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Sammanfattning 

Denna uppsats har till syfte att spegla studie- och yrkesvägledarens tankar kring validering och 

arbetet med detta i ett vägledningssamtal.  Validering handlar om att hjälpa en individ att hitta 

sina kunskaper och kompetenser som inte finns redovisade på ett formellt dokument, vilket kan 

benämnas som informell och icke-kunskap. Undersökningen är genomförd genom att enkät har 

skickats ut till verksamma studie- och yrkesvägledare över olika delar av Sverige. I denna enkät har 

de fått möjlighet att ge sin syn på valideringsarbete och vad validering kan vara. Resultatet av 

enkäten visar på ett stort engagemang kring validering och stor kunskap i ämnet bland studie- och 

yrkesvägledarna. I sin profession arbetar man med validering i vägledningssamtalen och anser det 

vara en naturlig del av processen. Synen på vad validering är och att det är en kunskapsmätare 

förenlig med de definitioner som finns kring validering. 

Abstract 

The aim with this study is to illustrate how student- and career counseling think about the validate 

concept in a guidance. Validate is helping a person to find the knowledge they didn´t know they 

had and skills, which isn´t written on a formal paper. This kind of knowledge is called informal and 

not knowledge. The study has implemented as a quantitative survey, which has been sent to 

active student- and career counseling in different places in Sweden. 

They could therefore give their view of validate. The result showed a great commitment in their 

work and a good knowledge of the concept of validate. They seemed to see validate as a natural 

part of a process in guidance counseling. They have a similar vision on that validate is and how it 

can be used in their profession as the government has. 



 

 1 

Inledning ....................................................................................................................................... 3 

Val av problemområde ............................................................................................................................ 4 

Förförståelse ............................................................................................................................................ 6 

Syfte ......................................................................................................................................................... 6 

Forskningsfrågor ...................................................................................................................................... 6 

Avgränsningar .......................................................................................................................................... 7 

Kunskapssyn- Människosyn ..................................................................................................................... 7 

Bakgrund ....................................................................................................................................... 8 

Anknytande litteratur och forskning om validering ................................................................................. 8 

Begreppen Informell kunskap, ickeformell kunskap och tyst kunskap ............................................... 8 

Historisk tillbakablick ........................................................................................................................ 10 

Valideringsprocessen ........................................................................................................................ 11 

Vägledarens roll i valideringsprocessen ............................................................................................ 12 

Validering idag .................................................................................................................................. 12 

Metod ......................................................................................................................................... 13 

Undersökningsstrategi ........................................................................................................................... 13 

Metoder och tekniker ............................................................................................................................ 13 

Genomförandesteg ................................................................................................................................ 14 

Urval och urvalsgrupper ......................................................................................................................... 14 

Datainsamling ........................................................................................................................................ 14 

Tillförlitlighet och giltighet ..................................................................................................................... 15 



 

 2 

Etiskt ställningstagande ......................................................................................................................... 15 

Resultatbearbetning .............................................................................................................................. 16 

Resultat ....................................................................................................................................... 17 

Analys av resultatet .................................................................................................................... 20 

Forskningsfråga ett - Vilken erfarenhet har en studie- och yrkesvägledaren av validering som en del av 

vägledning? ....................................................................................................................................... 20 

Forskningsfråga två - Hur ser studie- och yrkesvägledaren på frågan om validering som 

kunskapsmätare? .............................................................................................................................. 22 

Slutsats........................................................................................................................................ 24 

Diskussion ................................................................................................................................... 25 

Diskussion om resultatet ....................................................................................................................... 25 

Diskussion om metod............................................................................................................................. 27 

Framtiden ............................................................................................................................................... 27 

Litteratur ..................................................................................................................................... 28 

Bilagor ......................................................................................................................................... 30 



 

 3 

Inledning 

Framför mig sitter en kvinna i 40-års ålder. Vi inleder samtalet med att prata om vad hon arbetat 

med. 

”-Ja, jag fick arbete direkt efter 9:an som hemsamarit och på den vägen 

blev det. Så nu har jag väl arbetat åt kommunen i sådär ca 20 år. Jag 

har väl varit på några olika ställen men mest på äldreboendet i sta´n. 

Men nu hotar de att bara utbildad personal ska få stanna. Så jag måste 

göra något åt det. Jag har varit sugen på att bli sjuksköterska.” 

 

Så kan många samtal börja för mig som studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningen i 

kommunen. När jag sedan informerar om att det krävs ett slutbetyg på 2 350 poäng för att söka 

på högskola, drar kvinnan åt sig öronen och säger, ”- Jag har inte tid att gå så länge i skolan, då 

blir jag ju för gammal”. Då berättar jag om validering. 

 

2007 kom Valideringsdelegationen med en rapport om vikten av att använda validering som ett 

verktyg för att förbättra arbetsmarknadsförhållandena för de som står långt från ett arbete. 

Definitionen för validering blev  

 

validering en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, 

dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en 

person besitter oberoende av hur de förvärvats. 

   (Regeringen, 2003) 

 

Vad är då validering? Det beror på i vilket sammanhang man talar om det. En definition är att 

validering betyder att bekräfta någonting. När forskning genomförs så ska det finnas en annan 

form av validitet i forskningen. Det ska finnas en kontroll av trovärdigheten säger Kvale (1997). 

Validitet och validering kommer av samma ord och går därför att knyta an till varandra.  

 

Ordet validering har en koppling till ordet kunskap då det används i ett sammanhang. Att definiera 

kunskap blir betydligt mer djupgående, många har forskat och diskuterat kring vad kunskap är och 

det finns olika definitioner på kunskap. När vi då pratar om validering som oftast handlar om 

praktisk kunskap vilket gör empirismens definition som handlar om att kunskap är just erfarenhet 

hos en individ passande i detta sammanhang(Nationalencyklopedin, 2008). I den pedagogiska 

grundsynen på kunskap menar Arfwedson G & G (2002) att individen själv är med och skapar sin 

kunskap och utifrån de erfarenheter som individen är med om så påverkas individens synsätt om 

vad som är kunskap. Detta speglar vad validering är, ett sätt att se kunskap som formats av 

erfarenhet. 
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Val av problemområde 

I det sammanhang jag kommer att ta upp validering är i betydelsen att kunskap som förvärvats på 

annat sätt än formellt via skolbänken skall kunna vara tillgodoräknande som kunskap. I ett 

valideringssammanhang handlar det om att en individ inte ska behöva ha läst sig till all kunskap på 

traditionellt vis med betyg och intyg utan med hjälp av samtal och praktiska prov visa på att 

kunskapen har förvärvats på annat sätt (Lindvall, 2004). 

 

Vid olika konferenser om vuxnas lärande och validering diskuterar deltagarna hur det kommer sig 

att vi använder oss av för lite validering i vuxenutbildningen. Vad ska vi göra för att bli bättre på 

att validera? Övriga nordiska länder håller på att gå om oss i användandet av validering, uttalar 

Asta Modig, koordinator för Nordiska Vuxnet, på en regional Valideringskonferens som (2010-02-

11). Hon berättar att i både Finland och Norge så är de bättre på att validera människors kunskap. 

Det kan vi också läsa om i rapporten ”Validering i de nordiska länderna – policy och 

praktik”(Andersson & Hult, 2008). I alla nordiska länder utom Sverige så är validering enbart något 

som används i utbildningsväsendet och de intyg och betyg som kan tas fram där. Enligt Andersson 

& Hult (2008) har man i Sverige istället valt att ha en mer öppen bild av validering som inte 

behöver vara kopplat till utbildning och betyg. Vad är det då som gör att vårt land ligger i 

bakhasorna? Används det inte i ett vägledningssamtal som en naturlig del tillsammans med en 

vuxen som har år av yrkeserfarenhet bakom sig? Om validering aldrig tas upp i sammanhang när 

det är tal om betyg och intyg finns det en risk att en del av individens kunskap går förlorad anser 

jag efter att ha arbetat aktivt med validering på vuxenutbildning i cirka sex års tid. 

 

Många vuxna har aldrig gått på gymnasiet under 60 och 70-talet. Det var goda tider och många 

fick arbete direkt efter årskurs 9. I mitten på 70 talet kom lågkonjunkturen och oljekris. Nu är 

landet i en lågkonjunktur och individer som arbetat 20-30 år kan hamna i arbetslöshet1. Idag när 

en individ söker arbete så kräver arbetsgivaren gymnasiekompetens och det skulle då innebära att 

läsa in 2 350 p på vuxenutbildningen för en utan ett slutbetyg från tidigare gymnasiestudier 

(Utbildningsdepartementet, 2002). Det är troligt att individen inte suttit på skolbänken på många 

år. Här kan då validering av den kunskap de förvärvat inom yrkeslivet vara en stor hjälp och 

snabba upp vägen mot ett slutbetyg och mot vidare högre studier. I Sverige finns en stor mängd 

invandrare som inte har bevis på sina yrkeskunskaper i form av papper utan kan bara praktiskt visa 

hur duktig de är på sitt yrke. För dem blir validering ett sätt att komma in på den svenska 

arbetsmarknaden (SOU 1998:165). 

