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Förord 

Den här uppsatsen har inte krävt blod, svett eller tårar. Däremot är den ett resultat av stort 

personligt intresse för validering och särskilt validering av reell kompetens inom högskolans 

värld. Och, naturligtvis, många timmars research-, tanke- och skrivarbete. För mig har 

uppsatsskrivandet varit en lång process som egentligen startade natten innan jag fyllde år i 

november 2004. Det var nämligen då, mitt i gräddandet av pannkakor, tankarna på att skriva 

min magisteruppsats i pedagogik kring validering och reell kompetens föddes. Åren 2006 och 

2008 gjorde jag slag i saken. 

 

Efter att i egenskap av organisationsutvecklare och påverkanskoordinator på Landsrådet för 

Sveriges ungdomsorganisationer [LSU], samarbetsorganet för Sveriges 

ungdomsorganisationer, åren 2002-2005 ha arbetat med lobbying gentemot riksdag och 

regering, departement och myndigheter, arbetsgivarorganisationer, högskolesektorn samt 

intresseorganisationer av olika slag kring ungdomspolitik och särskilt uppvärdering av 

erfarenheter från ideellt engagemang, kände jag att jag inte var riktigt färdig. Det fanns 

mycket kvar att göra och utforska för att synliggöra vikten av den tysta och ibland 

svårformulerade kunskapen som vi alla har – likaså att uppmärksamma det så kallade 

informella lärandet. Både lärandet i sig, människorna det handlar om och potentialen som 

finns där bara rekryterare, validerare och andra vågar, vill och har förmågan att hantera 

människor och människors olika erfarenheter oberoende av var erfarenheterna uppstått. Så 

föddes idén till denna uppsats.  

 

Jag vill särskilt tacka LSU för tre och ett halvt års resa i organisationsutvecklingens, 

lobbyarbetets och demokratiutvecklingens tecken. Under anställningen fick jag verkligen 

utlopp för min kreativitet och mitt engagemang och utvecklades både som människa och i 

yrkeslivet. Tiden på LSU och människorna jag haft förmånen att träffa i Sverige och 

utomlands via hubben LSU – ni har påverkat mina perspektiv och påmint mig om vikten av 

att hela tiden ifrågasätta och motivera mina värderingar och ställningstaganden. Viva idéernas 

väg!   

 

Till de högskolor jag undersökt och intervjupersoner jag träffat – ni har varit till mycket stor 

hjälp i mitt utforskande och visat stor generositet när det gäller att dela med er av era 

erfarenheter. Utan er ingen uppsats så – tack.  

 

Tack också till mina handledare, Guadalupe Francia (år 2006) och Ulla Riis (år 2008), för de 

inspirerande och utmanande diskussioner vi har haft längs vägen. Handledningen visade att 

olika perspektiv men stor nyfikenhet är utvecklande.  

 

Slutligen, tack KG Hammar och Ami Lönnroth för boken Jag har inte sanningen, jag söker 

den. Ibland finner jag perspektiv, ingångar och vidsynthet där jag minst anar det.  

 

Stockholm 2008-09-19,  

 

Johan Welander 
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Sammanfattning 

Denna studie, Validering av reell kompetens vid tillträde till högskolan – en undersökning av 

hur behörighetsbedömningar görs, syftar till: 

 att utifrån validerarnas erfarenheter och uppfattningar försöka beskriva, förstå, 

analysera samt utveckla kunskapen kring hur bedömning av behörighet enligt reell 

kompetens går till vid tillträde till högskoleutbildning i Sverige.  

 

Uppsatsens huvudsakliga frågeställningar, som bildar undersökningens kärna, är:  

 Hur ser högskolans bedömare av behörighet enligt reell kompetens på; a) sin roll som 

bedömare; b) validanten/personen vars reella kompetens ska bedömas; c) högskolans 

policy/riktlinjer för bedömning av reell kompetens; d) risker och möjligheter med de 

nationella respektive lokala/högskolespecifika reell kompetens-bestämmelserna? 

 Hur ser högskolans bedömare av behörighet enligt reell kompetens på frågan om vad 

det innebär att vara reellt kompetent? 

 

Undersökningen har metodmässigt genomförts som en kvalitativ fallstudie och data har 

samlats in via intervjuer och dokumentanalys från de två undersökta fallen Lärarhögskolan i 

Stockholm och Södertörns högskola. Teoretisk utgångspunkt tas i socialkonstruktivismen. 

