. Det som oftast är 
resultatet efter en genomförd valideringsprocess vilken utgått från insatser kring kartläggning, 
bedömning och dylikt är en mer beskrivande bild av kunskaper och kompetens där vissa delar av 
individens kompetens är kartlagd och beskriven, vissa delar har bedömts i förhållande till vedertagna 
kriterier inom ett kunskapsområde och andra delar av individens kompetens har genom observation av 
någon sakkunnig bekräftats.”15 

 

                                                
13 Europeiska unionens råd (2004b), 2585:e mötet i rådet − allmänna frågor och yttre förbindelser, (9283/04, 
Bryssel, 27−28 maj 2004, s. 2. 
14 Denna definition används även i skollagen (2010:800) avseende validering i skolväsendets vuxenutbildning, se 
20 kap. 32 §, 21 kap. 21 § och 22 kap. 26 § skollagen. 
15 Valideringsdelegationens slutrapport s. 17. 
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Inom forskning- och utvecklingsarbete lyfts validitet och reliabilitet fram som centrala 
begrepp i valideringssammanhang.16 Med validitet menas att en mätning ska vara giltig och 
mäta det som den påstås mäta. Med reliabilitet menas att en mätmetod ska vara pålitlig och ge 
samma resultat vid upprepade mätningstillfällen. Stenlund visar i sin forskning att brister 
finns i bedömningen av reell kompetens inom högre utbildning och att den inte är så valid 
som den borde vara.17  
 
Reell kompetens  
I propositionen Den öppna högskolan framför dåvarande Högskoleverket att termen valide-
ring är vid, att den lätt missförstås och att begreppet innehåller väsentligt mer än de delar som 
universitet och högskolor genom högskoleförordningen har möjligheter att genomföra. Mot 
den bakgrunden rekommenderade Högskoleverket att lärosätena använder begreppet ”bedöm-
ning av reell kompetens”.18 Begreppet reell kompetens tar således sikte på de kunskaper och 
färdigheter som en student kan få bedömd i förhållande till de krav som universitetet eller 
högskola ställer. Utifrån ovan nämnda proposition infördes den 1 januari 2003 förändringar i 
högskoleförordningen som möjliggjorde för lärosätena att bedöma reell kompetens i två 
avseenden, dels i samband med behörighetsbedömning, dels för tillgodoräknande.19   
 
Tillgodoräknande enligt högskoleförordningen 
Högskoleförordningen är inte tillämplig på uppdragsutbildning och kursdeltagare i Lärarlyftet 
II. Skolverket har emellertid i överenskommelse med de lärosäten som ger lärarlyftskurser 
angivit att validering inom Lärarlyftet II ska ske på motsvarande sätt som anges i hög-
skoleförordningen 6 kap. 6-7 §§.  
 
Bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande kan enligt högskoleförordningen först 
ske efter att den sökande antagits till kurs eller utbildningsprogram. Det framgår av 
tillgodoräknandereglerna i högskoleförordningen kapitel 6 att en student får tillgodoräkna sig 
tidigare högskoleutbildning, annan utbildning och motsvarande kunskaper och färdigheter 
som har förvärvats i yrkesverksamhet. 
 

6 § första stycket 
Om en student vid en högskola i Sverige har gått igenom viss högskoleutbildning med godkänt 
resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. 
Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. 

    
7 § 
En student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 6 §, om de kunskaper och 
färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i 
huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. En student får även 
tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet. 

 
I högskoleförordningens 6 kap. 6 § anges att en student har rätt att tillgodoräkna sig tidigare 
högskoleutbildning, om det inte finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna. Utgångs-
punkten är att jämföra de två utbildningarnas innehåll. I högskoleförordningen 6 kap. 7 §, 
                                                
16 Se bland annat Wedman m fl (2007) och Stenlund (2011). 
17 Stenlund (2011) s. 40. 
18 Se högskoleförordningen (1993:100) kap 6, 6-8 §§ och kap 7, 3 §. 
19 Proposition 2001/02:15. 
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första meningen, anges att en student har rätt att tillgodoräkna annan utbildning än högskole-
utbildning om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar i huvudsak motsvarar 
den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas inom. Studentens kunskaper och 
färdigheter ska relateras till högskoleutbildningens innehåll och utgångspunkten är således 
inte att jämföra två utbildningars innehåll. Här föreligger alltså en skillnad avseende 
tillgodoräknande av akademisk utbildning och tillgodoräknande av annan utbildning. 
 
I högskoleförordningen 6 kap. 7 §, andra meningen, anges att motsvarande kunskaper och 
färdigheter som förvärvats genom yrkesverksamhet kan tillgodoräknas. Som ovan framgår 
syftar begreppen validering och reell kompetens till en bedömning av en individs samlade 
kunskap och kompetens, oavsett var och hur individen tillägnat sig den.20 Enligt 
högskoleförordningens lydelse begränsas emellertid möjligheten att få tidigare motsvarande 
kunskaper och färdigheter tillgodoräknade till dem som förvärvats genom yrkeserfarenhet. I 
de fall lärosäten har intagit ett generöst förhållningssätt och bedömer studentens samlade 
kunskap och färdigheter, oavsett var och hur den inhämtats, bör detta anses ske i linje med 
den nationella definitionen av validering, men skulle kunna stå i strid med högskole-
förordningens lydelse.  