                                                      
1
 http://www.riksbank.se/templates/speech.aspx?id=3554 
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Validering är ett outforskat område på många sätt. Det finns en stor okunskap inom skolvärlden 

om vad validering kan vara och hur det kan hanteras på bästa möjliga sätt. Det är den bild jag har 

fått av valideringens utbredning när jag pratat med människor i skolvärlden runt om i Sverige. I 

förslaget till den nya skollagen får jag bekräftelse på att även regeringen finner detta viktigt, där 

de vill lagstifta för att få fler att använda validering inom utbildningsväsendet genom att definiera 

valideringsbegreppet och att alla har rätt att få alla sina kunskaper bedömda (2009/10:165). Jag 

tycker därför att det behövs mer forskning kring valideringens användande för att lyfta frågan 

inom vår yrkeskår. En studie- och yrkesvägledare är oftast den första som möter en individ och 

därför kan ta upp ämnet till diskussion. Regeringen gav Valideringsdelegationen (2007) i uppgift 

att utreda hur samhället ska bli bättre på att utnyttja kunskap som inte skapats på traditionell väg.  

 

Det finns en lång tradition kring skolan och hur kunskap ska erhållas. Man går i skola, arbetar 

utifrån olika styrdokument och erhåller ett betyg som bekräftelse på att kunskap har inhämtas 

(Utbildningsdepartementet, 1985). Den kunskap vi får i det dagliga livet både hemma och i 

yrkeslivet har inte samma status och det finns vanligtvis ingen mätbarhet i den kunskapen 

(Andersson & Fejes, 2005). Vem bestämmer vad den är värd? Om all kunskap ska räknas som 

regeringen (2003) vill så måste vi ha valideringsinstrument och modeller som kan värdera all 

kunskap. Studie- och yrkesvägledare måste kunna hantera validering. Jag vill då med denna studie 

få en bild av hur det är idag ute hos studie- och yrkesvägledarna när det gäller validering och 

användandet av detta. 

 
Det finns många gånger en ekonomisk vinst i en validering. Individen får formalisera sin 

yrkeskunskap och därmed kan den värderas lättare. För arbetsgivare kan det handla om att få 

tillgång till en formellt kompetent personal.  Samhället kan med validering förkorta vägen ut på 

arbetsmarknaden och därmed också kostnaderna för en utbildning (Andersson m fl, 2003). Om 

studie- och yrkesvägledarna har god kunskap om validering och faktiskt använder det i sin 

profession kan detta ge en samhällsvinst. Om jag med denna undersökning kan påvisa att det finns 

ett arbete att göra kring att utveckla och förfina valideringsarbetet så kommer detta till gagn för 

samhället genom att studie- och yrkesvägledare uppmärksammas kring nyttan och då kan hjälpa 

individer att snabbare komma ut på arbetsmarknaden. Vilket innebär att samhället inte belastas 

med långa utbildningskostnader. Studie- och yrkesvägledaren får kunskap om validering genom 

att kunna ta del av denna uppsats och använda den i sin kommande profession. Validering är en 

process som liksom vägledningsprocessen ska hitta individens behov och matcha detta mot 

efterfrågan på arbetsmarknaden så att onödigt långa omvägar i utbildningsväsendet ska kunna 

undvika. Jag har sett att det inte finns så många utbildningsalternativ kopplade till validering så 

denna uppsats kan vara ett alternativ att få mer kunskap kring validering. 

 
När jag gått igenom utbildningsutbudet genom hemsidan www. studera.nu och sökt på validering 

som kurs hittade jag en rad olika möjligheter att läsa in sig på ämnet genom korta kurser på 7,5 hp 

och 15 hp och som inslag i olika lärarprogram. Det finns inte någon kurs på studie- och 

yrkesvägledarprogrammet i Umeå, Stockholm och Malmö som tar upp validering utan den 

studerande kan läsa det som en valbar kurs på 7,5 hp. 
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Förförståelse 

Inom vuxenutbildningen idag så har jag sett många exempel på hur en individ har blivit nedstämd 

och tappat motivationen när de fått beskedet att det kanske krävs 2,5 års studier på gymnasienivå 

innan de kan gå vidare till universitet och högskola. Individer som arbetat hela sitt liv och inte 

behövt skola och utbildning tidigare. Dessa individer behöver ett hjälpmedel för att snabba upp sin 

väg mot målet, en utbildning. Där blir då validering ett instrument som är användbart.   

Det är Studie- och yrkesvägledarens uppgift att kunna se vad som är kunskap och därmed vad som 

är värt att ta upp till en valideringsprocess. Jag har en förförståelse genom min erfarenhet av 

valideringsarbete att det finns en stor okunskap om hur man kan använda det i sitt arbete som 

studie- och yrkesvägledare. Konferens efter konferens som jag deltagit igenom mitt arbete tas det 

upp hur viktig validering är men att man vet samtidigt att det används alldeles för lite. Med denna 

studie så vill jag få upplysning om validering används och om studie- och yrkesvägledarna har 

kunskap om vad validering är och hur det kan användas i deras profession.  

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare arbetar med validering som 

kunskapsmätare i vägledning. 

Forskningsfrågor 

1. Vilken erfarenhet har en studie- och yrkesvägledare av validering som en del av 

vägledning? 

2. Hur ser studie- och yrkesvägledare på frågan om validering som kunskapsmätare? 
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Avgränsningar 

Studie- och yrkesvägledare är vanligtvis den person individen först kommer i kontakt med i en 

omställningssituation och därför den som enligt min mening är den lämpligaste att berätta om 

validering för klienten. Jag har genomfört en undersökning bland ett urval studie- och 

yrkesvägledare i hela Sverige. Detta för att få ett perspektiv på hur studie- och yrkesvägledarna på 

olika platser i Sverige, dels där utbildning bedrivs för studie- och yrkesvägledare och också på 

platser där ingen sådan utbildning finns i närheten, hur de arbetar med validering. Min avsikt med 

valet av platser är grundade på om att se om det finns en skillnad bland studie- och 

yrkesvägledares arbetssätt på en universitets/ högskoleort kontra annan ort.  Jag vill se om det 

finns någon skillnad i att arbeta på en universitetsort där utbildningen finns på nära håll och 

därmed enligt min egen uppfattning gamla traditioner kring syn på kunskapsinhämtning finns i 

jämförelse med orter utan direkt koppling till utbildningsorten.  

 

När det gäller begreppet validering är det vuxnas kunskap av icke-formell och informell karaktär 

som kommer att belysas. Detta för att belysa svårigheten i att se vad icke och informell kunskap 

kan vara i en studie- och yrkesvägledares synsätt och hur samtalet visar på vägledarens kunskap 

om validering.  

Kunskapssyn- Människosyn 

Utgångspunkten för denna uppsats är att jag ska gå in i arbetet med en hermeneutisk syn på 

kunskap som innebär att jag tolkar i en hermeneutisk spiralrörelse där min förförståelse får möta 

med nya erfarenheter i forskningen och resultatet för att därefter kunna skapa ny kunskap (Kvale, 

1997). Genom att sätta validering i sammanhanget med vägledningsprocessen kan denna studie 

skapa ny kunskap om valideringen och dess fördelar. Den kunskap som finns kring validering kan 

nås till så många om möjligt inom professionen studie- och yrkesvägledare för att alla ska kunna se 

på den” vinn - vinn” situationer som uppstår av en validering både hos individen och hos 

samhället. 
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Bakgrund 

Validering har inte används som underlag för forskning i så stor utsträckning och därför finns det 

inte så många forskningsrapporter att ta del av. Det har skrivits en del litteratur i ämnet och den 

anknytande litteratur och forskning som jag anser vara relevant till mitt syfte redovisas här. 

Anknytande litteratur och forskning om validering 

Begreppen Informell kunskap, ickeformell kunskap och tyst kunskap 

Empirismen menar att kunskap kommer från den erfarenhet individen får (Nationalencyklopedin, 

2008). Validering handlar om att mäta kunskap som en individ fått genom erfarenhet och att det 

spelar ingen roll var eller hur erfarenheten har tillgodogjorts. I det pedagogiska synsättet på 

kunskap så menar Arfwedson G & G (2002) att en individ får kunskap genom sina erfarenheter och 

därmed skapar sin egen kunskap. Detta präglar också vilken syn som individen har på kunskap. 

Validering är ett sätt att då bedöma den kunskap som individen fått genom erfarenheter. 

Regeringen har genom årens lopp definierat validering på olika sätt. 

 

Med validering avses en strukturerad bedömning och erkännande, en värdering av 

färdigheter och kompetenser som uppnåtts både i och utanför det formella 

utbildningsväsendet.(SOU 1998:165) 

 

Enligt Lindvall (2004) har kunskap delats in i formell kunskap som utbildningssystemet ger och 

betygsätts och den informella kunskapen får individen genom utbildning på arbetet, via 

studiecirklar och liknande. Den ickeformella kunskapen är den kunskap som en individ får genom 

erfarenheter i vardagslivet, föreningslivet och yrkeslivet. Den sista formen av kunskap är inte en 

kunskap som man många gånger är medveten om att man får. Det livslånga lärandet har blivit ett 

begrepp som tagits upp på internationell nivå och syftar till att en individ lär sig genom hela livet. 

