
Under workshopen för kartläggare den 22 april 2015 gavs möjlighet att diskutera två områden:  

- utmaningar för kartläggaren  

- organisering av processen 

På följande sidor återfinns materialet som delades ut inför workshopen tillsammans med några 

kommentarer från deltagarna efter workshopens slut.  

Hade du inte möjlighet att vara med på workshopen? Samla gärna de kollegor du ska samarbeta 

med i valideringsprocessen och diskutera vilka behov och förutsättningar just ni har hos er på ert 

lärosäte/er institution. Workshopmaterialet på följande sidor kan utgöra en god grund för 

diskussion tillsammans med det material som delades ut vid workshopen för bedömare. Lycka 

till! 

Slutligen, kom ihåg att det uppdaterade processtödet inför HT15 publiceras på su.se/validering i 

vecka 21. Håll utkik! 
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INSTRUKTIONER FÖR GRUPPDISKUSSION 
Gruppen väljer att diskutera ett av eller båda följande områden. Läs gärna igenom de båda 

områdena innan ni bestämmer er. Väljer ni att diskutera båda behöver ni avsätta minst 30 minuter 

åt vardera område.  

Efter att gruppdiskussionerna avslutats ges möjlighet att dela med sig i helgrupp av vad som 

sagts, men ingen redovisning krävs. Anteckna gärna vad ni kommer fram till för egen vinning.  

1) Utmaningar för kartläggaren 

2) Organisering av processen 

Gruppdiskussionen pågår till kl 14.10. 

 

 

1) UTMANINGAR FÖR KARTLÄGGAREN 

Vem innehar funktionen kartläggare? Vad omfattas av kartläggarens uppdrag? Hur genomför 

kartläggaren sitt uppdrag? Er uppgift är att diskutera kartläggarens uppdrag och dela med er av 

era erfarenheter utifrån nedanstående frågor. Bifogat till denna uppgift hittar ni information om 

kartläggarens uppdrag, kunskaper och förmågor, kriterier för validering och etiska principer och 

förhållningssätt (hämtat ur manualen för validering inom Lärarlyftet). 

♦ På vilket eller vilka sätt bör kartläggaren vara tillgänglig för den sökande? 
 

♦ Hur kan kartläggaren visa den sökande att hen har respekt för den sökandes kunskaper 

och färdigheter? 
 

♦ Vilka samtalsmetoder är användbara för att främja kartläggningen i mötet mellan 

kartläggare och sökande? 
 

♦ På vilka sätt kan kartläggaren stödja den sökande i att uttrycka sina kunskaper och 

färdigheter? Har ni exempel på metoder som har fungerat väl? 
 

♦ Validering omgärdas ofta av föreställningar som kan göra det svårt för en antagen att 

söka, t ex att:  

-  enbart tidigare högskolestudier kan valideras 

-  åtta års arbetslivserfarenhet krävs för validering (sammanblandning av validering 

 inom Lärarlyftet med övergångsbestämmelser för lärarlegitimation) 

-  det räcker att ange att man arbetat som lärare X antal år för att slippa läsa kursen  
 

Hur kan kartläggaren hjälpa den sökande förbi dessa föreställningar? Har ni exempel på 

andra hindrande föreställningar och hur man kan komma förbi dem? 
 

♦ Delge varandra exempel på ansökningar som, genom kontakt mellan sökande och 

kartläggare, kommit att omfatta fler lärandemål/delkurser än den sökande från början 

angett i ansökan. Hur gick kartläggningen till? Hur höll kartläggare och den sökande 

kontakten med varandra? Hur löpte samtalen? 
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♦ Agne Sökande har ansökt om validering inom ”SO åk 4-6” som är uppdelad i en delkurs 

per undervisningsämne. Han har skickat in en ansökan omfattande sina personuppgifter, 

specificering av att han ansöker om validering gentemot samtliga lärandemål inom 

delkursen religionskunskap och att han anser sig uppfylla lärandemålet genom att han läst 

kursen ”Religionskunskap för åk 4-6”, 15 hp. Till ansökan har han bifogat studieintyg, 

kursplan och litteraturlista för ”Religionskunskap för åk 4-6”. Han har också bifogat ett 

arbetsintyg på att han undervisat i samtliga SO-ämnen i åk 4-6 i fem år. Hur ska ansökan 

hanteras? 
 