Bedömning		
Att definiera vad som ska bedömas är det första steget i en bedömningsprocess. För att kunna 
göra en bedömning av kompetens är förutsättningen att kompetensen kan beskrivas.21 Är 
kunskapen om det som ska bedömas oprecis får man räkna med en hög grad av osäkerhet i 
bedömningen. Följande frågor är viktiga att lyfta fram vid bedömning:  

• varför ska bedömningen göras 
• vad ska bedömas 
• vem ska bedöma 
• hur och när ska den ske 
• vilket syfte avser bedömningen,  
• vilket innehåll ska bedömas och  
• i vilken form ska bedömningen ske 

 
I detta projekt avses bedömningen av kompetens (kunskaper och färdigheter) för 
tillgodoräknande. Vad dessa kunskaper och färdigheter ska bedömas mot inom ramen för 
Lärarlyftet II framgår av aktuella kursplaner. Målen, i form av förväntade studieresultat, i 
kursplanen ligger som grund för vad som ska bedömas.  
 
Kriterier och redskap för bedömning (Valideringsinstrument - metoder för bedömning) 
Arbetet med att göra motsvarandebedömningar av sökandes reella kompetens är omfattande. 
Praktiska svårigheter med tillämpning aktualiseras då lämpliga valideringsinstrument 
kontinuerligt måste arbetas fram. Framtagandet av kriterier enligt vilka den sökandes 
kompetens bedöms är ett viktigt steg i processen. Referenspunkter och utformning av 
kunskapsbedömningar (kunskapsmätningar) varierar och är beroende av rådande bedömnings-

                                                
20 Se bland annat Validering m.m. (Ds2003:23) och Den öppna högskolan (2001/02:15). 
21 Lindström m fl (2013). 
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kultur. Det vanligast förekommande är att använda taxonomier som strukturerade redskap för 
bedömning av exempelvis utveckling av prov.22 
 
När utbildnings- och kursplaner inte längre definieras med sitt innehåll utan i termer av 
”learning outcomes” uppstår ett behov att skriva mål, lärandemål eller förväntade studie-
resultat på olika nivåer. Mot bland annat den bakgrunden är intresset för exempelvis Blooms 
taxonomi fortfarande stort idag.  
 
Inom yrken där mellanmänskliga möten är centrala är tanken med utbildningen att förståelsen 
för praktiska erfarenheter ska fördjupas med hjälp av teoretisk reflektion. Utbildningarnas 
huvudfråga är: Hur fånga in beprövad erfarenhet och hur föra den vidare i yrkesutbildningar 
som syftar till att utbilda exempelvis lärare, poliser, psykologer och socionomer? De senaste 
decenniernas utveckling beträffande syn och former för bedömning av den lärandes kunskaper 
och färdigheter innebär att det är viktigt att medvetandegöra och ha kännedom om kunskaps-
uppfattningarna i olika bedömningsinstrument.23 
 
Vid utveckling av underlag för bedömning för validering är det viktigt att beakta hur 
individen tillägnat sig kunskap och kompetens och hur den ska bedömas. Validering av 
kunskaper och kompetens på högskolenivå kan exempelvis handla om: 

• Dokumentgranskning 
• Självvärdering, självprövningar och självskattning 
• Intervju 
• Observation/besök i den sökandes pågående verksamhet  
• Konversation/samtal 
• Chef/arbetsledarbedömning och/eller branschorganisation 
• Skriftliga prov  
• Muntliga prov  
• Praktiska prov 
• I förekommande fall granskning av arbetsprover 

 
Internationella begrepp  
Sedan 1 juli 2007 anges universitetsstudier i ett poängsystem, där en veckas heltidsstudier 
motsvarar 1,5 högskolepoäng.24 I internationella sammanhang tillämpas ifråga om validering 
och tillgodoräkande begreppen Recognition of prior learning, RPL och Credit transfer, CT. 25 
 

                                                
22 De mest kända taxonomierna inom pedagogiken (svensk skola och högre utbildning) som rört stort intresse är 
Blooms taxonomi och SOLO-taxonomin (Structure of the Observed Learning Outcomes), se Bloom m fl (1971) 
och Biggs & Collis (1982). Taxonomierna utvecklades framförallt för att karaktärisera undervisningsmål. 
23 Lindström m fl (2013). 
24 Förändringen var ett steg i anpassningen till Bolognaprocessen. Det europeiska systemet för överföring och 
ackumulering av studiemeriter (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) gör det enklare att 
utforma, beskriva och genomföra studieprogram, utfärda examensbevis, jämföra olika högskoleutbildningar och 
att erkänna studiemeriter. 
25 Shore, Fry, Sushames & Frawley (2015) utforskar begreppet RPL i konferensbidraget med titel: Beyond 
embedded knowledge: rethinking practical and epistemological relations between workplace and academic 
knowledges. 
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RPL innebär ett erkännande av kunskaper och färdigheter som erhållits genom livet, 
arbetslivserfarenhet och genom icke-ackrediterad utbildning. RPL bedöms och behandlas på 
olika sätt för högre utbildning och yrkesutbildning. Exempelvis definierar australiska Griffith 
University  RPL enligt nedan: 
 

Recognition of prior learning (RPL) is the process that involves assessment of an individual’s relevant 
prior learning (including formal, informal and non-formal learning) to determine the credit outcomes 
of an individual application for credit.26	

 
Credit transfer (CT) avser tillgoräknande mot bakgrund av tidigare studier vid ett lärosäte för 
högre utbildning och innebär ett erkännande av reell kompetens när det gäller tidigare studier.  
 