All kunskap är inte formell kunskap utan det finns även den informella, icke- kunskapen och tysta 

kunskapen som är minst lika viktig kunskap för individen. Genom livet lär sig individen genom sina 

erfarenheter både yrkesmässigt och i privatlivet. I begreppet livslångt lärande ingår då all kunskap 

och genom validering så kan denna kunskap lyftas fram som inte är formell kunskap. (ibid) 
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I en SOU utredning säger man fortsättningsvis att ”Mätning och erkännande på formaliserat sätt 

av reell kompetens eller tyst kunskap är ett annat sätt att uttrycka vad som gäller” (SOU 1998:165) 

och är ett förtydligande om valideringens betydelse. Tyst kunskap är exempel på yrkeskunnande 

som visas i praktiska situationer på arbetet som inte direkt är kopplat till arbetet. Till exempel så 

kan en snickare utöva matematiska uträkningar och därmed visa kunskap på matematik i sitt 

yrkeskunnande, ett exempel på tyst kunskap. 

 

Enligt Gustavsson och Mouwitz (2008) rapport ” Validering av vuxnas kunnande – med rättvisa i 

fokus” vill de hitta ett sätt att artikulera tyst kunskap och validera på annat sätt än det 

traditionella skolmatematiska testerna. Deras uppdrag var att titta på hur vuxnas 

matematikkunskaper kan valideras utan att använda vanliga matematikprov från skolan. 

Regeringen som gett uppdraget ville ha en modell hur detta skulle kunna göras och att denna 

kunde användas på andra ämnesområden. Rapporten problematiserade och utvecklade tankar om 

hur kunskapen kan tas tillvara och därmed användas när modeller ska utformas. Den slutsats de 

drar är att ett valideringsinstrument som kan användas just för att erkänna matematikkunskaper 

skulle vara till gagn för både individen och samhället. Ett erkännande till individen och ett 

instrument till samhället som kan se andra vägar att utforma förkunskapskrav på 

yrkesutbildningar. 2003 kom regeringen med ännu en definition av valideringsbegreppet: 

 

validering en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, 

dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en person 

besitter oberoende av hur de förvärvats. 

   (Regeringen, 2003) 

 

Det ska alltså inte ha någon betydelse hur en kunskap har förvärvats utan det är den kunskap 

individen kan uppvisa vid valideringstillfället som ska ligga till underlag för bedömning menar 

regeringen i sin definition av validering. I en validering handlar det om att individen ska visa de 

kunskaper som denne har, inte prövas mot kunskaper som förväntas mot ett nationellt 

styrdokument som en kursplan. Då handlar det om en prövning(ibid). 

 

Enligt Andersson& Fejes (2005) handlar kompetens om att omsätta kunskap i handling.  

De menar på att det informella och icke formella lärandet många gånger utvecklats utöver den 

formella kunskapen, den reella kompetens som individen har. I valideringssammanhang är det just 

den kompetens som individen själv har som ska bedömas. Det ska inte heller ha någon betydelse 

var kunskapen har förvärvats (Valideringsdelegationen, 2007). 
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Historisk tillbakablick 

Värdering av kunskap som förvärvats på annat sätt än formellt har funnits i Sverige under lång tid 

men 1997 så användes begreppet i och med kunskapslyftets intåg, ett femårigt projekt som skulle 

öka de vuxnas utbildningsnivå (Andersson m fl, 2003). I ett betänkande från Kommittén för 

kunskapslyftet (SOU 1996:27) talades om att hitta vägar för att kunna värdera kunskap som 

inhämtats på annat sätt än det formella. Under kunskapslyftet fick kommunerna statsbidrag om 

de validerade vuxnas kompetens, vilket många kommuner gjorde i olika projekt. 1998 kom 

Validering av utländsk yrkeskompetens där Bengt Olsson hade uppdrag av regeringen att titta 

närmare på hur utländska yrkeskompetenser tillgodogjordes i svenska systemet (SOU 1998:165). 

 I SOU rapporten konstaterades att Sverige måste bli bättre på att ta tillvara all kunskap och 

kompetens som invandrare har. Genom att börja arbetet med validering av yrkeskunskap redan i 

introduktionsprogrammet för invandrarna så kan vägen mot arbetsmarknaden förkortas avsevärt. 

Under Kunskapslyftets tid 1997-2002 hade många kommuner lokala projekt som arbetade aktivt 

med olika former av validering. I Valideringsdelegationens rapport (2007) Mot en nationell 

struktur så redovisades en undersökning som gjort med kommunerna runt om i landet, där över 

90 % säger att de använder sig av validering inom ramen för kommunala vuxenutbildningen. 

 

Vägledning ska vara en del i processen kring validering slog Kunskapskommittén fast i en 

utredning, Kunskapsbyggande- det livslånga lärandet (SOU 2000:28). I ett vägledningssamtal ska 

individen få hjälp att få fram vilka åtgärder som behövs vidtas för att valideringen ska bli så bra 

som möjligt. I den obligatoriska individuella studieplanen ska validering vara ett naturligt inslag 

inom vuxenutbildning. Det handlar då många gånger om att valideringen utmynnar i att individen 

ska erbjudas utbildning för att nå målen. 

 

I propositionen ”Vuxnas lärande och utveckling av vuxenutbildningen” (Regeringen, 2000) tar man 

upp de som har förvärvat kunskap på annat sätt än genom formell utbildning eller genom utländsk 

utbildning eller har tappat sina dokument som kan visa de formella kunskaperna. Genom 

validering ska de kunna visa på sin faktiska kunskap och kompetens. Detta förstärker Olssons 

utredning från 1998 om ”Validering av utländsk kompetens”(SOU 1998:165). 

 

I en SOU-utredning (SOU 2001:45) Karriärvägledning av Ingegerd Sahlström på uppdrag av 

regeringen, kom hon fram till att det är viktigt med god vägledning i alla åldrar. Hon konstaterar 

också att det kommer att behövas en uppbyggnad av en struktur kring valideringen av faktiska 

kunskaper som innebär helt nya miljöer för en vägledare att arbeta i. Utbildningen för vuxna 

måste utvecklas så att det underlättas för individen att ta steget ut i arbetslivet genom till 

exempel validering. För vägledaren ska då kompetensutveckling erbjudas och ska vara 

kommunens ansvar att det genomförs menar Sahlström. 
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I Validering av vuxnas kunskap och kompetens (SOU 2001:78) tar de upp vägledarens roll i det 

livslånga lärandet. Hur viktigt det är att fokus läggs på individens behov och efterfrågan på 

arbetsmarknaden i samtalet. Vägledaren ska genom kartläggning ta fram all kunskap och därmed 

hitta en koppling mellan vad individen har med sig i sin ryggsäck och vilka behov denna har kontra 

vad arbetsmarknaden säger att deras behov finns. Det finns en möjlighet att genom validering 

förkorta vägen mot nytt arbete. 

Valideringsprocessen 

Var valideringen sker och vem som validerar påverkar hur man ser på kunskap menar 

Lindvall(2004). Den kunskapssyn som valideraren har och om det är individen eller yrket som 

fokuseras vid valideringstillfället har betydelse för hur valideringen genomförs och vad som 

används som underlag för kunskapsmätningen. Är det branschen för yrket som validerar tittar de 

till formella krav och att de uppfylls. Skolpersonal som pedagoger tittat till att de formella 

kursmålen uppfylls när de validerar en individs kunskaper. 

 

Det finns olika perspektiv som utgår från olika dokument och egenskaper när en individ ska 

valideras. Ur ett innehållsperspektiv tolkas validering beroende på vad som finns för dokument till 

underlag för att jämföra individens kunskaper. Utbildningsväsendet har styrdokument i form av 

kursplaner, yrkesbranscher har yrkescertifikat. Ser man till det psykologiska perspektivet så 

handlar valideringen mycket om vilka personliga egenskaper en individ har som är passande för 

yrket. Dessa båda perspektiv har en tillämpning av varandra och blir extra tydliga i en 

valideringsprocess (Lindvall, 2004). När en validering ska genomföras så måste reliabiliteten och 

validiteten säkras, vilket i en valideringsprocess handlar om att när en person valideras genom till 

exempel att visa upp sina färdigheter så måste den som ska validera se stabiliteten och därmed 

kunna säkra den kunskap som visas upp och också se det som faktiskt ska mätas. Enligt Wedman 

m fl(2007) kommer fel att uppstå, det finns många faktorer som påverkar processen därför är det 

viktigt med ett instrument som har en stadig grund, en modell som passar i de flesta situationer 

centralt för att säkra just reliabiliteten och validiteten. 

 

Validering kan vara av tre faktorer, för det första kan det vara kunskap som ger betyg för 

behörighet till vidare studier. För det andra, en validering av en individs yrkeskompetens för att 

komma ut på arbetsmarknaden och för det tredje att anpassa en utbildning utifrån individens 

förutsättningar(Andersson m fl , 2003). Det gemensamma för alla tre faktorer är att de ser 

valideringen i ett sammanhang. Kompetens, som är handlingsförmågan tillsammans med vilja, 

känsla och personlighet i en uppgift måste ha ett sammanhang för att få sitt rätta värde.  

 

Vägledning är en process som syftar till att den vägledde skall få möjlighet att 

utvecklas genom att öka insikten om sig själv, höja medvetenheten om den egna 

kognitiva processen bl.a. genom att synliggöra värderingar och attityder, öka 

medvetenheten om omvärlden, om alternativa vägar, finna nya infallsvinklar och 

vidga perspektiv vilket ger hjälp och stöd för individen i valsituationer och inför 

förändringar.(Valideringsdelegationen, 2005) 
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Vägledarens roll i valideringsprocessen 

I ett vägledningssamtal ska alternativa vägar tas upp där validering kan vara en väg. Det ställs höga 

krav på en vägledare genom att sitt professionella förhållningssätt ska kunna bedöma om 

individen är aktuell för att gå in i en valideringsprocess. Vägledaren ska genom olika 

samtalsmetoder tränga in bakom individens självbild Genom att i samtalet ställa öppna frågor som 

får individen att se sina egen outforskade kapacitet, få individen att plocka fram kompetenser och 

resurser och synliggöra dessa för individen. Vägledaren visar respekt och medkänsla för den 

andres historia och lyssnar uppmärksamt vad individen har att berätta. Individen uppmuntras till 

samtal genom att vägledaren talar samma språk och inte på något sätt verkar överlägsen eller 

allvetande (Peavy, 1998). 

