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Sammanfattning 

De nordiska länderna har en stark tradition av att satsa på vuxenutbildning och livslångt lärande. I det 

sammanhanget är också behovet av att synliggöra, dokumentera och erkänna kunskap och kompetens 

en prioriterad fråga. Utbildning Nord har anammat detta och startade år 2010 ett valideringsprojekt, 

ValNord, för att utveckla gemensamma metoder för värdering, validering och dokumentation av 

yrkeskompetens. ValNord utsåg en pilotgrupp bestående av lärare och studerande till att prova ett 

värderingsinstrument (blankett). Detta examensarbete syfte är att undersöker hur denna nya 

värderingsmetod fungerar i praktiken. Anser pilotgruppen att den nya värderingsmetoden gett bättre 

information än den tidigare metoden? Vad anser pilotgruppen utgör skillnaden mellan den nya 

värderingsmetoden jämfört med den tidigare metoden? Tycker pilotgruppen att den nya metoden ger 

en kvalitetshöjning jämfört med den tidigare metoden. För att nå syftet har vi använt halvstrukturerade 

kvalitativa intervjuer som visade på att både lärare och studerande var mycket nöjd med den nya 

värderingsmetoden. Det framkom även att en del lärare inte använt någon strukturerad metod tidigare. 

Med den nya värderingsmetoden kan alla använda samma metod för att kartlägga studerandes tidigare 

yrkes- och utbildningskompetens samt planera framtida utbildningsbehov. Vidare visade 

undersökningen att det är viktigt att lyfta fram studerandes anpassningsbehov, språkkunskap och 

datakunskap.  
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1. Inledning 

Att kunna erbjuda vuxenstuderande yrkesutbildning har i samtliga nordiska länder hög 

prioritet eftersom en yrkesutbildning kan förkorta vägen till arbete eller fortsatta studier på 

högre nivå. Yrkesutbildning har starka metodiska kopplingar till funktioner såsom vägledning 

och validering. I dagens kunskapsbaserade samhälle med en ständigt föränderlig 

arbetsmarknad krävs och efterfrågas möjligheter till att lära om och lära nytt. Validering av 

vuxnas kunskap är ett sätt att försöka tillvarata de kunskaper och kompetenser som inte finns 

formellt dokumenterade.  

 

Inom näringslivet kan man förutse tillkomsten av ett stort antal licenser. Så är redan fallet i 

USA och en början på en liknande utveckling sker i Sverige. Vid olika testcenter i landet har 

du  t. ex. möjlighet att få en internationellt certifierad spetsutbildning inom de senaste 

Microsoft och Linux-systemen. Utbildningen ger en bred kompetens för att arbeta inom 

många olika områden inom ICT-branschen som konsult, nätverkstekniker, datatekniker, 

teknisk rådgivare etc. I anslutning till näringslivets intresse handlar det dels om licensiering 

och dels om underlag för en fortsatt kompetensuppbyggnad, där insatser ska koncentreras till 

de områden som saknas hos den enskilde. Frågan om validering får stor betydelse för de 

mångskiftande pedagogiska tillämpningar som nu sker och där inte minst e-learning och 

distansundervisning har ett stort inflytande. Inför ett urval, vid en anställning och vid 

licensiering krävs mått som ”garanterar” att kunskaperna är desamma eller likvärdiga skriver 

Wedman m.fl.(2007). 
 

1.1 Utbildning Nord 

Utbildning Nords verksamhet startade som arbetsmarknadsutbildning redan år 1970. Efter 

flera organisationsförändringar bildades Stiftelsen Utbildning Nordkalotten av regeringarna i 

Finland, Norge och Sverige år 1991. Det långa stiftelsenamnet används i officiella 

sammanhang. Verksamheten regleras av en fyraårig överenskommelse, 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/15124/a/181018,  mellan de tre länderna och stiftelsens 

stadgar. Stiftelsens styrelse består av sex ledamöter, två från respektive land. Ledamöterna 

och ersättarna utses och entledigas av respektive lands regering eller ansvarigt departement. 

För stiftelsens operativa verksamhet ansvarar en direktör. Direktörskapet vid Utbildning Nord 

alternerar mellan Finland, Norge och Sverige med 4-8 års intervall. På så sätt stärks också 

Utbildning Nords nordiska karaktär.  
 

I över 40 år har Utbildning Nord i Övertorneå anordnat yrkesutbildningar för 

arbetsmarknadens behov för studerande från Finland, Norge och Sverige. Utbildning Nord 

skall medverka till en större rörlighet av arbetskraften på den nordiska arbetsmarknaden och 

som en del i utbildningsverksamheten kunna validera studerandes yrkeskompetens samt även 

utveckla och anpassa valideringsverksamheten till studerande med utomnordisk yrkes- eller 

utbildningskompetens i syfte att öka möjligheterna för denna grupps inträde på den nordiska 

arbetsmarknaden. Årligen studerar ca 500 personer i åldern mellan 19 - 60 år inom 35 vitt 

skilda yrkesutbildningar såsom bl.a. automationsteknik, ekonomi, IT, media, restaurang och 

storkök, vård, bygg, hantverk, frisör, elteknik, kylteknik, fordonsteknik, plåtteknik och CNC-

teknik. Dessutom studerar ca 50 svenska gymnasieelever inom sex olika yrkesprogram vid 

Utbildning Nord.  

 

http://www.sweden.gov.se/sb/d/15124/a/181018
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För att kunna värdera studerandes tidigare kunskaper, kunna förbättra tidigare använda metod 

samt att kartlägga tidigare kunskaper har Utbildning Nord utsett en Valideringsgrupp, 

ValNord, för att arbeta med detta syfte. ValNord innefattar lärare från olika utbildningar. 

Projekt ValNord startade år 2010.  

 

ValNord har utsett en pilotgrupp bestående av lärare och nykomna studerande på bygg-

hantverk  och teknik-industri avdelningar till att prova ett värderingsinstrument.  

 

I detta examensarbete undersöker vi hur en ny värderingsmetod som ValNord har arbetat fram 

fungerar i praktiken för lärare och de nya studerande som kommer till 

arbetsmarknadsutbildningen. Värderingsmetodens syfte är att kartlägga studerandes tidigare 

yrkes – och utbildningskompetens. Värderingen sker i två steg. Inledningsvis kartlägger 

läraren tillsammans med den studerande vilka kompetenser han/hon har sedan tidigare. Det 

görs med hjälp av ett värderingsinstrument (bilaga 4).  Den framtagna informationen 

analyseras sedan med syfte att lyfta fram vilka ytterligare kunskaper den studerande behöver 

komplettera med för sitt framtida yrke. I de fall hantverksmässig kunskap ska värderas görs 

även praktiska test som dokumenteras i en särskild blankett (bilaga 5). Efter det upprättas en 

individuell utbildningsplan.   

1.2  Syfte 

 

Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka hur den nya värderingsmetoden på 

Utbildning Nord fungerar i praktiken för lärare och de nya studerande, som kommer till 

arbetsmarknadsutbildningen.  

 

Forskningsfrågor: 

 

1. Vad anser pilotgruppen utgör skillnaden mellan den nya värderingsmetoden jämfört med 

den tidigare använda metoden? 

 

2. Vad anser pilotgruppen om informationen som den nya värderingsmetoden ger jämfört 

med den tidigare använda metoden? 

 

3. Vad anser pilotgruppen om kvalitén i den nya värderingsmetoden jämfört med den 

tidigare använda metoden? 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel har vi tagit upp en kort beskrivning av begreppet livslångt lärande som är en 

viktig del när man pratar om validering om vuxnas kunskap, kompetens och utbildning. 

Därefter kommer ett  avsnitt om begreppet tyst kunskap. Det efterföljs av ett avsnitt om 

innebörden av formellt – icke formellt och informellt lärande. Sedan fortsätter vi med en 

definition av validering som följs av en beskrivning av Valideringsdelegationen (2004-2007) 

som har bearbetat ett ramverk till valideringsprocessen i Sverige och efter det kommer en 

beskrivning av Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag. Därefter kommer en beskrivning 

av  Utbildning Nords valideringsprojekt och en värderingsmetod som en pilotgrupp har 

utarbetat. Vidare tar vi upp om forskning  som gjorts om validering. Kapitlet avslutas med en 

beskrivning om arbetsplatsvalidering. 

 

2.1 Livslångt lärande 

Inom EU-ländernas strategi för det livslånga lärandet, som antogs 1996, betonades behovet av 

att utveckla och skapa valideringsinstrument för att synliggöra den samlade europeiska 

kompetensen. I en uppföljande skrivelsen från Europeiska Unionen som kom 2001 diskuteras 

behovet av en strategi för livslångt lärande utifrån i huvudsak två perspektiv. Dels ur ett 

medborgarperspektiv där aktivt kunskapssökande skall främjas och dels ur ett 

arbetsmarknadsperspektiv där anställningsbarheten skall tydliggöras (Wedman, I., Stoor, M., 

Carling, E., Djuvfeldt, G., Holmström, P. & Linder, J. ,2007).  

 

Andersson & Stenlund (2012) skriver att livslångt lärande och validering återkommer ofta 

tillsammans när man diskuterar eller läser om vuxnas kunskap, kompetens och utbildning. Det 

omfattar alla nivåer av utbildning och yrkesutbildning under hela livet. De menar även att 

livslångt lärande är ett medel för att göra det lättare för individer, organisationer och länder att 

möta utmaningarna av en mer och mer konkurrensbetonad värld. Istället för utbildning som 

huvudsakligen genomförs under uppväxten, ska livslångt lärande eller livslång utbildning ske 

genom hela livet. Vidare anser de att livslångt lärande bör leda till ett systematiskt 

tillägnande, aktualiserande och kompletterande av kompetens för att möta skiftande krav och 

förutsättningar i det moderna samhället, också med syfte att stödja och styrka 

utveckling/självförverkligande hos varje individ. För att vara framgångsrikt bör det vara 

beroende av individers ökande förmåga och motivation att engageras i självstyrande lärande 

aktiviteter. Idag är det få som har ett stabilt yrkesliv och stannar inom ett yrke som bara 

kräver utbildning i starten av yrkeskarriären. Att uppdatera sina kunskaper och färdigheter för 

ett antal olika arbetsroller är idag verklighet och en nödvändighet för de allra flesta. All 

tidigare erhållen kunskap och kompetens ska erkännas, inkluderat formell, informell och icke-

formell (Andersson & Stenlund, 2012).  