Ett tredje begrepp som tillämpas på engelska är Professional Assessment (PA), alltså en form 
av professionell bedömning av studenter (sökande) baserat på yrkeserfarenhet, d v s möjlighet 
ges att använda sina erfarenheter in i valt ämnesområde för att visa sin kompetens. Detta 
exemplifieras av webbinformationen om poängöverföring (CT) och professionell bedömning 
(PA) vid Charles Darwin University: 
 

Professional Assessment (PA) is the grade given to Higher Education students who, on the basis their 
professional background, have received an exemption for a unit of study.27  

Lärarkompetens	
Innebörden av begreppet lärarkompetens förändras över tid i relation till samhällsförändringar 
och föreställningar om vad barn och unga behöver kunna i dagens och framtidens samhälle.  
Staten tillerkänner lärarutbildningarna stor betydelse när det gäller att upprätthålla hög och 
likvärdig kvalitet inom utbildningssystemet. Bedömningen på regeringsnivå har varit att vissa 
kunskaper och färdigheter är nödvändiga för alla lärare och förskollärare. Lärarutbildningen 
enligt 2001 års reform gick i flera avseenden mot en ökad akademisering. Mål och riktlinjer 
för lärarexamen betonar att studenterna ska utveckla vetenskapligt, analytiskt tänkande och ett 
reflekterande förhållningssätt i sin yrkesgärning.28 En lärarkompetens beskrivs som en syntes 
mellan behärskandet av centrala begrepp och principer inom ett ämnesområde, kunskaper 
kring teorier om lärande men även kring metoder för hur detta lärande kan främjas, samt en 
förmåga att tillämpa dessa kunskaper i olika undervisningssituationer. I propositionen Bäst i 
klassen - en ny lärarutbildning, som ligger till grund för den senaste reformen, betonas liksom 
i den tidigare reformen den gemensamma professionella kunskapsbasen.29 Vidare lyfts krav 
på lärares kunskaper både i fråga om ämnesbredd och ämnesdjup samt ett förtydligande av 
utbildningsstrukturen. Utöver dessa kompetenser ska även grunden läggas för en kontinuerlig 
och livslång lärandeprocess som dagens samhälle ställer krav på. 
 
Den tidigare sammanhållna lärarexamen ersattes, i enlighet med förslagen i regeringens 
proposition Bäst i klassen - en ny lärarutbildning av fyra nya yrkesexamina: förskollärar-, 
grundlärar-, ämneslärar- och yrkeslärarexamen och något senare återinfördes special-
lärarexamen. Utbildningarna startade höstterminen 2011. I högskoleförordningens examens-

                                                
26 Se även http://www.cdu.edu.au/current-students/credit-transfer-pathways  
27 http://www.cdu.edu.au/student-central/advanced-standing  
28 SOU 1999:63 och proposition 1999/2000:135. 
29 Proposition 2009/10:89. 
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beskrivningar anges vilka förmågor och kunskaper som studenter ska uppfylla för att få ut 
sina examina. Centrala krav i dessa yrkesexamina är såväl pedagogisk skicklighet som 
gedigna ämneskunskaper vilket förväntas uppnås genom teoretisk och verksamhetsförlagd 
utbildning.	

2.	Uppdragets	upplägg	och	genomförande	
Legitimerade lärare ska kunna få sina kunskaper och färdigheter validerade för till-
godoräknande inom ramen för Lärarlyftet II. Valideringsprojektet vid Stockholms universitet 
har haft uppdraget att tillsammans med andra lärosäten utveckla nationella former för 
kartläggning och likvärdig bedömning vid sådan validering. 
 
Tidsram: 2013−2015 
 
Budget: 9,6 miljoner kronor. 

Organisation	
Projektgruppen har ingått i Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap vid 
Stockholms universitet och har bestått av projektledare UllaKarin Sundqvist Nilsson och tre 
projektmedarbetare: Emma Karmhed, juridiskt kunnig, Karin Orving, utbildningsledare inom 
lärarutbildningsområdet, och Sara Engström, studievägledare inom lärarutbildningen. 
Följande sakkunniga har varit kopplade till projektet: Annika Malm, Högskolan i Borås, Hilde 
Altern, Konstfack, Katarina Holm, Linnéuniversitet, och Peter Hasselskog, Göteborgs 
universitet.30 Projektet har också haft anknytning till relevant forskning genom Per Anders-
son, Linköpings universitet. Per Andersson är professor i pedagogik och bedriver forskning 
om validering och om hur vuxnas kunskap och kompetens kan synliggöras. Ett vetenskapligt 
råd har också knutits till projektet med följande medverkande: Per Andersson, Per Gerrevall, 
professor i pedagogik vid Linnéuniversitet, Astrid Pettersson, professor i pedagogik vid 
Stockholms universitet och Tova Stenlund, universitetslektor vid Umeå universitet. Rådet har 
konsulterats i begränsad utsträckning, i första hand i frågor om reliabilitet och validitet i 
bedömning. 
 