Uppsatsens resultat visar bland annat att validerarna ser som sin främsta uppgift att avgöra 

om en person har reell kompetens eller inte, att dokumentanalys är den vanligast 

förekommande valideringsmetoden, att det personliga brevet/motsvarande och hur det 

formulerats spelar stor roll för bedömningens resultat, att validerarna känner internt stöd från 

respektive högskoleledning, att Sveriges universitets- och högskoleförbunds 

bedömningsrekommendationer används och lokalt utarbetade bedömningskriterier fungerar 

vägledande vid reell kompetens-beslut. 

 

Analysen och diskussionen fokuserar rättssäkerhets- och likvärdighetsaspekter kopplat till 

bedömning av behörighet enligt reell kompetens och problematiserar den funktion som 

outtalade bedömningskriterier tycks spela samt reser frågetecken kring vissa validerares 

inställning till personen vars reella kompetens bedöms i tillträdessituationen. Några slutsatser 

som konstateras i undersökningen är att:  

 Bedömning av behörighet enligt reell kompetens sker huvudsakligen antingen utifrån 

ett ”tänk-och-lös-själv-individ-perspektiv” eller ”hjälpandeperspektiv”.  

 Kunskap om högskolan/tillträdessystemet kan påverka möjligheterna att bedömas som 

behörig enligt reell kompetens.  

 Teoretiska erfarenheter upplevs av validerarna vara lättare att bedöma i 

valideringsprocessen är praktiska erfarenheter.  

 Outtalade bedömningskriterier och utvecklad bedömningspraxis spelar in vid 

validering av individens reella kompetens.  

 Ämneskunskap avgör om en sökande ses som behörig enligt reell kompetens.  

 Den enskildes förutsättningar att tillgodogöra sig sökt högskoleutbildning är av stor 

vikt vid reell kompetens-behörighetsbedömningen.  

 Bedömarna upplever det generellt som lättare att avgöra en persons reella kompetens i 

relation till ämnen som historia och samhällskunskap än i relation till språk och 

naturvetenskapliga ämnen som matematik och fysik.  

 

Nyckelord: reell kompetens, validering, behörighetsbedömning, tillträde, rättssäkerhet 
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1. Inledning 

I inledningskapitlet ramas uppsatsens problemområde in och undersökta frågeställningar och syfte klargörs, 

liksom gjorda avgränsningar. Vidare introduceras centrala perspektiv och utgångspunkter, uppsatsens 

målgrupper presenteras och dispositionen gås igenom.  

 

Validering av reell kompetens vid tillträde till högskolan – introduktion 
Undertecknad ansöker härmed om prövning av reell kompetens motsvarande historia A. Jag 

anser mig ha inhämtat dessa kunskaper genom att följa med i samhällsdebatten och hysa ett 

allmänt intresse för breda samhällsfrågor samt politiska och kulturella skeenden såväl i nutid 

som under 1900-talet och tidigare historiska perioder. Jag har också genomgått flertalet 

fackliga och politiska grundutbildningar där det historiska perspektivet på arbetarrörelsen och 

andra politiska och folkrörelser har utgjort en väsentlig del. Dessa utbildningar kan vid 

begäran styrkas. Vad beträffar mina övriga kunskaper för att klara grundkursen i etnologi, kan 

tilläggas att jag är uppvuxen i en multietnisk stadsdel, har arbetat med barn- och 

ungdomsverksamhet i denna stadsdel, periodvis har levt i andra landsändar och ute i Europa, 

samt genom mitt yrke som kock och bagare har skaffat mig insikt i och intresse för matkultur, 

traditioner etc på olika platser i landet och världen. Dessutom lever jag med en doktorand och 

lärare i etnologi, och frågor om exempelvis etnicitet, genus och sexualitet diskuteras 

kontinuerligt i vardagen. (Utdrag ur ansökan om prövning enligt reell kompetens för behörighet 

till grundkurs i etnologi höstterminen 2004 vid Södertörns högskola.)  

 

Så kan en ansökan om behörighet enligt reell kompetens för högskolestudier se ut i 

verkligheten. Personen ifråga saknar formell kompetens motsvarande gymnasieskolans 

historia A, men vill gå en viss kurs och har därför skrivit ett personligt brev för att 

argumentera varför just han/hon ändå ska anses vara behörig – så kallat reellt kompetent – för 

att få påbörja etnologistudier vid Södertörns högskola. Information om arbetslivserfarenheter 

kompletteras av den sökande med uppgifter om livssituation, uppväxt, genomgångna 

utbildningar, samhällsintresse och kunskap från livet i andra länder. Den sökande ansågs och 

beslutades av Södertörns högskola vara behörig utifrån kriteriet reell kompetens och kunde på 

så sätt delta i urvalet till sökt utbildning, förutsatt att han/hon hade ett meritvärde (betyg eller 

resultat från högskoleprovet) att konkurrera med.  