2.2 Tyst kunskap 

Vid en värdering av yrkeskunnande måste både påståendekunskapen, de systematiska 

kunskaper som ofta kan beskrivas i regler, och det omdöme som krävs för att handla i unika 

situationer värderas.  Det är dessa tysta former av kunskap som ofta faller bort eftersom de 

inte är mätbar i formella tester. Värdering av tyst kunskap innebär att man gör en bedömning 

utifrån människans unika situation. Det kräver omdöme och urskillningsförmåga från 
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bedömaren att fånga kunskap som visar sig i handlingen. Urskillningsförmåga låter sig inte 

fångas i påståendekunskapens precisa begrepp. Detta kan man kalla den tysta kunskapen 

(Valideringsdelegationen, 2008). Att formalisera yrkeskunskap och mäta tyst kunskap mot 

kursmålen är inte alltid lätt att genomföra. Tyst kunskap finns många gånger i en persons 

handlingar i olika situationer. Personen handlar utifrån sin erfarenhet och sin kunskap men 

kan inte alltid sätta ord på vad som ligger bakom att personen handlar just som den gör i 

respektive situation. Det blir då upp till bedömaren/läraren att se bakom agerandet för att se 

vilken kunskap som finns (Andersson & Fejes, 2010). Eftersom yrkeskompetens ofta kan vara så 

kallad tyst kunskap (svår att sätta ord på), ger autentiska test eller praktik individen en 

möjlighet att synliggöra sin kompetens på ett bra sätt (Wedman m.fl., 2007). 

 

Tyst kunskap skulle bli tillgängligt för alla i en organisation om man skulle kunna fånga, 

mobilisera och även göra den mera tydligt. Vidare finns det flera olika sätt att fånga tyst 

kunskap, men gemensamt för alla sätt skulle bli att organisationen är medveten om att tyst 

kunskap finns, vem som äger den samt den kapacitet som finns i den tysta kunskapen. Vidare 

skulle organisationen förstå den tysta kunskapens värde. För att kunna synliggöra den dolda 

kunskapen behöver det skaps nya metoder till detta (Haldin-Herrgård, 2004).  

 

Det är svårt att mäta dvs. lokalisera tyst kunskap. Haldin- Herrgård (2004) skriver att många 

forskare föredrar att använda olika modeller av kartläggning, antigen kunskapsbaserad eller 

kongnitiva som problemlösning. Vidare menar man att en kartläggning inte löser hela 

problemet med att fånga tyst kunskap eller själva kunskapen, men ger ett verktyg för att 

lokalisera denna  (Haldin-Herrgård, 2004). 

2.3 Formellt, icke-formellt och informellt lärande 

Validering innebär att individens kunskaper och kompetens systematiskt bedöms, värderas 

och dokumenteras oavsett hur de har förvärvats. Det handlar om att lyfta fram det informella 

och icke-formella lärandet och att se att lärande inhämtat i andra miljöer utanför det formella 

utbildningsväsendet ges ett erkännande (Valideringsdelegationen, 2008). Med formell 

utbildning avses organiserad utbildning inom ramen för det formella utbildningssystemet, 

såsom förskola, grundskola och högskola. Det kan även äga rum vid inrättningar för 

yrkesinriktad utbildning som leder till erkända utbildningsbevis och kvalifikationer. Icke-

formell utbildning är organiserad utbildning vid sidan av det formella utbildningssystemet, 

exempelvis i arbetsmarknadsåtgärder, kompetensutveckling genom kurser och genom 

folkbildning samt organiserad utbildning i föreningslivet (Ungdomsstyrelsens 2000). Det 

informella lärandet översätts ibland till vardagslärande. Denna form av lärande tolkas ofta 

som allt de övriga lärande som sker i de vardagssituationer där människor befinner sig, ett 

lärande som många gånger sker på ett oplanerat och omedvetet sätt (Berglund, 2010). I 

motsats till formellt och ickeformellt lärande är informellt lärande inte nödvändigtvis 

avsiktligt lärande och därför erkänns det ofta inte ens av individerna själva som något som 

bidrar till deras kunskaper och färdigheter. 

När en vuxen till exempel önskar utbilda sig vidare är det naturligtvis viktigt att utgå från vad 

personen redan från början har med sig, så att inte studietiden blir onödigt lång. Validering 

kan då vara ett bra sätt att synliggöra redan befintlig kompetens (Skolverket, 2011). 

Validering sparar med andra ord resurser för både den enskilde individen och samhället.  
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2.4 Validering 

Validering som begrepp introducerades i Sverige 1996 i samband med ”Kunskapslyftet”, ett 

nationellt utbildningsprogram för lågutbildade vuxna som genomfördes för att 

höja den generella utbildningsnivån i Sverige. Det har varit mycket utredningar och prat om 

detta och validering kan därför ses som en stark normativ diskurs. De senaste åren har en 

mängd konkreta projekt startats av statliga myndigheter, organisationer, kommunala och 

privata arbetsgivare och utbildningsanordnare där värdering och formalisering av individers 

tysta kompetens är central.  

 

Validering handlar om att synliggöra en persons kunskaper och kompetens där det saknas 

dokumentation i form av betyg eller andra former av intyg. Syftet kan till exempel vara att 

anpassa en pågående utbildning till redan förvärvade kunskaper så att man som student inte 

behöver läsa om ämnen man redan kan. Eller att dokumentera faktiska kunskaper för personer 

som söker nytt jobb, eller i samband med kompetensutveckling på arbetsplatser. 

 

Sätten att uttrycka vad validering är varierar. I text och i intervjuer finns uttryck som 

summativ och formativ validering, autentiska mätningar, portfoliemetoder, meritportföljer, 

utforskande samtal och många andra uttryck (Wedman, I., Stoor, M., Carling, E., Djuvfeldt, 

G., Holmström, P. & Linder, J. (2007). Nästan aldrig, eller bara i förbigående, kommenteras 

metoderna ur ett tillförlitlighets- och relevansperspektiv. Det är naturligtvis en brist som 

sällan kan accepteras i ett seriöst bedömningsperspektiv enligt Wedman m.fl (2007).  

 

I Europa och många andra delar av världen har en formell och individuell värdering, 

validering och kartläggning av kompetens stadigt fått större prioritet. De nordiska länderna 

har kommit långt i system för att formalisera dessa tre former för kvalitetssäkring av vuxnas 

utbildning, men ännu finns det skillnader mellan länderna. Länderna har en stark tradition av 

att satsa på vuxenutbildning och livslångt lärande. I det sammanhanget är också behovet av att 

synliggöra, dokumentera och erkänna kunskap och kompetens en prioriterad fråga, men något 

gemensamt nordiskt begrepp finns inte. Enligt NVL (Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande) 

används följande begrepp i respektive land och självstyrande område: 

 

 Danmark: Anerkendelse af realkompetence ARK 

 Finland: Erkännande av tidigare förvärvad kunskap /Aiemmin opitun tunnustaminen 

 Island: Anerkendelse af realkompetence / Rauntarnimat 

 Norge: Realkompetansevurdering 

 Sverige: Validering  

 Grönland: Anerkendelse af realkompetence/Innuttaasut Piginnaasarpiaasa 

akuersaarneqarnerat 

 Färöarna: Anerkendelse af realkompetence 

 Åland: Validering 

 

På engelska talar man om VPL, Validation of prior learning eller RPL, Regocnition of prior 

learning.  
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Inom ramen för NVL finns sedan 2005 ett Nordiskt Expertnätverk
1
 för validering. Nätverket 

har medlemmar från de fem nordiska länderna och från de tre självstyrande områdena.  

 

Begreppet validering används i ökande utsträckning – såväl nationellt som internationellt – 

när det gäller att synliggöra, kartlägga och bedöma enskilda individers kunskaper och 

kompetens. Olika innebörder och definitioner används i de olika språken och länderna, men i 

allmänna ordalag handlar det om olika slags verktyg och processer för att synliggöra, bedöma 

och ge erkännande åt människors faktiska eller reella kompetens, oberoende av var, hur eller 

när man har lärt sig. Valideringen och kartläggningen av informell kunskap kan också ge 

individen ett ökat självförtroende eftersom kunskapen blir synliggjord. 

 

Den officiella svenska formuleringen av validering kom 2003 (Ds 2003:23 Validering m.m. 

– fortsatt utveckling av vuxnas lärande) och finns numera även inskriven i svensk skollag. I 

den nya skollagen som ska börja tillämpas den 1 juli 2012 inom vuxenutbildningen definieras 

validering för första gången i lagtext: 

 

 ”Med validering avses en process som innebär en strukturerad bedömning, 

värdering och dokumentation samt ett erkännande av kunskaper och kompetens 

som en person besitter oberoende av hur de förvärvats.” (SFS 2010:800, 

Skollagen, 20 kap. 32 §) 

 

Andersson och Fejes (2010) har skrivit en lärobok om validering i teori och praktik efter ett 

flerårigt samarbete kring frågor om validering. De skriver om hur validering förhåller sig till 

olika teorier om kunskap och lärande samt till den i sammanhanget så viktiga 

kunskapsbedömningen. I boken presenteras några modeller för hur validering kan organiseras 

och genomföras i praktiken, liksom de roller som olika aktörer har i en valideringsprocess.  

2.5 Valideringsdelegationen  

I Förordningen med instruktion för Valideringsdelegationen står det att: 

 

”Valideringsdelegationen har till uppgift att under åren 2004-2007 i fråga om 

validering av vuxnas kunskaper och kompetens 

- främja kvalitet, legitimitet och likvärdighet, 

- bedriva och stödja utveckling av metoder och verksamhetsformer, 

- stärka och främja ett regionalt samarbete, 

- informera, samt 

- utforma förslag om vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkerställa en 

verksamhet” 

(SFS 2003:1096, Förordning med instruktion för Valideringsdelegationen, 1§) 

Valideringsdelegationen (2004-2007) har utarbetat ett ramverk för hela valideringsprocessen 

som går från översiktlig kompetenskartläggning, fördjupad kompetenskartläggning samt bedömning 

som kan utmynna i ett intyg, betyg, certifikat eller licens beroende på bransch och behov. Enligt figur 

1 nedan. 

                                                 
1
 Följ och ta del av nätverksarbetet på http://www.nordvux.net/page/573/validering.htm  

 

http://www.nordvux.net/page/573/validering.htm


   

7 

  

Figur 1. Ramverk för validering enligt Valideringsdelegationen (2004-2007)
2
 

Översiktlig kompetenskartläggning 

Översiktlig kompetenskartläggningen är en öppen och utforskande kartläggning av individens 

kompetens. Den kan genomföras t.ex. av en studie- och yrkesvägledare och innehålla inslag 

som samtal, egen bedömning via självskattningsverktyg, portfolio eller liknande. 