Projektet har samverkat med följande myndigheter som har koppling till detta projekts arbete: 
 
Myndigheten för yrkeshögskolan − I Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag ingår att 
samordna och stödja en nationell struktur för validering och Valideringsprojektet har därför 
ansett det betydelsefullt att få synpunkter och reflektioner utifrån myndighetens uppdrag i 
allmänhet och från ett yrkesutbildningsperspektiv i synnerhet 
 
Universitets- och högskolerådet (UHR) − Valideringsprojektet har i samverkan med UHR 
utvecklat ett digitalt stöd för handläggning av validering. Mot bakgrund av att UHR förvaltar 

                                                
30 På grund av tidsbrist lämnade sakkunniga Tony Ingemarsson från Karlstad universitet och Astrid Tursell från 
Malmö Högskola gruppen under ett tidigt skede. 
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och ansvarar för drift och förvaltning av andra stora studieadministrativa digitala system såg 
projektet uppenbara fördelar med att ett sådant stöd placerades på UHR.    

 
Skolverket − Valideringsprojektets uppdrag har varit att utveckla nationella former för 
validering inom ramen för Lärarlyftet II, en uppdragsutbildning som upphandlas av 
Skolverket. Förutsättningarna för validering inom Lärarlyftet II fastställs av Skolverket. 
 
Studentorganisationerna har haft möjlighet att följa projektet via Lärarutbildningskonventet. 
Under inventeringsfasen kontaktades även de fackliga lärarorganisationerna för att säkerställa 
att de var införstådda med projektets uppdrag och arbete.  

Inventering	och	planering	
Inledningsvis gjorde projektet en inventering av den validering som görs inom högskole-
området i allmänhet, och validering för tillgodoräknande inom lärarutbildning i synnerhet, för 
att identifiera framgångsfaktorer och incitament för validering.  
 
Uppfattningen blev att det var svårt att få fram tillförlitliga uppgifter på i vilken omfattning 
lärosäten validerar. Inventeringen visade att ett antal lärosäten har upparbetade och tydliga 
processer för validering och genomför bedömningar av reell kompetens på ett strukturerat 
sätt. Lokala och temporära projekt med goda resultat har bedrivits.31 Inventeringen visade 
dock att det på många lärosäten råder osäkerhet både vad gäller den administrativa och den 
akademiska processen. Validering beskrevs som en svår och resurskrävande process, och 
vikten av ett ekonomiskt incitament framhölls av flertalet lärosäten.  
 
Projektets hypotes var att ett ekonomiskt incitament är viktigt, men inte tillräckligt för att 
skapa goda förutsättningar för validering. I samtal med lärosäten lyftes återkommande 
känslan av osäkerhet inför valideringsuppdraget fram. Utifrån detta blev det en viktig 
målsättning för projektet att utveckla och erbjuda ett stöd som var systematiskt, konkret och 
som skulle få legitimitet på lärosätena. 
 
För att avhjälpa den upplevda osäkerhetskänslan, underlätta administrationen och understödja 
likvärdighet i processen blev Valideringsprojektets ambition att definiera valideringsproces-
sens aktiviteter och funktioner och utifrån dessa utveckla ett processtöd, i form av en konkret 
processmanual och mallar för bland annat blanketter, information och beslut.  
  
För att ytterligare underlätta administration och dokumentation samt att göra processen mer 
transparent övervägde projektet att utveckla ett digitalt stöd för handläggning av validerings-
ärenden. Projektet ansåg att det fanns uppenbara fördelar med att ett sådant stöd placerades på 

                                                
31 Se bland annat Lärarhögskolan Stockholm (2005). Validering av reell kompetens – hur ska Lärarhögskolan 
arbeta? och Högskolan i Borås Validering West (Rapport 2009) NSHU 71-13-07/105. Regeringen uppdrog även 
2011 åt Malmö högskola att samordna validering av yrkeskunskaper och verka för en likvärdig tillämpning 
ifråga om validering av kvalificerade och relevanta yrkeskunskaper om tillträde till utbildning som leder till 
yrkeslärarexamen. Se Starck, (2013). 
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Universitets- och högskolerådet (UHR). Målsättningen var att lärosätena, åtminstone initialt, 
skulle ha tillgång till och möjlighet att kostnadsfritt prova det digitala stödet.  
 
Trots att målgruppen för den validering som projektet hade att utveckla former för var 
begränsad till deltagare i Lärarlyftet II strävade projektet efter att utveckla stöd som med 
anpassning även skulle kunna användas för att stödja validering för tillgodoräknande inom 
gängse högskoleutbildning.  

Genomförande	
Vid lärarutbildningskonventets konferens i maj 2014 hölls en presentation av projektet.32 Via 
Lärarutbildningskonventet gick en förfrågan ut till lärosätena, där de ombads inkomma med 
namnförslag på valideringskunniga specialister. På så vis skapades en nationell sakkunnig-
grupp från sex lärosäten; Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Karlstad universitet, 
Konstfack, Linnéuniversitetet och Malmö högskola.33 Tanken var att dra nytta av upparbetat 
kunnande och att skapa förutsättningar för förankring ute på lärosäten. Uppdragsbeskriv-
ningen för de sakkunnigas roll i projektet löd enligt följande:  
 

Uppdraget består i att som specialist i Valideringsprojektet fungera operativt och genom samverkan 
bidra konstruktivt till att projektet drivs framåt. Konkret innebär uppdraget att aktivt delta i arbetande 
möten tillsammans med projektledning och övriga inbjudna valideringsexperter, samt utföra visst för- 
och efterarbete mellan mötestillfällen. Efterarbetet kan bestå i genomläsning och respons på utskickat 
material, sammanställande av goda exempel, inläsning, virtuella möten etc. 