♦ Stina Sökande har ansökt om validering. Hon har skickat in ansökan omfattande sina 

personuppgifter, specificering av ett lärandemål som hon ansöker om validering av och 

att hon anser sig uppfylla lärandemålet genom ”fyra års undervisning i ämnet”. Hur ska 

ansökan hanteras? 

 

2) ORGANISERING AV PROCESSEN 

Valideringsprocessen kan inte stå helt för sig själv utan behöver på ett eller annat sätt införlivas i 

lärosätets arbetssätt. Er uppgift är att diskutera vilka förutsättningar som krävs för 

valideringsprocessen samt dela med er av era erfarenheter utifrån nedanstående frågor. Bifogat till 

denna uppgift hittar ni en processöversikt samt kriterier för validering (hämtat ur manualen för 

validering inom Lärarlyftet).   

♦ Skiljer sig validering inom Lärarlyftet från annan validering som görs på Lärosätet? Hur? 

♦ Vilka innehar funktionerna kartläggare, bedömare och beslutsfattare? 

♦ Delar flera personer på någon funktion? Hur ser uppdelningen ut? 

♦ Hur kommunicerar kartläggare, bedömare och beslutsfattare med varandra?  

♦ Krävs internt utvecklingsarbete kring validering innan processen inleds? Inom vilket 

område eller för vilka funktioner? 

♦ Hur påverkar sommarsemestrar processen? 

♦ Är alla i arbetslaget överens om kriterier för validering och valideringsprocessen i sig? 

♦ Vem ska skriva eventuella individuella studieplaner?  

♦ Vilken funktion ska ha det övergripande ansvaret för processen i helhet?  

♦ Vad behöver de sökande veta före ansökan? 

♦ Ska en sökande som anser sig uppfylla alla lärandemål i en delkurs tillåtas ansöka om 

validering gentemot delkursen som helhet istället för att ansöka gentemot varje enskilt 

lärandemål? 

♦ Behöver lärandemålen förklaras för att den sökande ska förstå dem?  

♦ Ska ansökan ske via Valda eller pappersblankett? Vilka förberedelser krävs för respektive 

hantering? 

♦ Ska ansökningstiden vara begränsad?  

♦ Ska bedömningsunderlag (utöver dokumenterade kunskaper och färdigheter) samlas in 

vid bestämda tillfällen?  
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KARTLÄGGARENS UPPDRAG OMFATTAR ATT 

♦ stödja den sökande i att synliggöra och uttrycka sina kunskaper och färdigheter i relation 
till lärandemålen, i de fall informationen i ansökan är otydlig och behöver kompletteras, 

♦ stödja den sökande i att styrka sina kunskaper och färdigheter i relation till lärandemålen, 

♦ administrera ansökan som helhet och följa upp samtliga aktiviteter i valideringsprocessen, 
däribland 
- sammanställa och vidarebefordra underlag för bedömning till bedömaren, 
- sammanställa och föredra åt beslutsfattaren, 
- meddela sökande och berörda parter på lärosätet om beslut och 
- ansvara för att eventuellt tillgodoräknande registreras i Ladok samt att ärendet arkiveras  

KARTLÄGGAREN SKA HA  

♦ kunskap om nationella, såväl som lokala, regler och riktlinjer för validering och 
tillgodoräknande, 

♦ förmåga att genomföra vägledande samtal, 

♦ förmåga att följa de etiska råd som fastställts vid validering, 

♦ förmåga att följa de kriterier som fastställts för validering och 

♦ översiktlig kunskap om undervisningsämnet 
 

ETISKA PRINCIPER OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

♦ Det är den sökandes kunskaper och färdigheter i relation till lärandemålen som är i fokus. 
När, var och hur kunskapen har utvecklats ska inte påverka utfallet av valideringen. 

♦ Lärandemål bör utformas så att de är oberoende av när, var och hur kunskapen 
utveckla(t)s.  

♦ Validering ska vara frivilligt. Det är den sökande som avgör om hen ska ansöka om och 
delta i validering. 

♦ Valideringen bör utformas för att minimera misslyckanden/underkännande. Detta 
innebär bland annat att vägledning ska ges så att den sökande kan göra ett väl grundat val 
att delta i validering eller ej, och att valideringens kartläggningsfas ska ge ett gott underlag 
för den sökande att avgöra vilken validering som det är realistiskt att gå vidare med. 

