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Validering handlar om: 

• Att värdera, bedöma, ge erkännande åt människors 
kunskap och kompetens, oberoende av var, när och 
hur man har lärt sig 

• … när lärande och bedömning är skilda åt i tid 
och/eller rum 

• Att synliggöra och underlätta ”förflyttning” och 
utnyttjande av kunskap/kompetens 

• ”Making learning visible” 

• ”Validus” = stark, mäktig 
– Jämför: ”valid” och ”invalid” 
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Varför intresset för validering? 

• Fokus flyttar från utbildning till lärande 

• Kompetens som konkurrensmedel 

• Rörlighet mellan länder 

• Rörlighet på arbetsmarknaden 

• Breddad rekrytering till utbildning 

• Krav på effektiv utbildning 



Policy kring validering 

• Kunskapssamhälle och livslångt lärande 

• Socialt och ekonomiskt projekt 

• Uppifrån eller underifrån? 

• ”Det finns mer lärande än utbildning” 

• Livslångt lärande och validering som 
demokratiskt och/eller ekonomiskt projekt? 

• Divergent – konvergent? 



Valideringens syften och effekter 

• Summativ 

• Prediktiv 

• Formativ 

• Transformativ 

 

• Validering leder inte till den kompetens som 
ska ges erkännande, men validering är ändå 
en lärprocess! 

 



Perspektiv på validering 

 

• Validering som lärande 

• Validering som styrning 

• Validering som kommunikation 
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Validering som lärande 

• Livslångt lärande 

• Man lär sig även av att synliggöra sitt 

tidigare lärande 

• Medvetandegöra 

• Bygga på 

• Det tidigare lärandet tas på allvar 

• Lärandets situerade karaktär är ett 

dilemma 
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Validering som styrning 

• En styrningsteknik? 

– Får valideringen framåtriktade effekter, 
även om syftet är riktat bakåt i tiden, mot 
det tidigare lärandet? 

• På vilka sätt kan validering styra? 

– Drivkraft för lärande? 

– Drivkraft för att få meriter? 

– Drivkraft för att anpassa sig efter 
bedömningens krav? 



Validering som kommunikation 

• Hur uttrycker och formulerar 
utbildningssystemet och (blivande) studenter 
mål, krav och kriterier? 

• Hur förstår studenter/validander: 

– De krav som ställs? 

– De möjligheter som finns? 

• Hur förstår lärare/bedömare: 

– Vad studenterna kan? 
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Etablering av validering 

• Strukturer och system 

• Vägledning och bedömning 

• Acceptans, tilltro och legitimitet 

– Individnivå och parterna i samhället 

 



Valideringskompetens 

• Vägledning 

• Bedömning 

 

• Pedagogik, filosofi, förhållningssätt 

• Mätning, (ömsesidig?) förståelse 

• ”Objektivitet”, reliabilitet, validitet 

 



Kvalitet i validering 

• Att maximera individens möjlighet att komma 
till sin rätt 

• Att mäta kunskaper med validitet och 
reliabilitet 

• Ett grundproblem är att ta med kunskap från 
ett sammanhang till ett annat 



Validering och yrke 

• Yrkeserfarenhet 

• Utländsk yrkeskompetens 

• Yrkesrelevanta erfarenheter 

 
– Vad har erfarenheterna gett för kunskap 

och kompetens? 
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Validering och lärande/utbildning 

 Validering med V 

 En länk i en kedja 

 Vägledning - Validering - 
Flexibel utbildning 

 validering med v 

 En kardel i repet 

 Lärande/utbildning och 
validering är 
sammanflätat i en 
process 



Validering med stort V 

• Separat validering 

• Möjlighet att få ”credit” för erfarenheter och 
tidigare lärande 

• Inte nödvändigt att därefter delta i utbildning 

• Utmaningar 

– Att klara av att visa vad man kan 

– Att ta vara på erfarenheter och tidigare lärande 
även efter Valideringen 
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validering med litet v 

• Integrerat i utbildning/lärprocess 

• ”Validerande” förhållningssätt – 
vuxenpedagogiskt förhållningssätt 
– Att lära sig vad man redan kan och att visa sina 

kunskaper 

– Tar vara på deltagarnas tidigare erfarenheter och 
lärande – bygger på efter behov 

– Ha nytta av tidigare lärande i ”examinationen” 

– Utbildningen kan bli kortare/smalare 

– Men valideringen kan bli osynlig 
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Utmaningar 

• Validerings- och lärprocesser som är effektiva 
för såväl individ och utbildningsanordnare 
som för samhället 

• Ta vara på och bygga vidare på det kunnande 
som en person redan har 

• Ett ”divergent” förhållningssätt i ett 
”konvergent” system 
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