Framtagande	av	processtöd	
Det manuella stödet har utvecklats i en process där projektledningen ansvarat för att utforma, 
färdigställa och publicera stödet. Sakkunniga har i och mellan arbetsmöten utifrån sin 
sakkunskap och gedigna erfarenhet bidragit till innehållet med synpunkter, idéer och 
beprövade och goda exempel. Per Anderson har följt projektet och utifrån sitt forskar-
perspektiv bidragit till kvalitetssäkring av processtödet, bl.a. genom att utforma etiska 
riktlinjer för valideringsprocessen. Myndigheten för yrkeshögskolan har deltagit och bidragit 
till kvalitetssäkring av processtödet utifrån myndighetens uppdrag att stödja en nationell 
struktur för validering. Skolverket har deltagit och bidragit med information om Lärarlyftet II 
och förutsättningarna för valideringen. 
 
Målsättningen var att utveckla ett konkret processtöd som lätt kan anpassas utifrån lärosätens 
behov, organisation och bemanning av valideringsprocessen.  Processtödet har utvecklats i 
form av en manual innehållande kriterier och etiska råd för validering samt ett steg-för-steg-
stöd för funktionerna i processen. Funktionerna i valideringsprocessen har definierats som 
kartläggare, bedömare och beslutsfattare. Kartläggaren kartlägger den sökandes kunskaper 
och färdigheter samt administrerar ansökan som helhet. Bedömaren yttrar sig över den 

                                                
32 Lärarutbildningskonventet samlar företrädare för landets lärosäten med lärarutbildning. Förutom 
representanter från lärosätena medverkar företrädare för studenterna samt för Friskolornas riksförbund, 
Lärarförbundet, Lärarnas riksförbund samt Sveriges kommuner och landsting. 
33 På grund av tidsbrist lämnade sakkunniga från Karlstad universitet och Malmö Högskola gruppen under ett 
tidigt skede. 
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sökandes åberopade kunskaper och färdigheter som tillräckliga alternativt otillräckliga i 
förhållande till uppställda lärandemål. Beslutsfattaren beslutar om den sökandes kunskaper 
och färdigheter kan valideras för tillgodoräknande. Valideringsprojektet har identifierat kart-
läggningsfasen och bedömningsfasen som de mest betydelsefulla och också mest utmanande 
momenten i processen och har därför lagt stor vikt vid att utveckla stöd i dessa delar. I 
manualen ges kartläggaren verktyg för att kunna stödja den sökande i att synliggöra, beskriva 
och styrka sina kunskaper och färdigheter i relation till lärandemålen. Bedömaren ges stöd i 
att bedöma ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper och färdigheter i förhållande till 
lärandemålen, bland annat i form av exempel på lämpliga tillvägagångsätt och underlag för 
bedömning. Ett antal mallar som lärosätena kan anpassa utifrån behov har också utarbetats: 
mall för information till sökande, mall avseende instruktion för ansökan i Valda (digitalt 
ansökning- och handläggningsstöd), mall till ansökningsblankett, mall till anställningsintyg, 
mall för bedömningsutlåtande och mall för individuell studieplan och mall för intern tidsplan. 
 
Skolverket möjliggjorde, genom ett tillägg till överenskommelserna med lärosätena i 
september 2014, för lärosätena att erbjuda validering i upphandlade lärarlyftskurser med start 
vårterminen 2015. För att i möjligaste mån underlätta för de lärosäten som bestämde sig för 
att erbjuda validering utvecklade och lanserade projektet inför denna antagningsomgång 
version 1.0 av processtödet, fritt för lärosätena att ta del av. Inför Lärarlyftets antagnings-
omgång höstterminen 2015 samlade Valideringsprojektet genom en enkät in synpunkter från 
alla lärosäten som tillhandahållit kurser inom Lärarlyftet II och inhämtade också synpunkter 
från valideringssökande på de delar av processtödet som vänder sig till sökande. Utifrån 
denna uppföljning reviderade och lanserade projektet i maj 2015 en version 2.0 av process-
stödet. Även i september 2015 samlade Valideringsprojektet genom en enkät in synpunkter på 
processtödet, som reviderades inför vårterminen 2016 i en version 3.0.  

Framtagande	av	digitalt	ansökning-	och	handläggningsstöd	
För att underlätta administration, dokumentation, göra processen mer likvärdig och trans-
parent samt möjliggöra jämförbara bedömningar genom att skapa en nationell databas inledde 
projektet under senvåren 2014 en dialog med UHR om att i samverkan utveckla ett digitalt 
stöd för handläggning av valideringsärenden. En förstudie kring ett sådant system genom-
fördes och en överenskommelse om att i samverkan utveckla ett system fattades i december 
2014. Systemet togs fram under ledning av en styrgrupp från UHR och Stockholms 
universitet, genom workshops med representanter från lärosäten med lärarutbildning och med 
rådgivning från en grupp med representation från Ladokkonsortiet34 och datasystemsexperter. 
Systemet demonstrerades i sin första form för sakkunniga i december 2014 och fortsatt 
utveckling skedde därefter med hjälp av sakkunniga. Lärosäten med lärarutbildning och 
studenter fick möjlighet att testa systemet och lämna synpunkter på användarvänlighet och 
funktionalitet i början av 2015 och en slutlig version av systemet överlämnandes i mars 2015. 
Därefter erbjöds lärosäten med lärarutbildning kostnadsfri utbildning i Valda. 
 