 

Det betyder att vägledarens roll i valideringsprocessen är att i inledningsskedet kartlägga och 

identifiera en individs formella, informella, ickeformella och tysta kunskap. I ett vägledningssamtal 

är det vanligt att det inleds med en kartläggning (Lindh, 1988), skillnaden med validering blir att 

vägledaren ska hela tiden i bakhuvudet ha tankar om de kunskaper som framkommer kan vara 

föremål för validering och därmed dokumenteras. Vägledaren ska inspirera individen till att vilja ta 

fram den kunskap och kompetens som inte finns formellt på papper. 

(Valideringsdelegationen, 2005) 

 

I rapporten Mot en nationell struktur av Valideringsdelegationen (2007) diskuterades validering 

som en process, där kartläggning har en viktig del i sig. I och med en kartläggning så får individen 

en sammanfattning av sin kompetens och ska sedan vara ett hjälpmedel för att fortsätta 

valideringsprocessen. Inledningsvis så genomförs intervjuer och sammanställning av skriftliga 

dokument som ligger till underlag för om en individ ska valideras där studie- och yrkesvägledaren 

genom sin profession kan bedöma om kunskap finns som är värd att använda till den validering 

som kan avses för just den individen. Därefter tas externa in som utför och bedömer individens 

kunskap i en validering. Samtalet ska inte bara handla om information utan vara en viktig del i en 

handlingsplan där validering kan vara ett moment. Validering ska inte bara formalisera informell 

och ickekunskap till formell kunskap utan ska ha ett värde för individen i en process mot ett 

arbete. 

Validering idag 

I den proposition som regeringen har lagt till en ny skollag (2009/10:165) finns ett helt kapitel om 

validering under vuxenutbildningen där regeringen menar på att begreppet ska skrivas in i 

skollagen och varje individ ska ha möjlighet att få sina informella kunskaper bedömda. Regeringen 

vill också understryka att individen har rätt till en skriftlig dokumentation av sin validering. 

Utbildning i validering är enligt Valideringsdelegationen(2005) ett kompetenskrav hos studie- och 

yrkesvägledarna. Det nämns inte att de ska ingå i det ordinarie programmet utan kan vara kurser 

på högskolenivå på sidan om som studie- och yrkesvägledarna ska erbjudas som 

kompetensutveckling. Det behövs för att kunna kvalitetssäkra vägledningen.  
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Metod 

Som underlag för denna studie har jag genomfört en enkätstudie med frågor kopplade till 

forskningsfrågorna i enlighet med den kvantitativa metoden. För att operationalisera och därmed 

få ett så specifikt svar som möjligt i enkäten har jag att definierat begreppet validering som 

inledning på enkäten (Holme & Solvang, 1997). Enligt Ejlertsson (2005) är följebrevet viktigt för att 

få ett så högt deltagande i undersökning som möjligt och jag har därför valt att förtydliga min 

studie i e-posten (bilaga 1). Enkäten har bestått av en attitydskala där respondenten får hålla med 

påståenden på olika nivåer (bilaga 2). Enligt May (2001) är det viktigt att hitta rätt ordningsföljd på 

frågorna för att nå bästa resultat och där såg jag en utmaning i att hitta den ordningen. 

Undersökningsstrategi 

Undersökning har varit en kvantitativ studie där enkäter har varit underlag för att få fram ett 

resultat. Valet av enkät var av tidsbesparande skäl. Genom att använda mig av e-post nådde jag 

hela landet utan att det tog upp så mycket tid och därmed också få en större spridning av 

respondenterna. Jag valde att inte göra så stort urval så det skulle bli hanterbart under den 

tidsaspekt som fanns till förfogande. I enkäten har det inte har funnits möjlighet till att lämna egna 

kommentarer i vilket jag då medvetet valt att bortse från individens möjlighet till förtydligande 

inom någon fråga.  

Metoder och tekniker 

Genom att skicka ut en enkät till studie- och yrkesvägledare på olika orter i landet med e-post fick 

jag genom den kvantitativt metoden svar som jag i en analys kopplad till bakgrundsmaterialet 

kring validering ett resultat som kunde ge svar på mina forskningsfrågor.  

 

Litteratur och forskning har sökts genom sökmotorer som Google och Eniro på Internet genom att 

använda ordet validering i olika konstellationer. Jag har också varit på universitets bibliotek och 

sökt efter litteratur genom deras databas Lucia. Jag valde sedan ut den litteratur och forskning 

som var relevant och kunde kopplas till syftet med denna studie. 
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Genomförandesteg 

Inledningsvis utformade jag en enkät som jag skickade ut till studie- och yrkesvägledare som är 

verksamma inom det avgränsade området. Därefter använde jag tiden som jag inväntade svar från 

respondenterna till att sammanställa den forskning och litteratur jag hittat inom ämnet och som jag fann 

relevant. För att sedan när svaren inkommit sammanställt resultatet av de inkomna enkätsvaren i antal 

svar och procentuell andel av totala svar. Därefter kopplade jag resultatet av enkäten till den teoretiska 

delen, analysera och diskutera resultatet så att jag kunde dra en slutsats som gav svar på mina 

forskningsfrågor. 

Urval och urvalsgrupper 

Urvalet är aktiva studie- och yrkesvägledare på vuxenutbildningsnivå, alla arbetar inte på 

kommunala vuxenutbildningen utan kan vara fristående, arbetande på vägledningscentrum. Vem 

som ska ingå i urvalsgruppen bestämdes utifrån geografiska platser såsom Malmö, Stockholm, 

Gävle, Umeå, Boden och Gällivare. Detta för att få en stor geografisk spridning över hela Sverige. 

Jag valde också att medvetet ta ut platser där utbildning för studie- och yrkesvägledare finns. Jag 

vill med detta urval se om studie- och yrkesvägledarna använder validering annorlunda för att de 

finns nära sin utbildning. 

 

Genom att det finns ett universitet/högskola i närområdet som har långa traditionella värderingar 

om vikten av formell kunskap enligt min egen erfarenhet och uppfattning så vill jag med detta 

urval kunna få svar på om det på något sätt har påverkat studie- och yrkesvägledarens syn på 

annan kunskap än den formella. Individerna i urvalsgruppen slumpas fram genom att de med de 

första fyra alfabetiskt lagda efternamn i varje ort fick en enkät tillsänd. Detta innebar att 

urvalsgruppen bestod av 21 respondenter. Gällivare hade endast en studie- och yrkesvägledare på 

vuxenutbildningsnivå, därav det udda antalet. 

Datainsamling 

Enkäten skickades ut via e-post och ett slutdatum för återsändning sattes till 24 april. De svar som 

inte inkom till detta datum fick en påminnelse utskickad via e-post. Därefter sorterades enkäterna 

in efter geografisk placering. Av de 21 förväntade svaren fick jag in 16 svar.  
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Tillförlitlighet och giltighet 

Vilken tillförlitlighet min studie har påverkas av den reliabilitet den har. De frågor jag ställt, kan ställas av 

vem som helst, vilka svaren blivit kan dock inte säkert bli de samma. Det kan inte säkerställas att svaren 

alltid blir samma om samma person frågas då dennes levnadsstatus, humör och samarbetsvilja kan 

påverka svaret (Holme & Solvang, 1997). Min förhoppning är att de varit uppriktiga i sina svar och 

därmed kunnat ge mig en verklig bild av deras arbete med validering. Jag förstår att ordningen av 

frågorna kan påverka validiteten i undersökningen genom att respondenten ska kunna hitta en röd tråd i 

frågorna och inte störas av något som kan tolkas som oordning bland frågorna. Respondenten ska få en 

känsla av att varje fråga är av relevans så jag sedan i min analys kan få ett resultat som är vad som avses 

av att mätas. Det finns en möjlighet att hur jag ställt frågan kan påverka vilket svar jag får, vilket jag 

måste ha i beaktande när jag analyserar resultatet. 

 

Validiteten för denna studie kommer att vara god men det kommer säkert att uppstå svåra 

situationer då alla inte känner sig villiga att öppna sig för okända människor då ämnet kan vara 

känsligt. I fallet med validering så kan det verka som okunskap att erkänna att detta inte tas upp i 

samtalet då regeringen har förordat det. Det kan finnas ett krav på att ämnet ska vara aktuellt för 

personen men den har valt att inte arbeta med detta men kan då av kraven svara felaktigt. Den 

enkät, se bilaga 2, jag har sammanställt och som jag har utgått ifrån är genomtänkt utifrån att jag 

ska få svar som ska leda mig att kunna dra slutsatser och svara på de forskningsfrågor jag har. 