 

Vad har hem, skola, arbete och fritid gemensamt? Jo, bland annat att de alla är arenor där vi 

individer lär oss saker – medvetet och omedvetet och i större eller mindre utsträckning. Det är 

inte alltid vi funderar över vad vi är med om eller vilket värde en viss upplevelse, situation 

eller erfarenhet har eller kan komma att tillmätas i framtiden av oss själv eller andra. Går det 

ens att värdera en individs reella kompetens? Vem bör i så fall göra det? Och inte minst, 

vilket värde ska den reella kompetensen anses ha och vem bör bestämma det? 

 

Genom de förändringar i högskoleförordningen som beslutades av Sveriges riksdag när 

regeringens proposition Den öppna högskolan (Regeringens proposition 2001/02:15) 

klubbades igenom, fick Sveriges universitet och högskolor ett särskilt ansvar för att vid 

behörighetsbedömning, urval och tillgodoräknande bättre ta tillvara sökandes så kallat reella 

kompetens. Detta motiverades (ibid.) bland annat utifrån antagandet att det är nödvändigt som 

en del av den breddade rekryteringen och för att högskolan ska fylla sin roll i det livslånga 

lärandet. Särskilt betonas i propositionen (ibid.) vikten av att högskolorna tar fram metoder 

för att kunna bedöma den kompetens som utvecklas utanför det så kallade ”formella 

utbildningssystemet” (s. 1). Dåvarande ministern för vuxnas lärande, Lena Hallengren, 

framhöll i en artikel några år senare (2004, s. 304), att genom ”validering synliggörs den 

kompetens den enskilde redan har” och att validering möjliggör att ”informella kunskaper 
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värderas högre, exempelvis kunskaper människor har fått genom fritidsaktiviteter, hobbies 

eller självstudier i olika form”. Hallengren (ibid.) konstaterade vidare att av rättssäkerhetsskäl 

är det nödvändigt att likvärdig kompetens dokumenteras på samma sätt.  

 

I en analys av validering som utbildningspolitiskt instrument, diskuterar Säfström (2004a) två 

aspekter kopplade till reell kompetens: vikten av uttalade kriterier för bedömning av 

individers reella kompetens och att bedömningar inte sker förutsättningslöst. Genom nya 

bestämmelser som trädde i kraft den 1 januari 2003 (Högskoleförordningen 1993:100, 7 kap. 

4,7 §§)  möjliggjordes för sökande som ”genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk 

erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra 

sig” högskoleutbildning
1
 anses behöriga enligt reell kompetens. Reell kompetens är en egen 

behörighetsgrund, parallell till den ”formella” behörigheten, och innebär kortfattat att det är 

en individs samlade kompetens, oavsett var, hur eller när hon skaffat den och oberoende av 

om individen har formella betyg på den eller inte, som ska bedömas vid ansökan till 

utbildning vid högskolan (Sveriges universitets- och högskoleförbund [SUHF]
2
, 2004). Alltså, 

ett sätt för en potentiell student att skaffa sig behörighet för att ta sig in på högskolan. 

Högskolans uppgift är att göra individuella bedömningar utifrån varje ansökan om reell 

kompetens och respektive lärosäte avgör själv hur bedömningarna ska gå till i praktiken 

(Andersson & Fejes, 2005a; Regeringens proposition 2001/02:15; SUHF, 2004).  

 

I en rapport om hur validering av reell kompetens inom högskolan fallit ut, konstaterar SUHF 

(ibid.) att mycket positivt utvecklingsarbete på universitet och högskolor gjorts på kort tid och 

att reformen kring validering enligt reell kompetens är här för att stanna. Men, SUHF anser 

också att det tar tid att jobba in bedömningsmodeller och kunskap både inom och utanför den 

egna högskolan, att ytterligare och förbättrade sätt att beskriva och bedöma reell kompetens 

behöver utvecklas och att det främsta hindret för själva reformen är bristen på uppmuntrande 

ekonomiska incitament för de enskilda universiteten och högskolorna. Stier (2003) tror att 

även andra faktorer än de ekonomiska är avgörande för att det breddade rekryteringsarbetet 

generellt ska slå igenom vid universitet och högskolor. Han (ibid.) nämner bland annat vikten 

av att tjänstemän som arbetar med rekrytering av blivande studenter är medvetna om 

stereotypa uppfattningar i samhället generellt och vid lärosätena specifikt. Även Lindvall 

(2004) betonar andra aspekter än avsaknaden av ekonomiska resurser för landets högskolor 

och universitet. Lindvall anser att ett problem kopplat till reell kompetens är att enskilda 

människor, som vill bedömas enligt reell kompetenskriteriet, inte värderar den kunskap de 

faktiskt har och att utan förmåga att formulera vad den egna reella kompetensen består av blir 

det svårt för individen att synliggöra den för andra.  