Fördjupad kompetenskartläggning  

Fördjupad kompetenskartläggning är mer specificerad än den översiktliga och riktar sig mot 

ett specifikt ämnes- eller yrkesområde. Den kan genomföras av en studie- och yrkesvägledare 

i samarbete med ämneslärare och/eller yrkeslärare. Om kartläggningen avser yrkesområden 

kan yrkeskunnig personal från arbetsområdet medverka. 

Bedömning  

Kompetenskartläggningen ger en bild av inom vilka områden individen har sin kompetens 

och den avslutas med en bedömning. Om kartläggningen visar att individens kompetens 

motsvarar innehållet i en kurs/kursplan kan en prövning genomföras. 

(Skolverket, 2011) 

2.6 Myndigheten för yrkeshögskolan 

Efter att Valideringsdelegationen hade slutfört sitt uppdrag  2007 så fick 
3
Myndigheten för 

yrkeshögskolan i uppdrag att arbeta med att samordna och stödja en nationell struktur för 

validering som i hög utsträckning består av att ge tydlig information om validering i Sverige. 

Strukturen ska bidra till att den validering som genomförs i Sverige sker med god kvalitet och 

legitimitet och på ett rättsäkert sätt för individen. Myndigheten för yrkeshögskolan ansvarar 

för eftergymnasial yrkesutbildning utanför högskolan. Myndigheten har i uppdrag att ansvara 

för frågor som rör utbildningar inom yrkeshögskolan (Yh-utbildningar och Ky-utbildningar) 

                                                 
2
 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/vuxenutbildning/validering 

3
 Om Myndigheten för yrkeshögskolans ansvarsområde http://www.yhmyndigheten.se/hem/vad-gor-yh-

myndigheten/  

http://www.yhmyndigheten.se/hem/vad-gor-yh-myndigheten/
http://www.yhmyndigheten.se/hem/vad-gor-yh-myndigheten/
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samt kompletterande utbildningar. Dessutom är de ansvariga för att samordna och stödja en 

nationell struktur för validering, och att vara nationell samlingspunkt för den europeiska 

referensramen för kvalifikationer, EQF. 

I samverkan med bland annat anordnare av valideringsinsatser, branschorganisationer och 

berörda myndigheter som Arbetsförmedlingen, Högskoleverket och Skolverket arbetar 

myndigheten med att ta fram modeller och regler för validering av utbildning och 

yrkeskunskaper. Informationsspridning sker exempelvis genom 

http://www.valideringsinfo.se/ , informationsskrifter, seminarier, möten och konferenser.  
 

Myndigheten fick i december 2009 även i uppdrag av regeringen att initiera framtagandet av 

kriterier för validering och riktlinjer för hur kvalitetssäkring och dokumentation av 

valideringsinsatser ska ske. Arbetet med att ta fram nationella kriterier och riktlinjer 

påbörjades under 2010 och har fortgått under 2011/2012 och avgränsats till att omfatta 

validering av reell kompetens. Bedömning av utländsk utbildning omfattas inte av dessa 

kriterier och riktlinjer. Föreliggande förslag på nationella kriterier och riktlinjer för validering 

av reell kompetens görs nu tillgängligt för att intressenter ska kunna inkomma med 

synpunkter. Förslaget kommer, efter det att synpunkter inhämtats, bearbetas och beslutas av 

myndigheten.   

 

Fortlöpande kunskapsuppbyggnad, uppföljning och utvärdering av valideringsarbetet i 

Sverige är också en viktig del i ansvaret för en nationell struktur för validering. Myndigheten 

för yrkeshögskolan ska även driva på utvecklingen av modeller och metoder för validering 

och föreslå förbättringar som kan bidra till att validering används på ett allt mer 

ändamålsenligt sätt inom utbildning och arbetsmarknad. Myndigheten för yrkeshögskolan har 

också i uppdrag att arbeta med bedömning av utländska eftergymnasiala yrkesutbildningar 

och med att under 2009-2011 leda en verksamhet med validering av nyanlända. 

 

Validering är ett viktigt och kraftfullt verktyg för livslångt lärande, förstärkning av individens 

möjlighet till att etablera sig på arbetsmarknaden och kan bidra till kompetensförsörjning på 

nationell, regional och lokal nivå. 
4
Målet för en nationell struktur för validering är att öka 

användandet av validering. 

 

Måleriutbildning på Utbildning Nord är en av totalt tolv i Sverige som är valideringsutförare 

(och sökbar i Myndigheten för yrkeshögskolans sökverktyg över valideringsutförare) inom 

Målerimodellen. Valideringsutförarna är utsedda av branschorganisationer och utför 

validering enligt nationella branschspecifika valideringsmodeller. 
5
Valideringsutförare går att 

söka både länsvis och yrkesvis via Myndigheten för yrkeshögskolan.  

                                                 
4
 http://www.valideringsinfo.se/Om-validering/Nationell-struktur-for-validering-/Mal-och-syfte/ . 

5
 http://www.valideringsinfo.se/sv/Sok-valideringsutforare/ . 

http://www.valideringsinfo.se/
http://www.valideringsinfo.se/Bedomning-av-utlandsk-utbildning/
http://www.valideringsinfo.se/VINN/
http://www.valideringsinfo.se/Om-validering/Nationell-struktur-for-validering-/Mal-och-syfte/
http://www.valideringsinfo.se/sv/Sok-valideringsutforare/
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2.7  Valideringsprojektet på Utbildning Nord 

De nordiska länderna har en stark tradition av att satsa på vuxenutbildning och livslångt 

lärande. I det sammanhanget är också behovet av att synliggöra, dokumentera och erkänna 

kunskap och kompetens en prioriterad fråga. År 2010 började Utbildning Nord utarbeta en 

utbildningsform som tillvaratar upplärning och utbildning som är relevant och viktig för 

länderna i Skandinavien där värdering och validering är en viktig del i arbetet. För detta 

arbete tillsatte Utbildning Nord en projektgrupp, ValNord, med målet att utveckla 

gemensamma metoder för samtliga utbildningsavdelningar för värdering, validering och 

dokumentation av yrkeskompetens med hög reliabilitet och med god validitet. Projektgruppen 

består av lärare från olika avdelningar. Metoderna ska ta sin utgångspunkt i den enskilde 

individens behov samt erbjuda vägledning för vidare studier eller arbete i yrket. 

 

Projektet är delat upp i två faser: 

 

Fas 1: Det första är att utveckla ett gemensamt värderingssystem för presumtiva studerande. 

Men först och främst för dem som påbörjat sin utbildning. Syftet med detta värderingssystem 

är att klartlägga och dokumentera  studerandes formella och icke formella kompetens. Tanken 

är att värderingssystemet ska kunna köra igång på hela skolan under augusti 2012. 

 

Fas 2: Det andra är att Utbildning Nord ska utveckla en universell metod för validering. 

Genom denna metod ska man kunna testa och dokumentera yrkeskompetensen oavsett 

varifrån personen kommer eller vilken bakgrund personen har.  

 

Projektet är just nu i fas 1 och kommer till hösten att övergå till fas 2. 

 

ValNords projektgrupp har utarbetat en metod, enligt figur 2 nedan, där nya studenter 

tillsammans med sina lärare ska utreda vilka kunskaper den studerande har med sig när 

han/hon kommer till Utbildning Nord för att börja sin arbetsmarknadsutbildning. 

Värderingsmetoden går ut på att läraren med hjälp av ett värderingsinstrument (blankett) 

tillsammans med den studerande går igenom ett antal frågor och fyller i Värderingen – 

underlag för utbildningsplan (bilaga 4) för att komma fram till vilka kompetenser den 

studerande har sedan tidigare och vilka ytterligare kunskaper han/hon behöver komplettera 

med för sitt framtida yrke (kompetenskartläggning). Och här är det viktigt att ta hänsyn till 

allt den studerande gjort tidigare under sitt livslånga lärande såsom tyst kunskap och formellt 

och icke formellt lärande samt inte minst informellt lärandet. Det kräver omdöme och 

urskillningsförmåga från bedömaren att fånga kunskap som visar sig i handlingen. Efter det 

upprättas antingen en individuell utbildningsplan för fortsatt utbildning eller så går den 

studerande direkt till t.ex. lärlingstid eller formell yrkesprov. Vid behov av testning av 

praktisk yrkesskicklighet används blankett Testunderlag – bedömning av yrkeskompetens 

(bilaga 5). 

 

Utbildning Nords modell följer i princip den modell som Valideringsdelegationen tagit fram 

(se figur 1) med översiktlig kompetenskartläggning, fördjupad kompetenskartläggning samt 

bedömning som kan utmynna i ett intyg, betyg, certifikat eller licens beroende på bransch och behov. 
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Värderingsmodell 
 

 
Figur 2. Värderingsmodell som projektgrupp ValNord har utarbetat

6
. 

 

Tidigare använd metod för värdering av kunskap på Utbildning Nord  

Undervisningspersonalen på Utbildning Nord har tidigare använt olika metoder för värdering 

och validering av de studerande. Trots att det i kvalitetssystemet funnits en rutinbeskrivning 

för att fastställa studerandes förkunskaper inför fastställande av avtal om individuell 

utbildning.  

 

Enligt rutinbeskrivningen ska den studerande inom de två första veckorna ha fyllt i blanketten 

för egen värdering av förkunskaper (bilaga 6) med utgångspunkt från de förkunskaper som 

tidigare utbildningar eller yrkeserfarenhet har gett. I de fall där tveksamhet uppstått har 

läraren bistått den studeranden med hjälp i bedömningen. Det kan t.ex. varit hur en tidigare 

utbildning värderas. Denna egna värdering av förkunskaper och utvärderingen efter åtta 

veckor, har legat till grund för upprättande av avtal om individuell utbildningsplan. 

 

De metoder som många lärare använder idag är godtyckliga, utvecklade och använda av den 

enskilda läraren. Genom ValNord projektet blir all erfarenhet, som är tillvaratagen och tagen i 

bruk på skolan, undersökt och värderad och på basis av detta vill Utbildning Nord utveckla ett 

gemensamt system för värdering och validering av de studerande. 