Individen har genom en skala möjlighet att visa på i vilken riktning deras svar finns utan att för den 

skull visa på en öppenhet som respondenten inte kanske är beredd på att ge. Då antalet 

respondenter inte var så många så kan jag inte dra några generella slutsatser som kan avse alla 

studie- och yrkesvägledares arbete och syn på validering. Jag hoppas ändå att det resultat som 

redovisas kan ge en överblick över hur arbetet med validering kan se ut i Sverige. 

Etiskt ställningstagande 

Jag har arbetat enligt de fyra kraven som Vetenskapsrådet(2008) förespråkar. Informationskrav, 

nyttjandekrav, konfidentialitetskrav och samtyckeskrav. Enligt informationskravet har 

respondenter har informerats om vad mitt arbete handlade om och att de hade en möjlighet att 

inte samtycka till att delta i undersökningen, se bilaga 1 enligt samtyckekravet. Detta blev 

underförstått när respondenten valde att inte svara på e-posten. Enligt nyttjandekravet 

informerade jag om vem som kommer att ha tillgång till resultatet. De delgavs att ingens identitet 

ska kunna identifieras i uppsatsen. De svar som gav återges med anonyma namn om det togs upp 

som enskilda svar och som inte ska gå att spåra till den intervjuade. Detta för att de svar som kan 

uppfattas som känsliga inte ska kunna hänföras till en specifik person. Respondenten upplystes 

också om att den ursprungliga e-posten kastades när enkäten skrivits ut för att inte kunna 

hänföras till en viss person genom e-postadressen i enlighet med konfidentialitetskravet. 
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Resultatbearbetning 

Alla enkäter har skrivits ut och därefter markerats utifrån vilken ort respondenten kom ifrån för 

att sedan ha sammanställts i en tabell. Se bilaga 3. Varje fråga har sammanställts var för sig med 

de olika alternativ som fanns. Först gjorde jag en beräkning av totala antalet besvarade enkäter 

och delade sedan upp enkäterna i orter och gjorde samma typ av sammanställning. Den 

procentuella andelen utgick ifrån antalet svar på den specifika frågan i första delen utifrån totala 

antalet svar och i andra delen totala antalet för ortuppdelningen. Uppdelningen av orter har gjorts 

utifrån om det finns en studie- och yrkesvägledarutbildning där eller inte. 

 

Resultatet har redovisats fråga för fråga och i diskussionen och analysen har kopplingen mellan 

enkätfrågor och forskningsfrågor framlagts. Detta för att få en så ren resultatredovisning som jag 

finner det möjligt. I tabellen går att läsa den procentuella delen, vilket jag i texten har valt att 

utesluta då respondenterna var så få. 
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Resultat 

I resultatet har jag valt att dela upp det i två delar, en del där varje individ för sig räknas med sitt 

svar och en del där jag delat upp i en del där utbildningsorterna finns, där Umeå, Stockholm och 

Malmö ingår och de övriga tre orterna, Gällivare, Boden, Gävle räknas in i övriga orter. 

 

I den enkät som skickades ut och av de 16 svar som inkom har svaren inte varit av så stor 

variation. 

 

Fråga 1. Validering vad är det? Jag har aldrig hört talas  

 

14 stycken svarade att de inte instämde alls i det uttalandet. 2 stycken svarade att de instämde 

helt och hållet med påståendet. Om man tittar till utbildningsorter mot övriga orter är 

fördelningen 7 stycken som inte instämmer med påståendet på utbildningsorterna och 7 stycken 

som inte instämmer med påståendet på övriga orter.  2 stycken från utbildningsorterna 

instämmer helt med påståendet. 

 

Fråga 2. Ett gammalt betyg talar inte om hur duktig en person är idag. 

 

På detta påstående var det 10 stycken som instämde helt med detta. 3 stycken instämde, 

instämde till viss del och en individ, instämde inte alls med påståendet. 

Uppdelningen på orter var att utbildningsorter hade 1 stycken som instämde till viss del och 2 

stycken som instämde och 4 stycken som instämde helt med detta påstående. Övriga orter hade 

fördelningen 1 stycken som inte instämde, 6 stycken som instämde helt med detta påstående. 

 

Fråga 3. Validering är endast att skicka utländska betyg för översättning till VHS  

 

Här har 16 stycken svarat att de inte instämmer alls med detta påstående. 

 

Fråga 4. Kunskap kan endast mätas genom formella betyg. 

 

Sammantaget så har 15 stycken svarat att de inte instämmer alls med detta. 1 stycken har sagt sig 

instämma helt med påståendet. På utbildningsorterna har 9 stycken instämt helt med påståendet 

medan på de övriga orterna så var 6 stycken inte alls instämmande och 1 stycken inte 

instämmande. 
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Fråga 5. Att vara kassör i en ideell förening är kunskap. 

 

Detta påstående instämde 15 stycken med om medan 1 stycken instämde med detta. På 

utbildningsorterna 8 stycken var helt instämda med detta och 1 stycken som var instämd. De 

övriga orterna hade som 7 stycken instämde helt med påståendet. 

 

Fråga 6. I ett vägledningssamtal kommer alltid validering upp hos mig. 

 

10 stycken Instämde till viss del, 4 stycken instämde helt och 2 stycken instämde med detta. 

Utbildningsorterna hade 6 stycken som instämde till viss del, 2 stycken som instämde och 1 

stycken som instämde helt med detta påstående. På övriga orter så var 5 stycken som instämde 

helt i detta och 2 stycken som instämde till viss del. 

 

Fråga 7. Jag samtalar alltid om den tidigare yrkeserfarenheten som en viktig kunskapskälla. 

 

8 stycken sade sig instämma helt med påståendet. 6 stycken som instämde och vardera 1 stycken 

på instämde inte alls och 1 stycken instämde till viss del. 

Fördelningen på utbildningsorter var 4 stycken på instämmer till viss del och 4 stycken instämmer 

medan Instämmer inte alls fick 1 stycken. 3 stycken var instämde och instämde helt medan 1 

stycken instämde till viss del på de övriga orterna. 

 

Fråga 8. Det går inte att validera yrkeserfarenhet mot en gymnasiekursplan. 

 

I detta påstående så var det 10 stycken som inte instämde alls och 4 stycken som instämde helt. 2 

stycken instämde till viss del med detta. 

Utbildningsorterna hade 6 stycken som inte instämde alls och 3 stycken som instämde till viss del. 

Övriga orter hade 4 stycken som instämde inte alls och 3 stycken som instämde till viss del. 2 

stycken sinstämde helt med påståendet. 

 

Fråga 9. Jag har vid något tillfälle skickat en klient vidare för validering av yrkeserfarenheter. 

 

14 stycken instämde helt med detta påstående och 2 stycken instämde till viss del. 

På Utbildningsorterna så var det 7 stycken som instämde helt och 2 stycken som instämde till viss 

del. På de övriga orterna så var det 7 stycken som instämde helt. 

 

Fråga 10. Validering är et utmärkt instrument att få klienten snabbare ut på arbetsmarknaden. 

 

På detta påstående så svarade 13 stycken att de instämde helt med påståendet. 2 stycken 

instämde till viss del och 1 stycken instämde med detta. 

7 stycken av utbildningsortens respondenter sade sig instämma helt med påståendet. 2 stycken 

instämde till viss del. På de övriga orterna så var 6 stycken överens om att detta påstående 

stämde helt och hållet och 1 stycken instämde. 
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Fråga 11. Det behövs utveckling av valideringsmodeller. 

 

13 stycken instämde helt med detta påstående och 3 stycken instämde. Av respondenterna på 

utbildningsorterna så var det 8 stycken som instämde helt och 1 stycken som instämde. 5 stycken 

instämde helt på det övriga orterna och 2 stycken instämde. 

 

Fråga 12. Reell kompetens är en värdemätare på en persons kunskap idag. 

 

Här var det 8 stycken som instämde helt, 6 stycken som instämde och 1 stycken på vardera 

instämde inte och instämde till viss del. 

4 stycken vardera instämde helt och instämde på utbildningsorterna. 1 stycken instämde inte alls 

med detta. På de övriga orterna så var det 4 stycken som instämde helt med påståendet och som 

instämde. 1 stycken som inte instämde alls med detta. 

 

Fråga 13. Jag vet för lite för att kunna använda validering. 

 

I detta påstående så instämde 7 stycken inte alls och 6 stycken till viss del. 2 stycken instämde och 

1 stycken instämde helt med påståendet.  

Av dessa var 6 stycken från utbildningsorten som instämde till viss del, 2 stycken som inte 

instämde alls och 1 stycken som instämde till viss del. På de övriga orterna så instämde 5 stycken 

inte alls och 1 stycken vardera instämde till viss del och instämde helt och hållet. 

 

Fråga 14. Jag behöver kompetensutveckling om hur validering kan användas. 

 

På detta påstående så svarade 5 stycken att de instämde helt och samma resultat på att de 

instämde till viss del. 4 stycken tycktes sig inte instämma alls med detta och 2 stycken instämde. 

På utbildningsorterna så var det stycken vardera som instämde till viss del och instämde helt med 

påståendet. Instämde gjorde 2 stycken och 1 stycken instämde inte alls. De övriga orterna hade 3 

stycken som inte instämde alls, 2 stycken som instämde till viss del och 2 stycken instämde helt på 

detta påstående. 
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Analys av resultatet  

Av 21 utskickade enkäter kom 16 tillbaks vilken gör en svarsfrekvens på 77 % vilket jag tycker är en 

bra siffra i förhållande till tiden då jag skickade ut enkäten. Det var samtidigt en hektisk tid för 

studie- och yrkesvägledarna på vuxenutbildningarna med alla som kommit på att det saknas betyg 

för att söka till högskola och universitet och vill försöka hitta en lösning att ta sig dit i alla fall. Att 

så många tog sig tid tar jag som ett tecken på att de finner valideringsfrågan angelägen. 