 

Andersson och Fejes (2005a) hävdar att för att reell kompetens-reformen inom högskolan ska 

slå igenom krävs att berörda universitet och högskolor och dessas representanter gör en 

omvärdering i bedömningssituationen: från att premiera kunskapsutveckling som skett inom 

ramen för formell utbildning till att i lika hög utsträckning vid validering av reell kompetens 

värdesätta kunskapsutveckling som ägt rum i ett icke formellt eller informellt sammanhang. 

Utan denna omsvängning i perspektiv blir det svårt för reell kompetens-reformen att slå 

igenom helt (ibid.). Denna åsikt tycks delas av SUHF (2004), när organisationen konstaterar 

                                                 
1
 ”Grundläggande högskoleutbildning” när det gäller grundläggande behörighet och ”den sökta utbildningen” när 

det gäller särskild behörighet (Högskoleförordningen 1993:100, 7 kap. 4,7 §§). 
2
 SUHF beskriver sig själv som en frivillig arena för diskussioner och gemensamma uttalanden i 

högskolepolitiska spörsmål. 42 universitet och högskolor i Sverige är medlemmar. Huvuduppgiften för SUHF är 

dels att inåt arbeta för samordning, dels att utåt verka för tillvaratagande av universitetens och högskolornas 

intressen. (SUHF, 2007) 
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att det vid lärosätena krävs omfattande förändringar av rådande värderingar gällande synen på 

kompetens och kvalitet i arbetet med validering enligt reell kompetens. 

Bakgrundsbeskrivningen tydliggör att det tycks finnas ett antal problem relaterat till 

bedömning av reell kompetens. 

 

Problemområde, syfte och frågeställningar – ramen 

Problemområde och frågeställningar 

Giddens (1990/1996) pekar i sin bok Modernitetens följder på vikten av att begripa kontraster 

för att förstå systemskiften i världen. Kanske är just konstrast ett bra begrepp för att 

introducera uppsatsens huvudsakliga frågeställningar. Några forskare menar nämligen att 

diskussionen kring validering av reell kompetens vid tillträde till högskolan handlar om, för 

att parafrasera Ödman (1995), ett kontrasternas spel. Andersson och Fejes (2005a) och 

Andersson, Sjösten och Ahn (2003) beskriver utvecklingen som att gå från att högskolan 

tidigare i första hand hade i uppgift att bedöma och värdera kompetens som skaffats i ett 

formellt sammanhang (exempelvis gymnasieutbildning eller gymnasial vuxenutbildning) till 

att, i och med den formalisering som skedde som konsekvens av riktlinjerna i Den öppna 

högskolan (Regeringens proposition 2001/2:15), i lika hög utsträckning sätta värde på 

kompetens skaffad i en mindre formell (utbildnings)kontext. Hallengren (2004, s. 304) 

exemplifierar fenomenet med att mer än idag värdera så kallat ”informella kunskaper”. 

Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer [LSU] (2006) och Tjänstemännens 

Centralorganisation [TCO] (1999) är inne på liknande tankegångar, att i högre grad värdesätta 

och likställa kompetens från andra sammanhang än de formella, när de två organisationerna 

anser att samhället bör uppvärdera ungas ideella engagemang och erfarenheter från ideellt 

arbete (LSU) respektive synliggöra det fackliga arbetet och bättre tillvarata outnyttjad och 

ofta dold informell kompetens (TCO). Utifrån Andersson och Fejes (2005a) respektive 

Andersson, Sjösten och Ahns (2003) argumentation skulle regeringsbeslutet i och med Den 

öppna högskolan (Regeringens proposition 2001/2:15) kunna beskrivas både som en viss 

värdeförskjutning kring vilken kompetens som ska värdesättas i behörighetsbedömningen vid 

tillträde till högskolan (att göra formella, informella och icke formella kontexter mer 

jämbördiga – värdemässigt – som sammanhang där kompetens utvecklas) och vilket värde den 

bör tillskrivas?
3
 Inte så att formellt (från skol- och utbildningssektorn) inhämtad kompetens 

blir mindre värdefull. Det handlar snarare om att annan kompetens än den formellt skaffade 

uppmärksammas i högre utsträckning och värdesätts mer än den gjort tidigare i 

tillträdessituationen.  

 

År 2004 skrevs en uppsats om tre universitets arbete med reell kompetens (Göransson, 2004). 