♦ Valideringsprocessen ska innebära en strävan efter ömsesidig förståelse. Den sökande ska 
förstå vilka krav som ställs för att kunna relatera dessa till sin egen kunskap och 
kompetens, och förstå vad valideringens resultat innebär. De som utformar och 
genomför valideringen ska sträva efter att utforma processen så att de så väl som möjligt 
förstår och kan ge erkännande åt vad den sökande kan.  

♦ Valideringsprocessen ska innebära en strävan efter en jämlik relation i 
valideringsprocessen mellan de som utformar och genomför valideringen och den 
sökande. I valideringsprocessen ska respekt visas för de erfarenheter, kunskaper och 
kompetenser som den sökande har, oberoende av om valideringen visar att lärandemålen 
har uppnåtts. Alla tjänstemän i valideringsprocessen ska vara medvetna om vad deras roll 
innebär i termer av myndighetsutövande. 

♦ Återkoppling av valideringsresultat ska lägga fokus på vilka kunskaper den enskilde 
faktiskt visat prov på. Återkopplingen ska även ge information om och förståelse för 
vilken ytterligare kunskap som eventuellt behöver utvecklas för att uppnå lärandemålen. 
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KRITERIER FÖR VALIDERING  

♦ Valideringen sker efter individens ansökan och utgår från dennes behov och 
förutsättningar. 

♦ Valideringen har ett uttalat syfte för individen, tillgodoräknande av utbildning i 
Lärarlyftet, och dokumenteras på ett sådant sätt som möjliggör uppföljning och 
utvärdering.  

♦ Valideringen utgörs av kartläggning och bedömning av kunskaper och färdigheter. 

♦ Bedömningen av kunskaper och färdigheter tar sin utgångspunkt i kursens lärandemål 
uttryckta i form av läranderesultat, vilka relateras till individens reella kompetens. 

♦ Respektive lärosäte ansvarar för att kursens lärandemål är uttryckta i form av 
läranderesultat och är kvalitetssäkrade.  

♦ Former finns för kartläggning och bedömning och dessa är relevanta och tillförlitliga i 
förhållande till syftet med valideringen och de kunskaper och färdigheter som ska 
kartläggas och bedömas.  

♦ Respektive lärosäte ansvarar för att de som utför kartläggning och bedömning i 
valideringsprocessen uppfyller relevanta kompetenskrav. 

♦ Kursens lärandemål, uttryckta i form av läranderesultat, samt former för kartläggning och 
bedömning i valideringsprocessen är dokumenterade och tillgängliga för information, 
uppföljning och kvalitetsgranskning.  

♦ Valideringens genomförande är opartiskt och påverkas inte av andra intressen på ett 
sådant sätt att resultatet av en validering kan ifrågasättas.  

♦ Individens rättssäkerhet garanteras med avseende på sekretess, frivillighet, motverkande 
av diskriminering samt förutsägbarhet avseende genomförande och möjliga resultat.  

♦ Ansökan om validering diarieförs och svar delges den sökande. 

♦ Valideringen följer de krav som framgår av överenskommelser mellan Skolverket och 
respektive lärosäte.  



 

   

Översikten nedan visar de aktiviteter som ingår i valideringsprocessen. Se manualen för ytterligare information och stöd per aktivitet.  
Att beakta vid läsning av processöversikten: 

♦ Aktiviteter som lärosätet utför oavhängigt valideringsprocessen, t ex diarieföring, är inte angivna i processöversikten 
♦ Valideringsprocessens tidsramar anges lokalt på lärosätet  
♦ Aktiviteterna är numrerade i ordning men processen är inte orubblig. En eller flera aktiviteter kan behöva utföras upprepade  
 gånger. Ordningen mellan aktiviteterna kan också förändras 
♦ Aktivitet 4 och 11-13 genomförs annorlunda om Valda används 

PROCESSÖVERSIKT  

Bedömaren yttrar sig 
skriftligen om vad 
som kan tillgodoräk-
nas i relation till 
lärandemålen 

Bedömaren  
erbjuder den  
sökande tillfälle att 
styrka sina  
kunskaper och 
färdigheter  

 
Bedömaren analyserar om inkommen 
information utgör tillräckligt underlag 
för bedömning gentemot lärandemålen 

Då ytterligare underlag krävs väljer 
bedömaren lämplig metod för den 
sökande att styrka sina kunskaper 
och färdigheter i förhållande till  
lärandemålen 

       Kartläggaren granskar ansökan  
och begär komplettering vid behov.  