 

I det resultat som jag fick på enkäten kan jag utläsa en stor enighet bland studie- och 

yrkesvägledarna i de flesta frågor. När det gäller frågan om validering som ett begrepp som endast 

används för att skicka in utländska betyg till VHS så är alla rörande ense om att så inte alls är fallet. 

Det finns uppenbart mer i begreppet än översättning av betyg. Alla respondenter verkar ha en 

insikt i valideringsbegreppet och därför ha erfarenhet av valideringsprocesser. 

Forskningsfråga ett - Vilken erfarenhet har en studie- och yrkesvägledaren av validering som en 

del av vägledning? 

I de svar jag har fått på frågorna 1,3,6,7,9,13,14 som var kopplade till forskningsfråga ett så kan jag 

få fram i resultatet att validering är en sak som tas upp i vägledningssamtalet och som finns med i 

den kartläggning som sker i den inledande fasen av en valideringsprocess. Precis som Sahlström 

(2001) sa i Karriärvägledning att det måste ske hos studie- och yrkesvägledaren som en del i 

processen. Hon menade att det var av största vikt att utbildning utvecklas så de vuxnas väg ut i 

arbetslivet underlättas. När validering finns med i arbetet med individen så kan studie- och 

yrkesvägledaren bidra till att förkorta vägen in på arbetsmarknaden för individen och därmed 

bidra till att sänka utbildningskostnaderna (Andersson m fl, 2003) Vägledaren ska vara en hjälp för 

individen få fram den kunskap som är av informell och icke kunskap eftersom det många gånger 

handlar om att individen själv inte är medveten om att den finns (Lindvall, 2004) Genom att 

validering tas upp i vägledningssamtalet kan då innebära att detta tas med i det fortsatta arbetet 

där en plan läggs upp för att valideringen ska ge ett gott resultat helt enligt den utredning som 

regeringen gjorde år 2000 ( SOU 2000:28). Individens behov är det som ska styra om validering ska 

vara ett alternativ och vägledaren kan med sin profession se vilka behov arbetsmarknaden har och 

hitta en gemensam nämnare (ibid). 

 

Att så många svarade att de instämde helt på påståendet att de skickat en klient vidare till 

validering är ett tecken på att det sker en hel del validering ute i landet. De projekt som 

genomfördes under kunskapslyftet kan ha påverkat arbetet med validering och initierat det som 

idag är då enligt resultatet vanligt över hela Sverige (Valideringsdelegationen, 2007). 
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I frågan kring samtalssituationer med validering så var resultatet annorlunda då majoriteten tyckte 

sig bara instämma till viss del med det påståendet så drar jag den slutsatsen att prata om 

validering är inte så naturligt i vägledningssamtalet. 

 

De sista frågorna på enkäten behandlade hur studie- och yrkesvägledarna såg på detta med att få 

mer kompetensutveckling kring validering för att kunna använda det i sin profession. Här 

respondenterna inte eniga. Det var en stor spridning med alla varianter av svar kring detta ämne. 

Sju stycken tyckte sig kunna en hel del om validering och det var också fem stycken som sa sig vilja 

ha en viss del kompetensutveckling men också fyra stycken som inte ville ha någon 

kompetensutveckling. Frågan man då naturligt ställer sig är om de då tycker sig vara utbildade i 

ämnet eller om de inte tycker att det är en relevant fråga att arbeta vidare med. 

 

På frågan om kompetensutveckling så var det delade meningar och Ingegerd Sahlström (2001) 

menade på att det var kommunens ansvar att ge kompetensutveckling i utredningen 

Karriärutveckling (SOU 2001:45). Kan det vara så att ingen kommun har gett den möjligheten till 

utbildning, hade varit en fråga som jag hade kunnat lägga till för att få ett mer specificerat svar. 

För att man svarar att man inte är intresserad av kompetensutveckling behöver inte betyda att det 

är för evigt. Här kan svaret vara påverkat av stundens känslor kring något helt annat, de kan vara 

uppfyllda över den kommande gymnasiereformen och nya skollagen och allt nytt som ska 

inhämtas kunskap om. Samtidigt så svarar huvuddelen av respondenterna att de vet tillräckligt för 

att kunna använda validering i sitt arbete så det kan vara ett tecken på att de anser sig vara 

tillräckligt kompetenta inom området. De utbildningar jag kunde hitta på universitetsnivå är 

kanske inte så lockande att hoppa på för en aktiv studie- och yrkesvägledare blir den slutsats jag 

drar. 

 

Att prata om validering i ett vägledningssamtal var mycket vanligare hos de studie- och 

yrkesvägledare som fanns på övriga orten än hos det som var verksamma på utbildningsorterna. 

Att skicka klienter för validering hade majoriteten av utbildningsortens studie- och yrkesvägledare 

och de på övriga orter. Kunskapen om validering för att kunna använda det i sin profession var 

större på de övriga orterna än på utbildningsorterna. Man var dock lika oense på bägge 

grupperingarna om kompetensutveckling var nödvändigt. 

 

Som underlag för en valideringsprocess behövs en modell som kan säkra bedömningen och 

reliabiliteten och validiteten enligt Wedman m fl (2007). Majoriteten av studie- och 

yrkesvägledarna i min undersökning tyckte att det behövde utvecklas valideringsmodeller. Det 

betyder att det idag inte finns tillräckligt många och bra modeller som alla kan ta del av. 
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Valideringsdelegationen (2007) hade till uppgift att ta fram modeller men dessa har inte fått något 

riktigt fäste verkar det som. Respondenterna tycker också då som Gustavsson & Mouwitz (2008) 

att det behövs instrument för att ta tillvara individernas tysta kunskap inom sitt yrke, i deras fall 

snickarens matematikkunskaper.  

Forskningsfråga två - Hur ser studie- och yrkesvägledaren på frågan om validering som 

kunskapsmätare? 

 

På den andra forskningsfrågan om hur studie- och yrkesvägledare ser på validering av kunskap så 

verkar det enligt undersökningen som om de flesta tycker att validering är viktigt och att de har en 

kunskap om vad validering är. Genom att respondenterna använder sig av detta så borde de ha 

tagit till sig begreppet och förstått nyttan av det. Utifrån de frågor som tagit upp vad informell 

kunskap kan vara, fråga 2, 5, 12 har de flesta visat på att de vet vad informell kunskap kan vara 

och hur viktigt det är att även använda den kunskapen i ett sammanhang genom fråga 4,8,10 och 

11 för att nå sitt mål som för många är att komma ut på arbetsmarknaden i enlighet med 

regeringens mål. I Vuxnas lärande och utveckling av vuxenutbildningen (2000) trycker regeringen 

på hur viktigt det är för en individ att kunna visa på sina faktiska kunskaper genom validering trots 

att de kan ha funnits ett formellt dokument som visat på kunskapen men som av någon anledning 

inte kan visas upp.  

 

Enligt Valideringsdelegationens rapport (2007)så är det av största vikt att all kunskap tas tillvara 

hos en individ, oavsett var och hur de har förvärvats. Studie- och yrkesvägledarna verkar utifrån 

svaren ha tagit detta till sig. Rapporten Validering av utländsk kompetens (1998) tryckte på hur 

mycket informell kunskap det finns bland våra invandrare som inte används. Min fråga om hur de 

såg på utländska betyg där alla var överens om att det inte var validering av den enda sort som 

finns så kan jag tolka en aning intresse för invandrarnas övriga kunskapsbank. Samtidigt kan jag 

hitta en samstämdhet mellan respondenterna och Regeringen (2000) som menade på att 

validering är ett utmärkt instrument för invandrare att visa på sin faktiska kunskap och 

kompetens. 

 

På frågorna som hänförde till vad kunskap kunde vara, formell kunskap och informell kunskap, 

fråga fyra och fem så var det en klar majoritet med 15 av 16 som instämmer helt och tycker att 

informell kunskap också är kunskap som kan mätas. Detta betyder att studie- och yrkesvägledarna 

har en klar insikt i vad som kan tas med i kunskapsbegreppet när det handlar om validering. Det 

livslånga lärandet består av all kunskap en individ förvärvar och därför kan man i validering lyfta 

fram informell och icke kunskap likaväl som man lyfter formell kunskap (Lindvall, 2004). 

 

Frågan kring informell kunskap som hade en viss oenighet mellan utbildningsorter och övriga orter 

kan bero på den nära tillgången till universitet och högskola som gör att de tycker det inte är lika 

mycket värt som kunskap medan de övriga orterna måste se till den kunskap de har att tillgå och 

därmed tar tillvara informell kunskap mer i en validering. Lindvall (2004) menade också på i sin 

bok Vägledning i validering att resa i livstiden att det beror på vilken kunskapssyn den som ska 

validera har.  
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Den aktuella yrkesbranschen i valideringsprocessen har en syn på vad som är kunskap för deras 

krav på yrket och här kan man kanske säga att universitet är en typ av bransch med en specifik syn 

på vad som är kunskap. Samtidigt säger också Lindvall (2004) att skolan är styrd av 

styrdokumenten och det kan också påverka universiteten och deras syn på kunskap. Universitet 

talar ofta om vikten av validitet. Det som mäts i en validering ska verkligen var det som ska mätas 

och kopplas mot de dokument som visar på vad som förväntas av individen. 