                                                
34 Ladokkonsortiet är ett projekt för att vidareutveckla det studieadministrativa systemet Ladok. 
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Efter att det digitala handläggningssystemet utvecklats påbörjades en lansering av systemet. 
Systemet lanserades bland annat på en intern workshop på Stockholms universitet, på 
Valideringsprojektets nationella kompetensutvecklingsdag den 22 april 2015, i samverkan 
med UHR under ett seminarium i Almedalen 2015 och genom en helsidas tidningsannons som 
publicerades i Dagens nyheters Almedalen-bilaga, Sydsvenskan och Göteborgsposten.  

Kompetensutveckling	
Den 22 april 2015 anordnade projektet under en heldag ett nationellt kompetens-
utvecklingstillfälle där företrädare från alla lärosäten som erbjuder Lärarlyftskurser deltog. 
Representanter från Utbildningsdepartementet deltog också under dagen. Heldagen innehöll 
presentationer av Valideringsprojektets framtagna stödmaterial, föredrag av professor Per 
Andersson, en workshop i bedömning som hölls av projektets sakkunniga Annika Malm och 
Peter Hasselskog och en workshop i kartläggning som hölls av studievägledare Sara Engström 
och Eleonor Svensson Lindholm, Stockholms universitet, samt möjligheter att ställa frågor till 
en panel bestående av forskare Per Andersson och Tova Stenlund, Lärarlyftets projektledare 
Daniel Lundström och Pär Sellberg, nationell samordnare för validering på Myndigheten för 
yrkeshögskolan. 

Kommunikation	
En projektsida för att kommunicera projektets produkter skapades på Stockholms universitet. 
Projektet har också spridit information till utsedda kontaktpersoner lärosätena, via Lärar-
utbildningskonventet och via Lärarlyftets kontaktpersoner.  
 
Tidningen Skolvärlden gjorde i september 2014 ett reportage om Valideringsprojektet. 
Projektet köpte också inför lansering av Valda helsidas tidningsannons som publicerades i 
Dagens nyheters Almedalen-bilaga, Sydsvenskan och Göteborgsposten. 
 
Under våren 2015 togs två instruerande filmer för valideringssökande fram. Den ena filmen 
syftar till att stödja den sökande i dess egenkartläggning och den andra instruerar den sökande 
i ansökningsförfarandet i Valda (ansökning- och handläggningsstöd).  
 
Valideringsprojektet deltog under hösten 2014 på en årlig konferens för studievägledare inom 
lärarutbildningarna och projektet besökte under hösten 2015 ett antal lärosäten för att få ta del 
av deras valideringsprocess och få återkoppling på såväl det manuella som det digitala 
processtödet. Då expertisen i projektets sakkunniggrupp främst har kommit från lärosäten 
belägna i södra Sverige fokuserade projektet på att få återkoppling från lärarutbildnings-
lärosäten belägna i norra Sverige. Besöken gav insyn i lärosätenas valideringsprocess och 
konkretiserade vilka utmaningar lärosätena möter i processen. Besöken gav underlag för 
revidering av processtödet och återkoppling avseende utvecklingsmöjligheterna av det digitala 
systemet.  
 
Projektet har haft ett antal möten med Utbildningsdepartementet för att förankra inriktningen 
på projektets arbete. 
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Erfarenheter	utanför	Sverige		
Under våren 2015 deltog projektet i en konferens om validering i Köpenhamn. Konferensen 
anordnades av nordiskt nätverk för vuxnas lärande, NVL. På konferensen samlades drygt 70 
deltagare från hela Norden för att behandla validering ur olika perspektiv och huvudfrågan 
var: Hur kan vi få en bra bild av det valideringsarbete som sker idag? Svaret gavs bland annat 
i form av Roadmap 2018, ett verktyg utarbetat av ett av NVL;s expertnätverk för validering. 
Denna ”vägkarta” innehåller en mängd indikatorer som sammantaget kan ge en bild av 
valideringen i ett land eller organisation.35  
 
En delegation med representanter från Valideringsprojektets sakkunnig-, och projektgrupp 
besökte i september 2015 fyra olika universitet i fyra olika delstater i Australien: Griffith 
University i Brisbane, Charles Darwin University i Darwin, RMIT University i Melbourne 
och Sydney Western University i Sydney. Syftet med resan var att knyta kontakter, utbyta 
erfarenheter och för fortsatt vidareutveckling av valideringsarbetet i Sverige förstå deras 
begreppsbildning och valideringsprocess. Australien har med sin stora kontinent lång 
erfarenhet av arbete med distansutbildning, flexibelt lärande och breddad rekrytering.  
 
Australien har ett nationellt kvalifikationsramverk, Australian Qualifications Framework 
(AQF) som lärosätena utgår från vid planering av program och kurser. Det anges för varje 
program och kurs vilken nivå en kurs har i AQF:n och denna omfattar även RPL och CT. 
Lärosätena har en skyldighet att till en nationell myndighet återrapportera antal valideringar 
och på vilka grunder valideringar sker.  
 