                                                 
6
 Hämtat från ValNords projektpresentation efter godkännande av Sture Troli. 
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2.8 Forskning om validering 

Svensk Forskning 

Stenlund (2011b) har skrivit en avhandling där hon undersöker validiteten och reliabiliteten i 

bedömning av reell kompetens inom högre utbildning. Avhandlingen består av fyra studier. I 

en av studierna (Stenlund, 2012) genomfördes en enkätundersökning bland sökande till 

yrkeslärarutbildningen. Där studerades deltagarnas erfarenheter av bedömningsproceduren 

och cirka 330 av dem som sökt till yrkeslärarutbildningen genom den här specifika 

proceduren för bedömning av reell kompetens svarade på enkäten. Resultaten visade att det 

verkar finnas hot mot validiteten i såväl administrationen av bedömningen som i 

konsekvenserna av bedömningen. Exempelvis fanns det skillnader mellan hur mycket hjälp de 

sökande hade fått för att beskriva sin reella kompetens och en negativ konsekvens av 

bedömningen var att en del av deltagarna upplevde att bedömningen saknade trovärdighet och 

rättvisa.  

Stenlund (2011a) undersökte även antagningsbeslut till yrkeslärarutbildningen grundade på 

reell kompetens för cirka 600 individer under tiden 2008-2010. Åtta olika universitet var 

representerade i studien. Resultatet visade bland annat att det finns skillnader mellan de olika 

universiteten som kan ifrågasätta validiteten och trovärdigheten i de här besluten och att 

förbättringar behövs för att besluten ska räknas som valida. 

Sedan undersökte hon överensstämmelsen mellan bedömare och överensstämmelsen för 

bedömare som upprepar sin egen bedömning (Stenlund, 2011b). Här visade det sig att 

överensstämmelsen mellan bedömare är svag och sämre än överensstämmelsen för en 

upprepad bedömning av samma bedömare. Den generella slutsatsen Stenlund (2011b) gör i 

sin avhandling är att det verkar finnas brister i bedömningen av reell kompetens inom högre 

utbildning och att den inte är så valid som den borde vara. Det är viktigt att uppmärksamma 

betydelsen av kvalitet, i termer av validitet, i den här typen av bedömningar. Vidare studier är 

nödvändiga inom området och bedömningen har potential att nå en högre grad av validitet om 

förbättringar genomförs. 

Nordisk forskning 

I en forskningsrapport gjord på uppdrag av NVL (Nordiskt nätverk för vuxnas lärande) och 

SVL (Rådgivningsgrupp för vuxnas lärande), med finansiering från NMR (Nordiska 

Ministerrådet) analyserades exempel på valideringsverksamhet inom Norden och den 

forskning som bedrivits inom valideringsområdet i de nordiska länderna synliggjordes 

(Andersson, P., & Stenlund, T. 2012). Exemplen på valideringsverksamhet i rapporten berör 

särskilda målgrupper och flexibilitet i arbetslivet. De centrala begrepp som tagits som 

utgångspunkt är inkludering, rörlighet, flexibilitet, ”empowerment” (egenmakt) samt 

anställningsbarhet. Resultatet visar goda exempel på att valideringsverksamhet genomförs för 

att stärka och inkludera speciellt utsatta grupper, som invandrare, interner, individer med låg 

utbildningsnivå och individer med läs- och skrivsvårigheter, i arbetslivet. Oftast sker detta 

genom att höja deras utbildningsnivå och därmed deras anställningsbarhet. Exemplen i 

rapporten visar också att det görs insatser för att öka rörlighet och flexibilitet inom yrken i 

både privat sektor, t ex anställda inom bank och finans (Island) och metallarbetare med 

kompetens inom skärteknik (Sverige) samt offentlig sektor, t ex administratörer (Danmark) 

ambulanspersonal (Norge) och postanställda (Finland). Men det visar även att det finns 

problem på samhällsnivå, t ex strukturella problem relaterade till ekonomiska aspekter, och på 
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individnivå, t ex motstånd och misstänksamhet mot utbildningssystemet samt 

kommunikationssvårigheter som utgör hinder för valideringsverksamheten. 

 

Eftersom vi är en trenationsskola så har vi även tittat lite närmare på hur forskningen ligger 

till i Finland och Norge. Andersson & Stenlund (2012) menar att deras forskningsöversikt 

visar att det främst är i Sverige som forskning bedrivits med fokus på validering. Forskningen 

har använt varierande teoretiska perspektiv för att belysa olika aspekter av 

valideringsprocessen. Teorier om lärande, styrning, kommunikation, genus, organisering och 

validitet har använts för att öka förståelsen för validering som företeelse (Andersson & 

Stenlund, a.a.). 

 

Finland har ett väl definierat nationellt kompetensbaserat kvalifikationssystem för 

yrkesexamina, ett system som introducerades redan år 1994. Det finns i Finland inte ett 

system för validering inom utbildning och ett för arbetsmarknad utan det är ett enhetligt 

integrerat system för de båda sektorerna. Den tredje sektorn (föreningar och organisationer) är 

däremot inte inkluderad fullt ut – validering inom tredje sektorn är det som är minst utvecklat 

i Finland även om viss verksamhet pågår. I det kompetensbaserade kvalifikationssystemet tar 

man upp exakt vilka kompetenser som kan värderas (och inga andra), hur de ska värderas och 

mot vilka kriterier. Systemet kan sägas vara behovsstyrt utifrån arbetslivets krav och 

kvalifikationerna är framtagna i samarbete mellan arbetsmarknaden och utbildningssystemet. 

Bedömningen sker alltid mot utbildningssystemets kriterier. Det är Undervisningsministeriet 

som ansvarar för lagstiftning och finansiering och Utbildningsstyrelsen ansvarar för att 

fastställa strukturen och kriterierna för de kompetensbaserade kvalifikationerna och de svarar 

också för en del av finansieringen. De implementerar lagarna och kontrollerar också hur dessa 

följs. Vuxenutbildningscentren ansvarar däremot för procedurer och metoder. Det 

kompetensbaserade kvalifikationssystemet har funnits sedan 1994 och har gett personer rätt 

att göra prov för en kvalifikation (yrkesexamen) utan att först ha deltagit i utbildning. I 

praktiken har de flesta ändå läst hela utbildningar. Från 1 mars 2007 har vuxenutbildningen i 

Finland individualiserats. Det innebär att utbildningsinstitutionerna ska se till vad personen 

har för kunskaper och tillgodoräkna det som går, och om individen behöver komplettera för 

att nå en yrkesexamen görs en individuell studieplan upp. (Hult, Å., & Andersson, P. 2008). 

 

Enligt forskningsrapporten (Andersson, P & Stenlund, T. 2012) har några mindre studier 

gjorts i Finland, men såvitt de funnit finns ingen internationellt tillgänglig forskning 

publicerad. Det som gjorts är främst utvärderingar och mer praktiskt orienterade projekt. I 

Finland, liksom tidigare i Danmark, pågår också ett arbete med en antologi om validering med 

såväl inhemska som internationella bidrag. 

 

Norge genomförde ett realkompetensprojekt under åren 1999–2002 där syftet var att etablera 

ett nationellt system som ger individen möjlighet att dokumentera sin reella kompetens och få 

den värderad. Tanken var att skapa legitimitet för systemet i utbildningssektorn, tredje sektorn 

och i arbetslivet. Ett antal pilotprojekt genomfördes under de angivna åren och ett nationellt 

experimenterande genomfördes i alla tre sektorer (utbildning, arbetsmarknad, tredje sektorn) 

för att pröva ut olika metoder och verktyg. Utbildningssystemet, tredje sektorn och arbetslivet 

samarbetade med utvecklingen av kriterier och metoder för att valideringen skulle få 

legitimitet. Ett enhetligt sammanhållande system för alla sektorer kan dock inte urskiljas i 

Norge, men däremot en nationell struktur med dokumentationsformer för validering i alla tre 

sektorerna. Vox (ett nationellt centrum/institut för vuxnas lärande) har fått i uppdrag av 

Kunnskapsdepartementet att koordinera och verkställa arbetet med validering i Norge. Norge 

är det land i Norden som under längst tid har haft en nationell struktur och 
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dokumentationsformer för alla tre sektorer. Ansatsen till en nationell struktur för validering är 

inte lika utvecklad inom alla sektorer. Den norska valideringen är liksom i övriga nordiska 

länder »utbildningstung«, dvs. har en tonvikt på utbildningssidan. Det finns framtagna 

metoder och verktyg för värdering av kompetens inom utbildningssektorn och värderingar 

sker alltid mot skolans kursplaner. Även om nationella dokumentationsformer finns 

framtagna för alla sektorer så är de relativt nya och inte speciellt frekvent använda, varken 

inom arbetsmarknad eller inom tredje sektorn. (Hult, Å., & Andersson, P. 2008) 

 

Enligt forskningsrapporten (Andersson, P., & Stenlund, T. 2012) finns i Norge en del 

forskning som indirekt är relevant för valideringsområdet, men fokus i forskningen ligger inte 

på validering som företeelse. Det finns dock några artiklar och rapporter som är av större 

intresse när det gäller validering. En artikel handlar om bedömning av kompetens på 

arbetsplatsen (Skule, 2004). Ett annat exempel är en rapport om hur arbetsgivare ser på i 

första hand formell – men då även i andra hand reell/faktisk – kompetens (Ure, 2010). 

Ytterligare en rapport av intresse handlar om erfarenheterna av högre utbildning bland 

personer med en bakgrund av informellt/icke-formellt lärande (Holmesland & Lundin, 2009). 

Slutligen kan nämnas en rapport om validering inom ramen för utbildning som äger rum inom 

kriminalvården (Alfsen, C. Hanssen, Å. & Lyngvær Ramstad,S. 2010). 

 

 Arbetsplatsvalidering  

Det finns både en nytta och en risk med att synliggöra anställdas kompetens, konstaterar 

Berglund (2010) i sin doktorsavhandling där han undersökt ämnet i samarbete med två företag 

och två kommuner. En arbetsgivare som vill undersöka de anställdas kompetens behöver 

utföra en balansakt mellan risk och nytta. Å ena sidan kan kartläggningen lyfta fram 

kompetens till nytta i företaget. Å andra sidan kan medvetenhet om kompetens ge negativa 

effekter i företaget. En kompetens som man tidigare varit omedveten om kan leda till högre 

lönekrav och kanske även att man söker sig bort från företaget. Validering används inom 

såväl vuxenutbildning som arbetsförmedlingen när man ska utfärda intyg eller betyg på 

kompetens. 