 

Om jag tittar till de olika resultaten kring orter så finns det några frågor som skiljer sig åt. På 

utbildningsorterna så är resultatet instämmer mer än instämmer helt kring vad ett gammalt betyg 

visar idag. På de övriga orterna så var det en klar majoritet kring att instämma helt att ett gammalt 

betyg inte visar kunskapen som en individ har idag. Andersson & Fejes (2005) påpekar att det inte 

går att titta enbart på gammal kunskap. Den visar inte den kompetens som individen har idag. 

Kunskapen har genom reell kompetens utvecklats och många gånger anpassat kunskapen till 

handling. Det måste då betyda att det är viktigt att tänka på att gammal kunskap inte visar 

dagsformen. 

 

På frågan om informell kunskap som kassör så var inte alla överens om att det var kunskap inom 

utbildningsorterna medan övriga orter var enig om att det var en kunskap som räknas. Detta kan 

också vara kopplat till vilken kunskapssyn som präglar orten anser jag. De arbetsuppgifter som en 

kassör gör kan inte alltid direkt överföras till ett kursmål på universitetsnivå. Universitet utbildar 

inte denna typ av yrkesgrupp. 
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Slutsats  

Min slutsats blir att de flesta studie- och yrkesvägledare arbetar med validering i sitt arbete som 

en del i att bedöma och mäta kunskap och kompetens. Svaret på forskningsfrågan Vilken 

erfarenhet kan en studie- och yrkesvägledaren ha av validering som en del av vägledning?  

blir därför att de har använt det i vägledningssamtalet och de känner till vad validering innebär. 

Studie- och yrkesvägledare har arbetat med informell kunskap och hjälpt individer att snabbare nå 

ut på arbetsmarknaden. 

 

Det finns med andra ord enligt mitt resultat ett arbete ute i landet där studie- och yrkesvägledare 

arbetar med validering och där de ser valideringsprocessen som en naturlig del av ett 

vägledningssamtal som kan leda till att individen får ett verktyg att visa sina informella och icke 

kunskaper på. 

 

På forskningsfråga två Hur ser studie- och yrkesvägledaren på frågan om validering som 

kunskapsmätare? kan jag dra slutsatsen att ingen studie- och yrkesvägledare är främmande för 

begreppet och tycker sig ha goda kunskaper i ämnet. Det finns en vilja till utveckling av validering 

som idé och där man som studie- och yrkesvägledare önskar sig instrument, modeller att arbeta 

efter. 
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Diskussion 

Diskussion om resultatet 

Resultatet i stort gör mig glad och förhoppningsfull att fler kommer att ta till sig detta instrument 

som validering är. Många tar upp validering i sitt samtal och lägger det med i kartläggningen. Det 

var många som också skickade sina klienter vidare för att faktiskt bli validerade så det händer 

saker på alla orter. Detta till trots att jag inte kan hitta att validering tas upp på studie- och 

yrkesvägledarutbildningarna i den ordinarie programstrukturen. Vilket jag finner som en stor brist. 

De som inte sedan tidigare har erfarenhet av validering kommer inte att veta om att den 

kunskapen finns att få. Såklart finns det fortbildning lokalt på olika sätt men här måste 

universiteten bli bättre på att erbjuda enstaka kurser som kan komplettera en studie- och 

yrkesvägledares utbildning. Jag är inte förvånad över svaren på om man vill ha 

kompetensutveckling för det har jag blött och stött under alla mina 27 år inom skolvärlden. Alla 

skriker efter fortbildning men när det erbjuds så finns det tusen orsaker till att resurserna inte 

räcker till hos individen själv, tid är oftast den vanligaste rationaliseringen. Jag anser att det är en 

fråga om prioritering. 

 

I min studie så har jag missat ett område, hur studie- och yrkesvägledarna ser på validering av 

utländsk kompetens. En av de första utredningar (SOU 1998:165) kring validering kom fram till att 

en stor skara av invandrare som kommer till Sverige med stor kompetens inom olika 

yrkesområden men där språkbristen sätter käppar i hjulet för att ta sig ut på arbetsmarknaden. Jag 

hade nyligen ett exempel på en invandrare, en VVS-montör utbildad i Syrien som önskade att få 

arbeta i Sverige med detta. Inga problem, han fick arbete direkt men som lärlig och därmed 

erhålla lärlingslön och aldrig komma högre på karriärstegen inom VVS-området. Branschen kan 

validera yrkeskunskaperna men kräver ändå i slutänden svenska på gymnasienivå för certifiering 

och yrkesbehörighet. Killen kan troligen aldrig nå dit. Språkbristen är för stor. Kan det finnas något 

här att göra inom valideringsområdet? 

 

På frågan om studie- och yrkesvägledarna kände till begreppet validering så var de flesta förtrogna 

med detta. Endast 2 stycken sade sig inte kända alls till vad det var. Vilket bådar gott inför 

framtida arbete med valideringar då kunskap om ämnet ger en större chans till att det 

uppmärksammas och används. 

 

I den litteratur som jag läst till denna uppsats finns det hela tiden en upprepning om att validering 

är viktigt och det måste utvecklas. Utredning efter utredning visar på samma sak. Från 1996 års 

betänkande från kommittén för kunskapslyftet till dagens proposition till ny skollag 2009/10:165. 
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Under Kunskapslyftes tid så användes tid till många projekt för att etablera validering som ett 

instrument. Det många är överens om i sin diskussion är att det går för trögt. Vi behöver bara titta 

till vårt grannland Finland så ser vi en helt annan syn på validering. Finländarna är kända för att 

kunna detta med validering och har sparat in många kronor åt staten. 

 

Denna slutsats grundar jag också utifrån resultatet på frågan om yrkeserfarenhet som en viktig 

kunskapskälla där endast hälften höll med helt om detta påstående. Detta betyder att regeringens 

krafttag med lagstiftning i den nya skollagen kan vara på sin plats. ( 2009/10:165)för att få igång 

arbetet mer kring validering. De som har tagit upp validering i samtalet har därmed också skickat 

individen vidare för att inleda en valideringsprocess med andra aktörer. Jag kan dock se på 

resultatet att det finns mer att göra för att förstärka valideringens styrka som instrument. Jag 

hade inte förväntat att få så många positiva svar i den bemärkelsen att validering är känt och 

används. Min egen uppfattning när jag pratar med studie- och yrkesvägledarfolk så är många bara 

i startgroparna. De vet vad det är men har inte det som en naturlig del av samtalet när man frågar 

om det. Resultatet i min studie visar på motsatsen. 

 

Valideringsdelegationen (2005) säger just i sin utredning att validering är en viktig del i samtalet 

och ska användas. Vägledaren har en viktig del i en valideringsprocess och är den som först 

kommer i kontakt med individen. I det livslånga lärandet så är det att sätta individens behov i 

första rummet och se på vilken efterfrågan det finns på arbetsmarknaden. Genom en validering 

kan individens behov tillgodoses bland annat genom att denne får en bekräftelse på att all 

erfarenhet är kunskap på något sätt. Individen behöver inte känna att denne har slösat med sitt 

liv. Här är jag rörande enig med henne. Vi måste lyfta individens kunskap som de erhållit på annat 

sätt än i den traditionella skolan. Genom validering kan vi bekräfta en individs erfarenheter som 

viktiga i ett sammanhang. 

 

Jag hoppas att med denna studie kunna bidra till att lyfta frågan om att validering ska vara 

obligatoriskt i ett samtal med en individ som haft möjlighet att erhålla kunskap utanför 

utbildningsväsendet. Jag har koncentrerat studien kring vuxna men det finns även krav på lägre 

nivåer i skolvärlden att en lärare ska utgå från elevens nivå och därmed tillgodoräkna kunskap som 

denne redan förvärvat på annat sätt. Står inskrivet i Lpf 94 (Skolverket, 1994). Det är en form av 

validering. 

 

Hela undersökningen kunnat vara av en större dignitet med fler respondenter för att få en större 

säkerhet i analysen av resultatet men jag tycker att jag fått en god bild av var studie- och 

yrkesvägledare står i frågan om validering. Undersökningen kan genomföras med ett större urval 

och det kan ge ett annat resultat men inom det område som jag har valt så tycker jag det går att 

dra slutsatser om man är öppen med att tala om underlaget till undersökningen. 
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Diskussion om metod  

Med en svarsfrekvens på 77 % så tycker jag att jag fått ett bra underlag för hur studie- och 

yrkesvägledaren använder validering runt om i Sverige. En 100 % svarsfrekvens är att föredra men 

samtidigt så finns det anledning att räkna med ett visst bortfall. Jag har inte gjort någon närmare 

undersökning om varför några valde att inte svara på enkäten. 

 

De svar jag fick kom samma dag eller senast dagen efter så jag anser då att det fanns ett intresse 

av att få ge sin bild av validering så snabbt som möjligt. Det kan vara så att de flesta tyckte att det 

är viktigt att som studie- och yrkesvägledaren visa på vad regeringen(SOU 2001:78) påpekade om 

hur vägledaren har en viktig roll i det livslånga lärandet och hur enligt Lindvall(2004) det beror på 

vem som talar om kunskap. 