De lärosäten projektet besökte är starka på breddad rekrytering och internationalisering och 
antar väsentligt större antal studenter på reell kompetens än i Sverige. Exempelvis antar 
Griffith University och RMIT uppemot 50 % av sina studenter på reell kompetens. Vidare har 
de lärosäten projektet besökte insett vikten av att den akademiska personal som ska bedöma 
valideringsansökningar är kompetenta och utbildade just för detta bedömningsarbete. Oftast är 
det personal i utbildningsledande funktion, undervisande personal som professorer eller 
lektorer, studierektorer eller kursansvariga som är bedömare. Utbildningarna av bedömarna är 
kontinuerlig.  
 
De har samarbetsavtal mellan VET (Vocational education, yrkesskolor på svenska) och 
högskolor för att underlätta övergången mellan yrkesutbildning och högskoleutbildning och 
eventuellt förkorta utbildningen genom tillgodoräknande. Vår upplevelse är det finns större 
möjligheter och tydligare strukturer för övergång mellan de olika utbildningsystemen i 
Australien än i Sverige.  

                                                
35 För mer information se http://nvl.org/  
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3.	Projektets	resultat	

Processtöd	
För att skapa goda förutsättningar för kartläggning och likvärdig bedömning har Valide-
ringsprojektet definierat valideringsprocessens aktiviteter och funktioner och utifrån det 
arbetat fram ett processtöd för den validering som genomförs inom ramen för Lärarlyftet II.  
 
Processtödet som utvecklats består av: 

• Manual innehållande kriterier för validering, etiska råd, processkarta och definition 
och stöd för funktionerna involverade i valideringsprocessen.  

• Mall för Tidsplan valideringsprocessen  
• Mall för Information om validering inom Lärarlyftet   
• Mall för lärosätets instruktionstext Instruktion ansökan i Valda  
• Ansökan om validering (alternativt Ansökan om validering_delkurs) inom Lärarlyftet   
• Anställningsintyg 
• Bedömningsutlåtande 
• Individuell studieplan 
• Instruerande filmer för valideringssökande. Den ena filmen syftar till att stödja den 

sökande i dess egenkartläggning och den andra instruerar den sökande i hur 
ansökningsförfarandet i Valda 

Samtliga delar av processtödet finns bilagda.  
 
En webbplats för att kommunicera projektets framtagna stödmaterial skapades på Stockholms 
universitet. (www.su.se/validering) Denna sida har under projekttiden haft omkring 1 600 
unika besökare.  
 
Av de 20 lärosätena som erbjöd lärarlyftskurser med validering HT15 uppger nästan alla att 
de använt någon del av det utvecklade processtödet. De som inte har använt det uppger att 
anledningarna därtill är att de upplevt att de redan har en välfungerande process kring 
valideringsärenden eller att de haft för få ansökningar för att känna att de skulle vinna något 
av att ta till sig något nytt material. 

Ett	digitalt	processtöd:	Valda	
Valideringsprojektet har i samverkan med UHR utvecklat ett digitalt processtöd för 
validering: Valda.36 Systemets syfte är att göra valideringsprocessen mer likvärdig och 
transparent samt underlätta administration, dokumentation och möjliggöra jämförbara 
bedömningar genom att skapa en nationell databas. Systemet har utvecklats med hänsyn till 
framtida kompatibilitet med andra stödsystem inom högre utbildning samt för att i framtiden 
kunna vidareutvecklas och anpassas till att stödja validering också av annan utbildning.  
 

                                                
36 Valda står för Digitalt validerings-, ansöknings-, & administrationssystem. 
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I systemet byggs successivt en kunskapsbank i form av ett nationellt arkiv av genomförda 
valideringar, tillgängliga för de lärosäten som använder Valda. Valda möjliggör också uttag 
av viss statistik. Systemet ger likvärdig och tydlig information till sökande, vilket ökar 
förutsättningarna för att de inkommer med relevant underlag, vilket i sin tur ökar 
förutsättningarna för likvärdighet i bedömningsskedet. I systemet har kartläggarna, bedömare 
och beslutsfattarna tillgång till processtöd i form av processmanual och också inbyggda kom-
mentarer och mallar.  
 
Efter höstterminen 2015 är 12 av de 20 lärosäten som erbjuder med validering inom 
Lärarlyftet II anslutna till Valda (Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Högskolan i 
Borås, Högskolan Kristianstad, Högskolan Väst, Konstfack, Linnéuniversitetet, Mittuniver-
sitetet, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Umeå universitet och Örebro univer-
sitet). Den 30 november 2015 fanns 35 avslutade ärenden i det nationella arkivet i Valda.  
 
Under 2015 finansierades utvecklingen av systemet inom ramen för de anslagsmedel som 
Stockholms universitet tilldelats och inga kostnader togs ut av de lärosäten som valde att 
använda Valda. UHR har för 2016 äskat medel för drift och förvaltning, vilket innebär att 
lärosäten även under 2016 kommer att kunna använda Valda kostnadsfritt. UHR anger i sin 
förvaltningsplan för Valda att de under 2016 planerar att förbättra och utveckla funktioner i 
Valda och också jobba med spridning och etablering av användandet av systemet. En viktig 
åtgärd för att sprida och etablera användandet av Valda är att bredda systemets använd-
ningsområden. Valideringsprojektet har mot bakgrund av detta i överenskommelse med UHR 
utökat myndighetens uppdrag till att planera och genomföra vidareutveckling för att Valda 
ska kunna användas även inom reguljär högskoleutbildning. 
 