 

Berglund (2010) skriver i sin avhandling på spaning efter arbetsplatsvalidering som är en 

studie av fyra organisationers synliggörande av kompetens. Syftet med Berglunds avhandling 

är att  undersöka hur man synliggör, bedömer och värderar kunskap och kompetens på fyra 

olika arbetsplatser. Han kallar detta  ”system” av bedömning och värdering för 

arbetsplatsvalidering. Vidare skriver Berglund (2010) att traditionell validering har varit 

grund för en rad empiriska och teoretiska studier i Sverige. Vad det gäller om validering i 

arbetslivet har inte tidigare belysts. Berglund menar att hans avhandling svarar till behov att 

belysa på vilket sätt validering, värdering och erkännande av kunskaper och kompetenser 

skapas och uttrycks samt att förstå vad som synliggörs på arbetsplatserna. Avhandlingen är 

den första doktorsavhandlingen om validering i ett svenskt sammanhang. 

 

Berglund nämner tre olika typer av validering i sin avhandling. Den första typen av validering 

är traditionell validering som handlar om validering  inom kommunal vuxenutbildning och 

t.ex.  i regi av arbetsförmedlingen med syfte att ge 

formellt erkännande av informellt uppnådda kunskaper och kompetenser. Validering kan 

genomföras pga. risk för arbetslöshet eller med en svag position på arbetsmarknaden avseende 

utbildningsnivå. Den andra typ som han nämner är arbetsplatsvalidering som är Berglunds 

huvudsakliga undersökningsområde i studien. Med arbetsplatsvalidering avses de olika typer 

av metoder och sätt som företag eller kommuner använder sig av för att synliggöra, värdera 
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och använda kunskap och kompetens i den egna organisationen. Den tredje typen av 

validering kallar han den  tredje vägens validering för att kunna utgöra en tänkbar utveckling 

av validering, dvs. som kombinationsmöjligheter av traditionell validering och 

arbetsplatsvalidering. 

 

Berglund nämner långsiktiga mål samt kortsiktiga mål inom validering. Den först nämnda är 

att kunskap och kompetens som icke är synlig blir synlig för att senare ha användning i 

arbetslivet. De andra, kortsiktig mål, handlar om att  genom värdering får informell 

kompetens en formell status. Enligt Berglund är grunden till validering att ”förvandla det som 

inte tidigare har varit synliggjort eller formellt erkänt till något dokumenterat, legitimerat 

och värderat” (Berglund, a.a.). 

 

Vidare de frågeställningar som är mest utpräglade i Berglunds analys handlar om två 

dimensioner av företags och kommuners sätt att synliggöra kunskaper och kompetenser i den 

egna organisationen. Det första handlar om på vilka sätt kunskap och kompetens synliggörs 

och värderas, vilka processer är inledda och vilka strukturer finns inom organisationerna som 

i olika sätt medverkar till värderingen av kunskaper och kompetens. Detta enligt Berglund kan 

man säga vara en fråga om vad och hur.  Den andra dimension har handlat om vilka skäl det 

funnits till deras olika sätt att synliggöra, och i förekommande fall osynliggöra, kunskap och 

kompetens. Att traditionell validering och arbetsplatsvalidering till 

stor del drivs och leds av skilda logiker har varit en utgångspunkt samt har varit en tilltagande 

slutsats i analysarbetet. Denna vinkel kan man enligt Berglund försöka behandla med frågan 

varför speciellt med tanke på de skäl till validering som finns på arbetsplatserna (Berglund, 

2010).  
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3. Metod  

3.1 Metodval 

Vi har valt en halvstrukturerad kvalitativ intervju som metod vid denna undersökning. Valet 

att använda kvalitativa intervjuer blev aktuellt pga. att vi ville belysa lärarnas och studerandes 

egna upplevelser, det vill säga ta reda på skillnaden mellan den gamla och den nya 

värderingsmetoden bland lärarna samt att veta hur den nya värderingsmetoden fungerar i 

praktiken. Vidare ville vi undersöka om de har skett någon kvalitetshöjning mellan dessa två 

värderingsmetoder. Enligt Kvale (2007) är syftet med en kvalitativ forskningsintervju att 

”erhålla kvalitativa beskrivningar” från den intervjuades syn till livet men också att tolka 

dessa meningar. Enligt Backman (2008) kännetecknas en kvalitativ metod av att den inte 

använder sig av siffror eller tal, utan innefattar och resulterar i verbala formuleringar, skrivna 

eller talade .Om man använder en kartläggande undersökning med intervjun kan man 

analysera aktörens (lärare och elever ) åsikter eller begreppsförståelse (Johansson & Svedner, 

2010). 

 

I vår undersökning var vi intresserade av vilka åsikter lärare och studerande har om 

värderingsmetoden. Kvalitativa synsätt riktar intresset till individen och vill ta reda på hur 

dessa tolkar och formar sin verklighet (Backman, 2008). Vi valde halvstrukturerade intervjuer 

som metod för att vi ville ställa färdiga frågor dvs. ha en struktur i arbetet. Halvstrukturerad 

intervju innehåller teman samt olika förslag till relevanta frågor (Kvale, 2007). Vi ställde 

samma frågor med samma ordningsflöjd till samtliga lärare. Trost (2005) menar att ”en 

intervju är högt strukturerad om den har struktur ”. Intervjuer ger, rätt använd, kunskap som är 

direkt användbara i läraryrket enligt Johansson & Svedner (2010) 

 

3.2 Urval 

Vi har intervjuat fem yrkeslärare i undersökningen, varav fyra män och en kvinna samt fem 

manliga studerande från bygg-hantverk och teknik-industri avdelningar på Utbildning Nord. 

Urvalet gjordes utifrån att vi ville undersöka hur pilotgruppen (utsedd av ValNord) anser att 

den nya värderingsmetoden fungerar i praktiken. 

3.3 Etiska överväganden 

Forskning är viktigt både i samhället och för  individen för att dessa ska kunna utvecklas. 

Detta innebär inte att man får forska hur som helst utan kravet är att forskningen och dess 

frågor är väsentliga samt att individen inte utsätts för någon fara. Intervjuer och 

undersökningar kräver vissa etiska överväganden innan, under och efter intervjuerna och 

undersökningarna. Dessa  etiska överväganden är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som enligt Vetenskapsrådet (2002) är de fyra 

principer och kriterier som ska beaktas när man genomför undersökningar och studier. 

 

Informationskravet 

I början av intervjun presenterade vi vårt syfte med undersökningen, och upplyste lärarna och 

de studerande om att deltagandet i intervjuerna är frivilligt och att de kan avbryta sin 

medverkan när helst de så önskar. Informanterna fick läsa intervjufrågorna innan själva 

intervjun. De fick även möjlighet att ställa frågor om intervjun. 
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Samtyckeskravet 

Vårt examensarbete började med att vi skickade mejl (bilaga 1) till berörda lärare för att få 

deras samtycke till intervjuerna. I mejlet bad vi lärarna att även fråga de berörda studerande 

om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Samtliga lärare och studerande ville vara 

med i undersökningen. Vi informerade dem om att de har rätt att bestämma om, hur länge och 

på vilka villkor de ska delta.  

 

Konfidentialitetskravet 

Vi frågade informanterna muntligt om vi fick spela in intervjun och alla berörda godkände 

detta. Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon. Eftersom svaren är konfidentiella 

informerades informanterna om att deras namn och födelsedata inte skulle vara med i 

examensarbetet. Vi informerade dem även om att samtliga intervjuer som spelats in skulle 

kasseras direkt efter att de har blivit bearbetade.  

 

Nyttjandekravet 

Redan i början av intervjuerna informerade vi deltagarna om att vårt syfte med intervjuerna 

var en del av vårt examensarbete och att frågorna skulle sammanställas så att man inte skulle 

se vad enskilda personer svarat och att sammanställningen skulle ingå i vår forskning. 

3.4 Genomförande 

Vi började  arbetet med att skicka ett mejl till berörda lärare som ingår i pilotgruppen (bilaga 

1). Sedan intervjuade vi en lärare för att kontrollera intervjufrågornas (bilaga 2) relevans. 

Sammanlagt intervjuades fem lärare samt fem studerande som började sin utbildning under 

februari 2012. Båda författarna var med vid alla intervjutillfällen. Om man är två samspelta  

intervjuare vid intervjutillfället ger intervjun vanligtvis större informationsmängd och 

förståelse än vad det skulle göra med bara en intervjuare (Trost, 2005).  

 

Varje informant intervjuades individuellt. Vi reserverade en halvtimme till varje 

intervjutillfälle. Vi bestämde tillsammans med den enskilda läraren när intervjun skulle ske. 

Intervjupersonerna fick välja tid och plats för intervjun och samtliga intervjuer, lärare och 

studerande, genomfördes på respektive avdelning. Att intervjupersonerna fick välja tid och 

plats är viktigt för att de skulle känna sig trygga i miljön och inte känna någon tidspress. 

Intervjumiljön ska vara så lugn som möjligt samt ostörd. De intervjuade skall känna sig 

trygga (Trost, 2005).  

 

De tio intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefons inspelningssystem. 

Inspelningarna lyssnades igenom ett antal gånger och skrevs ut in extenso som innebär att 

man skriver ut bandade intervjuer ordagrant. Analysen av resultatet fortsatt med läsning av 

det utskrivna materialet ett antal gånger med funderingar över vad vi hade sett och hört under 

intervjuns gång.  

 

För att hitta en analystik kategori och för att få en överblick över materialet gjordes en tabell 

på en whiteboard tavla (Trost,2005). Forskningsfrågorna översattes till intervjumaterialet och 

lades ut i tabellen. Kvale (2007)  har i en tabell beskrivit hur forskningsfrågor kan översättas 

till intervjufrågor. Denna metod har varit grunden till att arbeta fram intervjufrågor samt till 

bearbetning av resultatet i examensarbetet.  

 

För att försöka hitta gemensamma meningar eller ord från intervjumaterialet överstryktes de 

med färgpennor. Enligt Trost (2005) kallas denna fas att tolka materialet för att hitta det som 
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verkligen är intressant. Forskningsfrågorna skrevs på vänstersida om whitebordtavlan. Tre 

huvudteman från intervjufrågor skrevs upp som huvudkategorier och åsikter om de tidigare 

och de nya värderingsmetoderna jämfördes. Gemensamma meningar och ord sorterades in på 

tre  kategorier. Kvalitehöjning har bearbetats som en tredje forskningsfråga.  
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4. Resultat 

Först frågade vi lärarna vilken värderingsmetod har de använt tidigare och har de använt 

värderingsunderlaget "Egen värdering av förkunskaper" NB 033 från vårt kvalitetsystem? 