 

Valet av en metod som enkät tycker jag har varit en bra metod i denna undersökning. Detta för att 

det troligen har varit tidsbesparande för respondenten. Om jag valt kvalitativa intervjuer skulle det 

inneburit betydande mer tid till varje intervju och större planering av flera individers tid. Jag tycker 

att jag med en enkät har fått så hög svarsfrekvens som jag hade kunnat förvänta mig. Antalet 

enkäter som skickades ut var tillräckliga i förhållandet till den tidsperiod som fanns att tillgå för 

undersökningen. Jag tror att en kvalitativ intervju med varje individ hade kunnat ge mer 

fördjupning i svaren, då jag hade kunnat ställa följdfrågor. Jag hade kanske fått en bättre 

uppfattning om svaren var sanningsenliga genom den fysiska närvaron. Å andra sidan är jag orolig 

för att min egen förutfattade uppfattning om valideringens betydelse hade speglat mitt tonläge 

och sätt och därmed påverkat svaren i intervjun. De frågor jag använt i enkäten var svåra att 

formulera och jag är inte säker på om formuleringen kan ha inverkat på svaren såhär i efterhand. 

Deras profession kan ha lagt värde i att svara på ett visst sätt för att inte verka okunnig, vilket jag 

påpekat i tillförlitligheten och giltigheten. 

Framtiden 

Vad kan då denna undersökning föra med sig in i framtiden? Har den något värde för framtida 

forskning kring validering? Det är jag fullt övertygad om att den har. Det finns mycket att forska 

kring validering. Kring användandet ute i arbetslivet och hur olika valideringsmodeller kan påverka 

resultat som exempel. En annan aspekt att forska vidare på skulle kunna vara hur de som blivit 

validerade har upplevt en validering och hur det kan ha hjälpt dem. Validering är framtidens 

instrument för att kunna leda en individ, behöver inte vara en vuxen, mot arbetsmarknadens 

behov på ett snabbare sätt.  Om det är forskning som behövs för att vi ska bli bättre på att validera 

så måste ämnet belysas på många olika sätt inom utbildningsväsendet. Enligt min undersökning 

används validering ute i verksamheten men som regeringen flera gånger påpekat och nu senast i 

en ny skollag så måste vi använda det mer. Deras metod är att lagstifta. Universitet och högskola 

använder forskning. 
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Bilaga 1 
 

Hej  

 

Jag heter Katarina Lindkvist- Ohlsson och läser sista terminen på studie- och 

yrkesvägledarutbildningen vid Stockholms Universitet. Jag skriver på min C-uppsats som handlar 

om validering av kunskap. Validering som ett begrepp för studie- och yrkesvägledarna har haft en 

varierad betydelse och jag vill med denna enkät få en bild av hur just ni i er profession ser på detta 

med validering. 

 

Jag skickar en enkät som bilaga och hoppas att ni kan ta er tiden att fylla i denna och skicka tillbaks 

den till mig inom två veckor dvs före den 25 april 2010. 

 

Jag har inget intresse i vad du som person säger och dina svar kommer att behandlas 

konfidentiellt. När jag fått enkätsvaret på mail, skriver jag ut endast enkätsvaret och ingen 

koppling kan därefter göras till vem som svarat vad. E-postmeddelandet kommer att raderas och 

inte på något sätt användas vidare i analysen. Vill du ha en kopia på min uppsats och det resultat 

jag kom fram till så ange detta i svarsmailen så sparar jag mailadressen och skickar över den när 

den är klar i juni. 

 

Tack på förhand 

 

Med vänliga hälsningar 
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Bilaga 2 

 

Enkät till studie- och yrkesvägledare på vuxennivå. 

 

Förtydligande av valideringsbegreppet: 

 

validering en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, 

dokumentation och erkännande av kunskaper och kompetens som en 

person besitter oberoende av hur de förvärvats. 

   (Ds 2003:23) 

 

 

Besvara frågorna genom att välja hur ni tycker att påståendet överensstämmer med er egen 

uppfattning. Skalan är 1-4 där 1 betyder instämmer inte alls, 2 instämmer till viss del, 3 

instämmer och 4 instämmer helt och hållet. 

 

  1 2 3 4 

1 Validering, vad är det? Jag har aldrig hört talas om det.     

2 Ett gammalt betyg talar inte om hur duktig en person är idag.     

3 Validering är endast att skicka utländska betyg för översättning till VHS.     

4 Kunskap kan endast mätas genom formella betyg     

5 Att vara kassör i en ideell förening är kunskap     

6 I ett vägledningssamtal kommer alltid validering upp hos mig     

7 Jag samtalar alltid om den tidigare yrkeserfarenheten som en viktig 

kunskapskälla. 

    

8 Det går inte att validera yrkeserfarenhet mot en gymnasiekursplan.     

9 Jag har vid något tillfälle skickat en klient vidare för validering av 

yrkeserfarenheter. 

    

10 Validering är ett utmärkt instrument att få en klient snabbare ut på 

arbetsmarknaden. 

    

11 Det behövs utveckling av valideringsmodeller.     

12 Reell kompetens är en värdemätare på en persons kunskap idag.     

13 Jag vet för lite för att kunna använda validering.     

14 Jag behöver kompetensutveckling om hur validering kan användas.     
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Bilaga 3 

 

Sammanställning av enkätsvar     

16 svar 
 instämmer inte     instämmer helt 

fråga  1 procent 2 procent 3 procent 4 procent 

fråga 1 14,0 87,5%  0,0%  0,0% 2,0 12,5% 

fråga 2 1,0 6,3% 2,0 12,5% 3,0 18,8% 10,0 62,5% 

fråga 3 16,0 100,0%  0,0%  0,0%  0,0% 

fråga 4 15,0 93,8%  0,0%  0,0% 1,0 6,3% 

fråga 5  0,0%  0,0% 1,0 6,3% 15,0 93,8% 

fråga 6  0,0% 10,0 62,5% 2,0 12,5% 4,0 25,0% 

fråga 7 1,0 6,3% 1,0 6,3% 6,0 37,5% 8,0 50,0% 

fråga 8 10,0 62,5% 2,0 12,5%  0,0% 4,0 25,0% 

fråga 9  0,0%  0,0% 2,0 12,5% 14,0 87,5% 

fråga 10  0,0% 2,0 12,5% 1,0 6,3% 13,0 81,3% 

fråga 11  0,0%  0,0% 3,0 18,8% 13,0 81,3% 

fråga 12 1,0 6,3% 1,0 6,3% 6,0 37,5% 8,0 50,0% 

fråga 13 7,0 43,8% 6,0 37,5% 2,0 12,5% 1,0 6,3% 

fråga 14 4,0 25,0% 5,0 31,3% 2,0 12,5% 5,0 31,3% 

         

 

Sammanställning utifrån ort 
 

Antal         

9 svar 
7 instämmer inte     Instämmer till viss del   

16 Utbildningsort Övriga orter Utbildningsort Övriga orter 

fråga  1 procent 1 procent 2 procent 2 procent 

fråga 1 7,0 77,8% 7,0 100,0%   0,0%  0,0% 

fråga 2   0,0% 1,0 14,3% 2,0 22,2%  0,0% 

fråga 3 9,0 100,0% 7,0 100,0%   0,0%  0,0% 

fråga 4 9,0 100,0% 6,0 85,7%   0,0%  0,0% 

fråga 5   0,0%  0,0% 8,0 88,9%  0,0% 

fråga 6   0,0%  0,0% 6,0 66,7% 2,0 28,6% 

fråga 7 1,0 11,1%  0,0%   0,0% 1,0 14,3% 

fråga 8 6,0 66,7% 4,0 57,1% 3,0 33,3%  0,0% 

fråga 9   0,0%  0,0%   0,0%  0,0% 

fråga 10   0,0%  0,0% 2,0 22,2%  0,0% 

fråga 11   0,0%  0,0%   0,0%  0,0% 

fråga 12   0,0% 1,0 14,3% 1,0 11,1%  0,0% 

fråga 13 2,0 22,2% 5,0 71,4% 6,0 66,7% 1,0 14,3% 

fråga 14 1,0 11,1% 3,0 42,9% 3,0 33,3% 2,0 28,6% 
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Instämmer     instämmer helt   

Utbildningsort Övriga orter Utbildningsort Övriga orter 

3 procent 3 procent 4 procent 4 procent 

  0,0%  0,0% 2,0 22,2%  0,0% 

3,0 33,3%  0,0% 4,0 44,4% 6,0 85,7% 

  0,0%  0,0%   0,0%  0,0% 

  0,0%  0,0%   0,0% 1,0 14,3% 

1,0 11,1%  0,0%   0,0% 7,0 100,0% 

2,0 22,2%  0,0% 1,0 11,1% 5,0 71,4% 

4,0 44,4% 3,0 42,9% 4,0 44,4% 3,0 42,9% 

  0,0% 1,0 14,3%   0,0% 2,0 28,6% 

2,0 22,2%  0,0% 7,0 77,8% 7,0 100,0% 

  0,0% 1,0 14,3% 7,0 77,8% 6,0 85,7% 

1,0 11,1% 2,0 28,6% 8,0 88,9% 5,0 71,4% 

4,0 44,4% 2,0 28,6% 4,0 44,4% 4,0 57,1% 

1,0 11,1%  0,0%   0,0% 1,0 14,3% 

2,0 22,2%   0,0% 3,0 33,3% 2,0 28,6% 

 