Följande citat återger röster om Valda från användare: 
 

”Ett stöd för lärosätet””Lätthanterligt, smidigt” 
”Ett nationellt arkiv bidrar till ökad transparens”  

”Underlättar rättssäkerheten”  
”Lätt att använda” 

”Det lät fantastiskt men vi hade bara tre ansökningar och arbetet att sätta sig in i Valda 
hade nog varit större än vinsten därav”  

”Vi hade nog satsat på det om det gick att använda för all utbildning…” 

Kompetensutveckling	
Valideringsprojektet har anordnat riktade kompetensutvecklingstillfällen, med seminarier och 
workshops för kartläggare och bedömare. Den 22 april 2015 anordnade projektet under en 
heldag ett nationellt kompetensutvecklingstillfälle där företrädare från alla lärosäten som ger 
Lärarlyftskurser deltog. Se mer om detta ovan, s. 13.  
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4.	Förslag	på	fortsatt	utveckling	
Det finns i nuläget en politisk viljeriktning att validering ska ske i ökad omfattning. 
Valideringsprojektet ser positivt på att det tillsätts en kommitté med uppdrag att verka för ett 
bättre fungerande och mer effektivt system för validering på nationell och regional nivå.37 
Projektet vill betona vikten av att erfarenheter och resultat från detta projekt och tidigare 
utvecklingsarbeten tillvaratas så att upparbetat kunnande kan vidareutvecklas. 
 
Trots att målgruppen för projektet har varit begränsad till deltagare i Lärarlyftet II har 
Valideringsprojektet strävat efter att utveckla stöd som med måttlig anpassning kan användas 
för att stödja validering för tillgodoräknande inom gängse högskoleutbildning. Mot den 
bakgrunden ser projektet med tillfredsställelse att UHR, på projektet initiativ, har kunnat 
inleda ett utvecklingsarbete för att bredda det digitala systemet. 
 
Valideringsprojektets uppdrag var att utveckla nationella former för validering inom ramen 
för Lärarlyftet II, en uppdragsutbildning som upphandlas av Skolverket. Förutsättningarna för 
validering inom Lärarlyftet II fastställs av Skolverket. Skolverket avgör alltså hur man vill 
avtala om validering inom Lärarlyftet II, när det gäller hur snart validering blir möjlig och 
vilka kurser med validering som ska upphandlas. En utmaning i föreliggande projekt har varit 
att ha uppdraget att utveckla formerna för den validering som ska genomföras, utan att ha 
möjlighet att direkt påverka förutsättningarna för den aktuella valideringen. Projektet menar 
att förutsättningarna för så nationellt likvärdig validering som möjligt kunde ha ökat om all 
validering i Lärarlyftskurser utgått ifrån det processtöd som utvecklats inom projektet, på 
uppdrag av regeringen och i samråd med flera lärosäten. Stödet har tagits fram med den 
tydliga målsättningen att det ska kunna användas av alla lärosäten. Alla lärosäten som ger 
Lärarlyftskurser har också informerats och inbjudits att komma med synpunkter och kom-
mentarer och på så sätt kunnat inverka på stödets utformning och innehåll. Mot den 
bakgrunden hade projektet gärna sett att Skolverket rekommenderar att stödet används 
vid validering inom Lärarlyftet II.  
 
Avslutningsvis vill Valideringsprojektet lyfta fram ett antal områden som aktualiserats och 
som också kan utgöra centrala utvecklingsområden för framtiden. För att bedömningarna ska 
bli så likvärdiga som möjligt vid de olika lärosätena föreslår projektet att: 

• högskoleförordningen förtydligas. Paragrafen som rör tillgodoräknande bör omfor-
muleras, så att den överensstämmer med definitionen av validering och att bedömning 
av reell kompetens utgår från individens samlade kunskap och kompetens, oavsett var 
den inhämtats. En tydlig reglering främjar likvärdig tillämpning. 

• det digitala systemet Valda tillämpas vid kartläggning och bedömning för till-
godoräknande. Det skapar, utöver likvärdighet, transparens och möjliggör ett 
nationellt resurscentrum genom en sökbar databas avseende tidigare bedömningar. 

• nationella validerings-/bedömningshandböcker utarbetas som underlag för tillgodo-
räknande. 

• information om den enskildes rätt till bedömning av reell kompetens för såväl tillträde 
som tillgodoräknande synliggörs och tydliggörs både nationellt och lokalt. 

                                                
37 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/11/nationell-delegation-ska-foresla-strategi-for-validering/  
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• lärosätenas förståelse för validering behöver öka och attityden till validering förändras. 
• kontinuerlig kompetensutveckling genomförs för bedömare och kartläggare. 
• validitet och reliabilitet eftersträvas genom bl a tydliga riktlinjer och rutiner. 
• den ekonomiska aspekt av validering, som finns på såväl individnivå, lärosätesnivå, 

som nationell nivå, utreds och beaktas. 
• lärosäten samarbetar med varandra. 
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