Och om inte, varför inte eller har de använt någon annan metod istället? Vi frågade också 

vilken information den gav till läraren. Två av fem intervjuade lärare sa att de har använt 

denna metod.” Jag har använt NB 033 blanketten”. Det kom fram att de tidigare använda 

metoderna passar bra till studerande som inte har några förkunskaper att värdera. När vi 

frågade vilken information de gamla metoderna gett till läraren fick vi svaren att information 

har varit bra ”Metoden som jag har använt gav bra information ”.  

 

Vi hade räknat med att lärarna skulle ha använt den tidigare metoden (bilaga 6). Detta 

oväntade resultat, med att lärarna använt andra metoder, påverkade och försvårade därmed vår 

sammanställning av svaren. Pilotgruppen har använt olika värderingsmetoder, en del har 

använt den som finns på Utbildning Nords kvalitetssystem, en del har använt egna metoder 

och några har inte använt någon metod alls. Någon har använt nationellt framtagna metoder 

till värdering. Somliga har ärvt den metod de använder från en tidigare anställd lärare. 

”Information av vilken metod jag skall använda fick jag från min förra kollega”. En orsak till 

att pilotgruppen använts sig av olika metoder  har bl.a. varit att man inte har vetat att det finns 

en metod till värdering i kvalitetsystemet. ”Jag visste inte det fanns en metod att använda i 

systemet ”. En annan orsak är att det i Utbildning Nords kvalitetssystem finns två 

värderingsblanketter med olika numreringar till samma ändamål.  

 

Tabell 1. Samling av hur och vilka metoder lärarna har använt sen tidigare samt vilken 

information läraren fått från den nya metoden.  

De tidigare metoderna Den nya metoden 

 

 

- Har använt olika värderingsmetoder 

som finns i kvalitetsystemet  

- Nationella metoder i bruk 

- Egna metoder 

- Har inte haft vetskap att använda denna 

metod  

- Har ”tagit över” metod från 

föregångare  

- Olika numrering i systemet (
7
NB 056 & 

NB033) 

- Man har inte kunnat fråga 

språkkunskaper eller anpassningsbehov 

- Tystkunskap, praktiskt prov, det kan 

man göra på en tio minuter 

 

 

- Bra information inför användandet av 

den nya blanketten 

- Grundläggande 

- Det kom fram vad elever kan i förväg 

- Visade på utbildningsbehovet  

- Erfarenhet i språk 

- Anpassningsbehov för den studerande 

- bra (blankett)   

- Erfarenhet inom yrket 

 

 

 

                                                 
7
 NB är förkortning av Nordblankett. Utbildning Nord använder förkortningen till blanketter i kvalitetssystemet. 
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På andra intervjufrågan ville vi att lärarna skulle beskriva vilken information de fick ut av de 

tidigare använda värderingsmetoderna samt funderingar över följande tema som studerandes 

tidigare erhållen kunskap, yrkeserfarenhet, motivation, språkkunskap och anpassningsbehov. 

Vi  har jämfört vilken skillnad på  information de tidigare och de nya metoderna ger till 

lärarna. 

 

En väsentlig skillnad med den nya metoden jämfört med de tidigare använda metoderna är att 

alla kan använda samma metod (underlag). En annan skillnad som kom fram är att man med 

den nya metoden kan värdera kunskap utan betyg och intyg genom att den studerande vid 

behov kan testas antingen med skriftliga prov eller med en praktisk bedömning av 

yrkeskompetens. I de tidigare använda metoderna värderades inte detta alls. Inte heller togs 

hänsyn till tidigare yrkeserfarenheter, vilket görs i den nya metoden. En  lärare sa sig kunna se 

studerandes kunskap direkt (tyst kunskap) ”Man ser direkt om man kan eller inte”. 

Ytterligare en skillnad som kom fram är att man med de gamla värderingsmetoderna inte 

kunnat fråga om språkkunskaper eller anpassningsbehov av de studerande. ”man kunde inte 

fråga något  om språkkunskaper” – ” Vi har frågat alla alternativ frånsett anpassningsbehov” 

vilket man kan göra med den nya metoden. 

 

 

Tabell 2. Samling av vilken information de tidigare metoderna och den nya metoden ger till 

lärarna.   

De tidigare metoderna Den nya metoden 

 

- De gamla gett bra info ( NB 033)  

- Inget om språk, anpassningsbehov 

- Mer yrkesinriktad 

- Fungerat bra till studerande som 

inte har förkunskaper 

- Har använt eget metod. kunnat 

fråga allt förutom 

anpassningsbehov 

 

- Två svarade att själva info om blanketten 

- Grundläggande information 

- Tidigare yrkeserfarenhet 

- Språk 

- Anpassningsbehov/sjukdomar 

- Datakunskap 

- Egna mål och förväntningar 

 

 

På intervjufråga tre och fyra ville vi att lärarna skulle beskriva vilka för och nackdelar de fann 

från de tidigare metoderna och den nya använda  metoden. En av fem intervjuade tyckte  att  

den gamla använda metod har fungerat bra pga. mestadels av studeranden som börjar 

utbildningen har inga förkunskaper ”våra nya som har kommit har inga förkunskaper, det är 

fördel”.  En av fem som vi intervjuade  svarade att  den gamla metoden var mer yrkesinriktad 

och tyckte att det är en fördel. Vidare ville vi veta vilka nackdelar lärarna fann på de tidigare 

metoderna. En av fem intervjuade svarade att alla lärare använder olika värderingsmetoder. 

En intervjuade av fem svarade att ”den tidiga värderingsmetoden frågade ingenting om 

språkkunskaper eller anpassningsbehov. 

 

En av fem svarade att det är fördel att använda den nya värderingsmetoden för att det är 

lättare  arbeta om man har papper framför sig ” man har ett bra värktyg att använda”. En av 

intervjuade tyckte värderingsblanketten var enkelt att följa. Två av fem intervjuade tyckte  att 

om man följer värderingsblanketten visste man hur man ska planera utbildningen till 

studerande ”Då vet man ungefär var ska man lägga utbildningen, ska man börja från början 

eller lite längre fram”. Två av fem intervjuade tog fram att det är fördel att kunna fråga om 

studerande har anpassningsbehov innan utbildningen börjar ”om man har sjukdomar eller 



   

20 

annat som man måste veta innan utbildningen börjar med tanken på utbildningstiden”. 

Nackdelar med att använda den nya värderingsmetoden svarade tre av fem  intervjuade att 

det inte fanns. En av fem svarade att en nackdel är att det finns olika kolumner i samma ämne 

samt en av fem svarade att det finns många dupletter i blanketten ” vi stryk något som de tog 

fram flera ställen”. 

 

 

Tabell 3.Samling av information om vilka för- och nackdelar det finns med de tidigare 

metoderna samt vilka för- och nackdelar den nya metoden har enlig lärarna.  

 De tidigare 

metoderna 

Fördelar Nackdelar 

- Studerande har inte 

förkunskaper 

- Var mer yrkesinriktad 

- Vet inte 

 

 

- Alla avdelningar har använt 

olika metoder  

- Kunde inte fråga om 

språkkunskaper / 

anpassningsbehov 

 

Den nya 

metoden 

- Enkelt att följa 

- Samma nivå som moduler 

- Man kan kartlägga utb. 

Behov (tyst kunskap) 

- Kan fråga om 

anpassningsbehov, 

sjukdomar 

- Man vet hur man lägger ut 

utb. 

- Ska man börja utb. från 

börjar eller kan den  kortas 

av 

- Utb. tiden, hur mycket 

yrkeserfarenhet kan korta 

av utb. 

- Kartlägga 

anpassningsbehov  

 

- Inga 

- Olika kolumn i samma ämne 

- Nej  

- många dupletter 

 

 

 

 

Kvalitetshöjning? 

 

På intervjufråga fem och sex ville även undersöka om pilotgruppen anser att den nya metoden 

ger en kvalitetshöjning jämfört med de tidigare använda metoderna. Alla intervjuade tyckte att 

den nya metoden var bra och att det inte fanns några nackdelar. När vi frågande vilken kvalité 

de tidigare använda värderingsmetoderna gav på validering blev svaret sju på skalan ett till 

tio. Vad det gäller den nya metoden blev svaret 8,2 på samma skala. De intervjuade tyckte att 

kvalitén skulle kunna bli högre om man skulle ha ett dataprogram till hands när man gör 

värderingar för att mata in det som annars skrivs för hand. ” Att kunna använda dataprogram 

skulle höja kvalitén”. Några ansåg att utbildningsinnehållsdelen på den nya 

värderingsmetoden skulle varit anpassad till respektive yrkesutbildning.  
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Figur 1. visar svar på vilken kvalitet de fem intervjuade lärarna anser att de tidigare 

metoderna respektive nya värderingsmetoden ger på validering? Skalan är 1-10, där 1 är 

Mycket dålig kvalitet och 10 är Mycket bra kvalitet.  ( N=5) 

 

 

 

 
Figur 2. visar svar på vilket medelvärde lärarna gett till de tidigare metoderna resp. den nya 

metoden.  

( N=5) 
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Sammanställning av studerandes intervjuer 

 

Vi intervjuade även studerande för  att få deras synpunkter om hur den nya 

värderingsmetoden fungerar i praktiken. Första frågan var vad de studerande tyckte om 

frågeställningarna i värderingsinstrumentet (bilaga 4). Alla studerande svarade  att 

frågeställningarna i värderingsmetoden var bra.  

 

Vidare frågade vi om det saknas någon väsentlig fråga. Fyra svarade att det inte saknades 

något väsentlig fråga. En studerande svarade att det skulle vara bra om man skulle kunna 

fråga om studerande har någon diagnos för att få extra hjälp till sina studier. På frågan om det 

fanns någon oväsentligt fråga på värderingsmetoden svarade fyra att det inte fanns. En 

studerande tyckte att det var oväsentligt att fråga om han vill lära sig finska, engelska, norska.  

 

Vidare frågade vi om frågorna var relevanta för den utbildningen studerande hade sökt. Tre 

var eniga om att frågorna var relevanta. En studerande tyckte att det var svårt att svara på 

frågan samt att det är lättare svara efter tre månader. En svarade inte på frågan utan svarade 

först när läraren frågade.  

 

Vidare frågade vi om värderingsmetoden gav objektiv information om de studerandes tidigare 

studier/arbete/erfarenheter? Fyra studerande tyckte att metoden gav objektiv information av 

deras tidigare arbete, studier och erfarenheter. En studerande tyckte att frågorna var svåra att 

förstå samt att man skulle kunna använda lättare språk. 