Kartläggaren stödjer aktivt den sökande i 
att synliggöra, uttrycka och styrka sina 
kunskaper och färdigheter. Kartläggaren 
och den sökande kan behöva ha upprepad 
kontakt med varandra. Allteftersom kart-
läggaren får ta del av nya uppgifter kan 
behov av ytterligare kompletterande upp- 
       gifter uppstå. 

Kartläggaren skickar  
bekräftelse på inkom-
men ansökan till den 
sökande 

Den antagne 
(hädanefter den sö-
kande) inkommer med 
ansökan om validering 
till lärosätet 

Antagningsbesked 
inom Lärarlyftet 
publiceras på  
antagning.se 

Lärosätet  
informerar antagna om 
möjligheten att ansöka 
om validering 

1 2 3 4 

5 

7

Kartläggaren samman-
ställer och vidarebeford-
rar ärendet till bedöma-
ren 

Bedömaren genomför 
steg 7 och ev  
steg 8 på nytt 

6 8 9 10 

Kursansvarig lärare 
(eller motsvarande)
upprättar individuell 
studieplan som delges 
den sökande 

Kartläggaren samman-
ställer ärendet  

Beslutsfattaren tar 
beslut efter föredra-
gande av kartläggaren 

Tillgodoräknande  
registreras i Ladok  

Kartläggaren meddelar 
beslut till den sökande 
och berörda parter på 
lärosätet 

11 12 13 14 15 

Uppföljning av ärendet 
2-15 
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Valideringsworkshop 
för kartläggare 
Hur arbetar en kartläggare? Med vem, vad och hur? Hur ser förutsättningarna ut på ditt lärosäte? 

 

 

 

2015-04-22 



Validering inom Lärarlyftet 

● Kräver överenskommelse med Skolverket 
● Sker gentemot lärandemål 
● Överklagande har inte förordningsstöd 
 
Gäller all validering 
● Validerade kunskaper och färdigheter ≠ examineras  
● Tillgodoräknade lärandemål ≠ betyg 



Diskussion i grupp 

● Två diskussionsområden 
- Utmaningar för kartläggaren 
- Organisering av processen 

● Läs igenom 
● Besluta diskussionsområde 
● Minst 30 minuter per område som diskuteras 
● Tillgängligt stöd 

- Kartläggarens uppdrag, kunskaper och förmågor 
- Etiska principer och förhållningssätt 
- Kriterier för validering 
- Processöversikt 

● Diskussion t o m kl 14.10 
 
 



Reflektion 

● Nya insikter? 
● Viktiga påminnelser? 
● Nya behov som upptäckts? 



Kommentarer i helgrupp 2015-04-22 
 
● En sökande behöver inte ha genomgått valideringsprocessen före kursstart, men för att 

ha bättre förutsättningar att hinna med ansökningar som rör en specifik delkurs t ex 
kan man meddela den sökande att ansökan ska inkomma senast datum X. I Valda 
anges sista ansökningsdag för validering i kursen som helhet, man kan t ex ange 
kursens sista sammankomst här och i instruktionen ange relevanta datum per delkurs. 
Tänk bara på att ange att den sökande enbart kan skicka in en enda ansökan via Valda. 
 

● Valda kan vara användbart även i reguljär utbildning, även om det utvecklats för 
Lärarlyftet.  
 

● Olika lärosäten och institutioner har olika förutsättningar, processen behöver justeras 
lokalt.  
 

● Hur ingående är kartläggningen? Hur överlappar kartläggar- och bedömarfunktionen 
varandra? Något för varje lärosäte, och arbetslag, att fundera över och anpassa efter 
den egna organisationen. Bilda gärna team lokalt per kurs. 
 

● Oavsett vad studenten/deltagaren läser, det är viktigt att validering och 
valideringsprocessen förklaras och blir begripligt för den sökande. 
 

● Hur tar man tag i problemet att visa kunskaper är ”fina” och andra ”fula” och 
högskolevärldens syn på kunskap erhållen hos lärosätet kontra kunskapen erhållen i 
yrkesverksamhet? 



● Processtöd publiceras på 
http://www.su.se/lararutbildningar/lärare/validering 
vecka 21 

● Kontakta oss på valideringsprojektet@su.se  
 

http://www.su.se/lararutbildningar/lärare/validering
mailto:valideringsprojektet@su.se
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