 

Sammanställning av resultat efter forskningsfrågor 

 

Den första forskningsfråga var  ”Vad anser pilotgruppen utgör skillnaden mellan den nya 

värderingsmetoden jämfört med den tidigare använda metoden?” Resultatet visade att lärarna 

har använt olika metoder för att göra värderingar av tidigare erhållen kunskap hos studerande.  

Vi hade räknat med att lärarna skulle ha använt den tidigare metoden (bilaga 6). Detta 

oväntade resultat påverkade och försvårade därmed vår sammanställning av svaren. Med den 

nya metoden framkommer den studerandes tidigare erhållen kunskap, motivation, 

språkkunskap och anpassningsbehov medans det inte kom fram med de gamla metoderna. En 

annan väsentlig förbättring som framkom var att man kan värdera uppgivna kunskaper, där 

det saknas betyg eller intyg, genom att använda den nya värderingsmetoden.  

 

Den andra forskningsfrågan var ”Vad anser pilotgruppen om informationen som den nya 

värderingsmetoden ger jämfört med den tidigare använda metoden?” Resultat visade att de 

flesta lärarna tyckte den nya värderingsmetoden gav bredare information om de studerandes 

tidigare kunskaper och erfarenheter och att det är viktig att lyfta fram studerandes 

anpassningsbehov, språkkunskap och datakunskap. Det kom även fram att Utbildning Nord 

har haft två olika numreringar till samma värderingsblankett i kvalitetssystemet samt att en 

del lärare inte visste om att det fanns en metod till värdering i kvalitetssystemet.  

 

Den tredje forskningsfrågan var ” Vad anser pilotgruppen om kvalitén i den nya 

värderingsmetoden jämfört med den tidigare använda metoden?” Resultatet visade 

att lärarnas medelvärde av kvalitén höjdes från 7 till 8,2 med den nya värderingsmetoden.  
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5. Diskussion och analys 

I detta kapitel sammanfattar och behandlar vi de resultat vi anser viktiga. Syftet med detta 

examensarbete har varit att undersöka hur en ny värderingsmetod som tagits fram av ValNord 

fungerar i praktiken för lärare och de nya studerande som kommer till Utbildning Nord. Som 

vi nämnt tidigare är Utbildning Nord en gemensam utbildningsanordnare för Finland, Norge 

och Sverige. Utbildning Nord anordnar och utvecklar utbildningar för arbetsmarknadens 

särskilda behov i Finland, Norge och Sverige. Utbildning Nord skall även medverka till en 

större rörlighet av arbetskraften på den nordiska arbetsmarknaden. Våra frågeställningar har 

varit att undersöka vad som utgör skillnaden mellan den gamla och den nya 

värderingsmetoden samt om den nya värderingsmetoden ger bättre information om tidigare 

kunskaper. Vi har även undersökt om pilotgruppen tycker att den nya metoden ger en 

kvalitetshöjning jämfört med de tidigare använda metoderna. 

Den  första forskningsfrågan handlade om vad som utgör skillnaden mellan den nya och 

gamla värderingsmetoden. Det framkom vid intervjuerna att  lärarna har använt många 

olika metoder. Det visade sig att istället för att använda Utbildning Nords tidigare  

utvärderingsmetod har en del lärare använt metoder som man har tagit över av sin 

föregångare eller att man inte har vetat att det finns en metod till värdering. En del 

lärare har använt egna metoder eller inte någon metod alls. I vårt kvalitetssystem 

(datasystem) finns koder till olika blanketter för användning av bl.a. modell till 

värdering av egna kunskaper (bilaga 6). Det framkom via intervjun av en lärare att det 

finns flera koder till samma blankett i datasystemet. Vilket leder till osäkerhet hos 

lärarna som ska följa rutinbeskrivningen där endast en blankett är angiven för värdering.  

 

Istället för att göra egna bedömningar och tester kan man använda sig av samma instrument i 

form av den särskilda testblanketten för att värdera tidigare kunskaper om man inte har betyg 

eller intyg att visa. Vi kan konstatera att  med hjälp av de kriterier för bedömning som följer 

med testblanketten blir lärarnas bedömningar med valida. Som Haldin – Herrgård  (2004)  

skriver för att kunna synliggöra den dolda kunskapen behövs det skapas metoder till detta. I 

den nya värderingsmetoden har man utformat denna testblankett. Wedman m.fl. (2007) 

skriver att yrkeskompetens ofta kan vara så kallad tyst kunskap (svår att sätta ord på), så 

genom att ge autentiska test eller praktik får individen en möjlighet att synliggöra sin 

kompetens på ett bra sätt. Haldin-Herrgård (2004) skriver att olika forskare föredrar att 

använda olika modeller av kartläggning, antigen kunskapsbaserad eller kongnitiva som 

problemlösning. Vidare menar man att en kartläggning löser inte hela problemet med att 

fånga tyst kunskap men ger ett verktyg för att lokalisera kunskapen. (Haldin-Herrgård, 2004).  

 

Ett intressant  påstående kom fram från intervjuerna angående tyst kunskap. Det var att 

lärare kan se studerandes kunskap direkt. Enlig Andersson & Fejes ( 2010) är det just 

den tysta formen av kunskap som ofta faller bort eftersom den inte är mätbar i formella 

tester. Som nämnts säger Haldin-Herrgård (2004) att det är svårt att mäta dvs. lokalisera 

tyst kunskap. Intressant är att ändå påstår en del av lärarna att de kan se studerandes 

kunskap direkt. Andersson & Fejes ( 2010) skriver att värdering av tyst kunskap innebär 

att man gör en bedömning utifrån människans unika situation. Det kräver omdöme och 

urskillningsförmåga från bedömaren att fånga kunskap som visar sig i handlingen. I 

påståendet att läraren direkt kan se den studerandes kunskap handlar det om en förmåga 

att utifrån sin egen yrkeserfarenhet kunna värdera studerandes  tysta kunskap. 

Detsamma säger Andersson & Fejes (2010) att en person (studerande) som handlar utifrån 
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sin erfarenhet och sin kunskap inte alltid kan sätta ord på vad som ligger bakom att 

personen handlar just som den gör i respektive situation. Det blir då upp till 

bedömaren/läraren att se bakom agerandet för att ringa in vilken kunskap som finns 

(Andersson & Fejes, 2010). 

 

Mål för den andra delen i valideringsprocessen på Utbildning Nord är att jobba vidare för att 

hitta en metod där man kan validera studerandes kunskaper oavsett från vilket land de 

kommer. 

 

Andersson & Stenlund  (2012) skriver att all tidigare erhållen kompetens och kunskap ska 

erkännas. Detsamma skriver Skolverket (2012) att det är viktigt  man erkänner tidigare 

kunskaper oavsett av hur de förärvats. På liknande sätt kan vi använda den nya 

värderingsmetoden för att erkänna tidigare kunskaper från studerande. Berglund ( 2010) 

skriver att långsiktigt mål för validering är att kunskap och kompetens som icke är synlig blir 

synlig och att genom kortsiktiga mål får värdering för informell kompetens en formell status. 

Vi har funnit i vår undersökning från den andra forskningsfrågan att den nya 

värderingsmetoden enligt intervjuade lärare ger bättre/bra information vad det gäller 

studerandes tidigare erhållna kunskap, motivation, språkkunskap och anpassningsbehov. 

Speciellt viktigt var det för de lärare som inte använt sig av skolans tidigare värderingsmetod. 

Nu fick de ett verktyg att använda. Man kan även se validering som ett verktyg för att erkänna 

tidigare kunskaper. Nordisk Nätverk för vuxnas lärande skriver att validering är en process 

men också ett verktyg för att synliggöra, bedöma, erkänna tidiga kompetenser.  

 

Stenlund (2011a) har undersökt antagningsbeslut till yrkeslärarutbildningen grundade på reell 

kompetens för cirka 600 individer. Åtta olika universitet var representerade i studien. 

Resultatet visade bland annat att det finns skillnader mellan de olika universiteten som kan 

ifrågasätta validiteten och trovärdigheten i de här besluten och att förbättringar behövs för att 

besluten ska räknas som valida. I Utbildning Nords tidigare värderingsmetoder kan också 

validiteten och trovärdigheten ifrågasättas, men efter att den nya värderingsmetoden tas i bruk 

så bör validiteten och trovärdighet höjas eftersom alla lärare ska använda sig av samma 

värderingsmetod. Genom att man kan använda samma värderingsmetod för att värdera tidiga 

kunskaper överensstämmer med vad  Skolverket (2011)  säger om att exempelvis om en 

vuxen vill utbilda sig vidare är det viktig att man värderar tidigare kunskaper för att  

studietiden inte ska bli onödigt lång.  

Vad gäller resultatet av vår undersökning angående om den nya metoden ger en 

kvalitetshöjning jämfört med den tidigare använda metoden (oavsett vilken metod de använt 

sig av) så var det positivt. Resultatet visade på en kvalitetshöjning från 7 till 8,2 på en skala 

från 1 till10. Vad det gäller förbättringsförslag skulle kvalitén kunna bli högre om man skulle 

ha ett dataprogram, där man kan fylla i värderingen direkt på i datorn, till hands när man gör 

värderingen. Samt att utbildningsinnehållsdelen på den nya värderingsmetoden bör vara 

anpassad till respektive yrkesutbildning.  

Överlag var de studerande nöjda med värderingsmetoden. De hade inte varit med om något 

liknande tidigare, dvs. att någon frågat dem om tidigare erfarenheter. De resultat som vi anser 

som viktigast från studerandes intervjuer är att det är viktigt att läraren frågar om 

anpassningsbehov och att studerande har möjlighet att berätta om sina anpassningsbehov vare 

sig det är läs- och skrivsvårigheter, sjukdom eller andra funktionshinder. Det framkom vidare 

att frågorna var formulerade på ett krångligt språk. Av dessa svar kan man se att 

formuleringen av en del frågor bör ses över. Men det positiva är att läraren är med den 

studerande när värderingsblanketten fylls i och då har den studerande möjligheten att fråga 
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läraren om det är oklarheter eller om det är något man inte förstår. 

I Stenlunds (2012) studie visade resultaten att det verkade finnas hot mot validiteten i såväl 

administrationen av bedömningen som i konsekvenserna av bedömningen vid validering av 

sökande till yrkeslärarutbildningen. Exempelvis fanns det skillnader mellan hur mycket hjälp 

de sökande hade fått för att beskriva sin reella kompetens och en negativ konsekvens av 

bedömningen var att en del av deltagarna upplevde att bedömningen saknade trovärdighet och 

rättvisa. Något sådant hot mot validiteten ser vi inte i vår undersökning, eftersom våra 

studerande fyller i värderingen av sina kunskaper och erfarenheter tillsammans med läraren, 

och därmed har möjlighet att få hjälp av läraren vid behov. 

 

Efter att alla avdelningar och lärare börjat använda samma värderingsmetod så pekar vårt 

resultat på att Utbildning Nords bedömningar bör få högre validitet. Den generella slutsatsen i 

Tova Stenlunds avhandling (2011b) är att det verkar finnas brister i bedömningen av reell 

kompetens inom högre utbildning och att den inte är så valid som den borde vara. Det är 

viktigt att uppmärksamma betydelsen av kvalitet, i termer av validitet, i den här typen av 

bedömningar. Vidare studier är nödvändiga inom området och bedömningen har potential att 

nå en högre grad av validitet om förbättringar genomförs.  
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6. Slutsatser 

Resultatet av om vad som utgör skillnaden mellan den nya och gamla värderingsmetoden blev 

oväntad. Av den orsaken att de flesta av lärarna inte använt sig av den gamla 

värderingsmetoden, men samtliga tyckte likväl att den nya värderingsmetoden var bra eller 

mycket bra (eftersom de inte använt sig av något alls tidigare eller haft egna metoder för 

värdering och framtagning av individuella studieplaner). Den första forskningsfrågas visade 

också på att lärarna har använt olika metoder för att göra värderingar för tidigare erhållen 

kunskap hos studerande. Nu kan alla lärarna använda samma värderingsmetod istället för att 

ha olika. Det blir enhetligt och mer rättvist för de studerande som värderas. Med den nya 

metoden framkommer den studerandes tidigare erhållen kunskap, motivation, språkkunskap 

och anpassningsbehov medans det inte kom fram med de gamla metoderna. En annan 

väsentlig förbättring som framkom var att man kan värdera uppgivna kunskaper där det 

saknas betyg eller intyg, genom att använda den nya värderingsmetoden.  

 

I den andra forskningsfrågan kom det fram att de flesta lärarna tyckte den nya 

värderingsmetoden gav mycket bra information om de studerandes tidigare kunskaper och 

erfarenheter och att det är viktig att lyfta fram studerandes anpassningsbehov, språkkunskap 

och datakunskap. Det kom även fram att Utbildning Nord har haft två olika numreringar till 

samma värderingsblankett i kvalitetssystemet samt att en del lärare inte visste om att det fanns 

en metod till värdering i kvalitetssystemet.  

Angående frågan om kvalitetshöjning var resultat att med den nya värderingsmetoden får man 

bredare information av de tidigare erhållen kunskap från studerande samt att kvalitén på 

värderingsmodellen skulle bli högre om man skulle ha ett dataprogram till hands när man 

fyller i värderingen. Medelvärdet på lärarnas bedömning av kvalitén höjdes från 7 till 8,2 med 

den nya värderingsmetoden.  

 

De resultat som vi anser som viktigast från studerandes intervjuer är att det är viktigt att 

läraren frågar om anpassningsbehov och att studerande har möjlighet att berätta om sina 

anpassningsbehov vare sig det är läs- och skrivsvårigheter, sjukdom eller andra 

funktionshinder. 

 

Vi kan nu fråga oss om vi uppnått vårt syfte med detta examensarbete? Ja, delvis. För syftet 

var att jämföra den tidigare använda metoden (bilaga 6) mot den nya värderingsmetoden, men 

det vi inte visste då var att de flesta av lärarna inte använt sig av den gamla metoden (vilket vi 

trodde att alla gjorde), men alla hade dock använt sig av någon sorts metod. Och det framkom 

tydligt att den nya värderingsmetoden var uppskattad av samtliga lärare. Även de studerande 

var tillfredsställda med den nya värderingsmetoden. Ingen av dem hade tidigare varit med om 

något liknande och uppskattade att Utbildning Nord värderade tidigare kunskaper. Dock 

framkom det att språket i värderingsinstrumentet inte var så enkelt att förstå för samtliga. Vi 

tycker att validiteten och trovärdigheten i den här undersökningen varit bra.  

 

Har vårt arbete någon reliabilitet (det vill säga graden av överensstämmelse i en upprepad 

mätning av samma metod)? Det måste vi svara ja på, för vår uppfattning är att resultatet skulle 

bli den samma om intervjuerna upprepades. Så då torde våran undersökning vara tillförlitlig. 
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Valideringsdelegationen har skrivit i sina instruktioner att 

 

”bedriva och stödja utvecklingen av metoder och verksamhetsformer samt utforma 

förslag om vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att säkerställa en 

verksamhet”(SFS 2003:1096,§).  

 

Vi kan konstatera att Utbildning Nord genom att ha utsett en valideringsgrupp till att 

utarbeta en ny värderingsmetod har bedrivit utveckling och vidtagit åtgärder som 

säkerställer verksamheten.  

 

Vi har fått en värdefull inblick i den nya värderingsmetoden genom detta examensarbete. Den 

nya värderingsmetoden kommer till hösten att implementeras i verksamheten. Det är tänkt att 

samtliga lärare ska få en introduktion av värderingsinstrumentet och hur den är tänkt att 

användas. ValNords tanke är att alla lärare ska delta i kommande utbildning för värdering och 

vägledning enligt värderingsmodellen Figur 2. ValNords projektgrupp kommer att fortsätta 

sitt arbete med externa Validerings uppdrag och samarbete med formella valideringsaktörer t 

ex yrkesnämnder. 
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8. Bilagor 

 

Mejl till berörda lärare 2012-03-08 

 

Hej! 

Du är en av de lärare som utsetts av Valideringsgruppen till att göra Värdering av de nya studerande 

som kom till er avdelning förra veckan.  

Vi, Katja Nilsson och Minna Grape, har som examensarbete i vår lärarutbildning valt att undersöka 

hur värderingsmetoden fungerar i praktiken. I examensarbete ingår att intervju dig som berörd lärare 

samt de studerande som du gjort värdering på.  

Vi undrar nu om du kan ställa upp på en intervju under nästa vecka? 

Samt om du kan mejla namn på de studerande som du gjorde värderingen på och fråga dem om de 

kan tänka sig att ställa upp på en intervju under v.12? 

 Tacksam för snabbt svar eftersom vi har begränsad tid på oss att sammanställa intervjuerna. 

 Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att höra av dig  

Med vänliga hälsningar 

Katja och Minna 
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Intervjufrågor till lärare: 

Del 1. Tidigare använd värderingsmetod: 

1. Vilken värderingsmetod har du använt tidigare? 

Har du använt värderingsunderlaget "Egen värdering av förkunskaper" NB 033 från vårt 

kvalitetsystem?  

Om inte, varför inte eller har du använt någon annan metod istället?  

2. Beskriv vilken information fick du ut av den tidigare använda värderingsmetoden? 

 studerandes tidigare erhållen kunskap? 

 yrkeserfarenhet? 

 motivation? 

 språkkunskap? 

 anpassningsbehov? 

3. Beskriv vilka fördelar du fann med denna tidigare använd värderingsmetoden? 

4. Beskriv vilka nackdelar du fann med denna tidigare använd värderingsmetoden? 

5. Vilken kvalitet anser du att den tidigare använda värderingsmetoden gav på validering? 

Svara på en skala 1-10, där 1 är Mycket dålig kvalitet och 10 är Mycket bra kvalitet. 

 

Del 2. Den nya värderingsmetoden: 

1. Vilken information fick du ut av värderingsmodellen? 

2. Vilken information fick du inte (saknade)? 

3. Beskriv vilka fördelar du fann med denna värderingsmodell? 

4. Beskriv vilka nackdelar du fann med denna värderingsmodell? 

5. Har du förslag på fler frågor som skulle ha kunnat vara med i modellen? 

Varför vill du ställa dessa frågor? 

6. Vilken kvalitet anser du att den nya värderingsmetoden ger på validering? 

Svara på en skala 1-10, där 1 är Mycket dålig kvalitet och 10 är Mycket bra kvalitet. 
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Intervjufrågor till studerande: 

1. Vad tyckte du om frågeställningarna i värderingsmetoden? 

2. Saknades det någon väsentlig fråga? 

3. Fanns det frågor som var oväsentliga? 

4. Var de relevanta för den utbildning som du sökt till? 

5. Gav värderingsmetoden objektiv information om dina tidigare studier/arbete/erfarenheter? 

Om Nej, beskriv varför inte? 
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Testunderlag – bedömning av yrkeskompetens  

 

Utbildning:   

Namn:    Lärarens namn: 

 

 
Datum:  Modul/moment:  

Utlåtande: 

 

 

 

 

 

 

 

Uppfyller kraven för yrkeskompetens (Ja/Nej): 

 

Krav för yrkeskompetens: 

Datum:  Modul/moment: 

Utlåtande: 

 

 

 

 

 

 

Uppfyller kraven för yrkeskompetens (Ja/Nej): 

Krav för yrkeskompetens: 
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Studerandens egen invärdering 

      Hur mycket kan jag om ämnet? 
     1 = Jag kan inget om ämnet. 
     2 = Jag kan något om ämnet. 
     3 = Jag kan lite om ämnet. 
     4 = Jag kan mycket om ämnet. 
     5 = Jag behärskar ämnet fullständigt. 
     

      Studerandens namn: 
     

      Utbildning 
  

    
  

ÄMNE 1 2 3 4 5 

MODUL 1: Gemensamma ämnen           

Gruppsamverkan           

Arbetsmiljökunskap           

Kvalitetskunskap           

Servicekunskap           

Agenda 21           

Nordkalottkunskap           

Entrenörskap           

Studieteknik           

MODUL 2: Namn på modulen           

Innehåll 1           

Innehåll 2           

Innehåll 3           

Innehåll 4           

MODUL 3: Namn på modulen           

Innehåll 1           

Innehåll 2           

Innehåll 3           

Innehåll 4           

Innehåll 5           

MODUL 4: Namn på modulen           

Innehåll 1           

Innehåll 2           

Innehåll 3           

MODUL 4: Namn på modulen           

Innehåll 1           

Innehåll 2           

Innehåll 3           

Innehåll 4           

MODUL 6: Namn på modulen           

Innehåll 1           

MODUL 7: Namn på modulen           

Innehåll 1           

Innehåll 2           

Innehåll 3           

Innehåll 4           

Innehåll 5           

      Datum och underskrift     /      2000 
     

        
     