Arbetets syfte var att ”öka kunskapen om högskolors arbete med validering av reell 

kompetens vid tillträde till och tillgodoräknande av högskoleutbildning” (ibid., s. 12). 

Uppsatsens huvudfrågor handlade om hur Stockholms, Umeå och Uppsala universitet arbetar 

med reell kompetens vid tillträde till respektive universitets utbildningar och 

tillgodoräknande, vilka möjligheter och hinder som kan tänkas finnas kopplade till reell 

kompetens samt vilka likheter och skillnader som finns mellan de olika universitetens syn på, 

arbete med och bedömningar av reell kompetens. Särskilt universitetens externa och interna 

information ägnades uppmärksamhet (ibid.).  

 

                                                 
3
 Se Säfström (2004a) för en intressant diskussion rörande informell kompetens inordning i en överordnad 

formell kompetens. 
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Några av mina huvudfrågeställningar tangerar de områden Göransson (ibid.) behandlar. Till 

skillnad från Göransson väljer jag dock att i första hand fokusera validering av reell 

kompetens i samband med tillträde till högskoleutbildning. Den främsta anledningen till att 

jag vill studera tillträde, närmare bestämt validering av reell kompetens vid bedömning av 

grundläggande och särskild behörighet, är att jag trots läsning av flertalet rapporter och 

litteratur på området inte fått svar på många av de frågor jag har kring tillträde och reell 

kompetens. Vidare känner jag mig ”vetenskaplig otillfredsställd” – jag har hittills stött på få 

vetenskapliga publikationer kring validering av reell kompetens vid tillträde till 

högskoleutbildning som problematiserar fenomenet. Slutligen, jag har ett stort intresse för 

kompetens- och bedömningsfrågor generellt och tycker det är tänkvärt att den funktion vid 

lärosätet som har i uppgift att bedöma sökande personers reella kompetens kan utgöra både 

dörröppnare och dörrstängare – ”gatekeeper” – i sin roll att avgöra vems och vilken reell 

kompetens som antingen är tillräcklig eller otillräcklig för att påbörja högskolestudier 

(Andersson, Sjösten & Ahn, 2003). I bedömarfunktionen ligger således makt att påverka både 

enskilda människors livsval, genom att utöva inflytande på vilka som bedöms som lämpliga 

för tillträde till högskolevärlden, och synen på vad som utgör reell kompetens som sådan. 

Bedömarrollen synes vara flerdimensionell och komplex och bedömning av reell kompetens i 

samband med tillträde till högskoleutbildning en växelverkansprocess mellan den som 

ansöker om reell kompetens (individen) och den bedömande funktionen 

(organisationen/högskolan). Den senare har i uppgift att både bemästra att bedöma, värdera 

och erkänna individens kunskap och kompetens och att beakta faktorer som internationell 

jämförbarhet, nationell likvärdighet och den enskildes rättssäkerhet (vad Andersson [2004] 

kallar en balansakt). Dessa faktorer, sammantaget, gör att jag intresserar mig för att undersöka 

och problematisera bedömarfunktionen i tillträdesprocessen.  

 

Innan en person som vill komma in på högskolan har möjlighet att delta i urvalet till sökt 

högskoleutbildning krävs att personen har behörigheten, grundläggande och/eller särskild 

beroende på vilken utbildning det handlar om (Högskoleförordningen 1993:100, 7 kap. 2 §). 

Vilka faktorer är det emellertid som avgör vilka studenter som anses behöriga enligt reell 

kompetens och som därmed kan beredas möjlighet att delta i urvalet till sökt utbildning?  

 

Uppsatsens frågeställningar kretsar kring följande områden: högskolans syn på nyckelbegrepp 

och perspektiv av betydelse för validering av reell kompetens i samband med 

behörighetsbedömning, högskolans roll som validerare av reell kompetens vid 

behörighetsbedömning, högskoleföreträdares tolkning av uppdrag och direktiv att bedöma 

behörighet enligt reell kompetens, bedömningsmetoder kopplade till validering av reell 

kompetens i samband med behörighetsbedömning samt rättssäkerhet, likvärdighet och 

legitimitet vid behörighetsbedömning enligt reell kompetens.  

 

Områdena som frågeställningarna återfinns inom fungerar i första hand som vägledning, en 

slags tankehjälp, för att som läsare förstå vilka frågeställningar jag prioriterar att undersöka. 

Till skillnad från många rapporter och artiklar kring validering av reell kompetens i 

högskolesammanhang (Göransson, 2004; Levin, 2002; Svenska 

Industritjänstemannaförbundet [SIF], 2005; Sjödin, 2004; SUHF, 2004; Öhlund, 2005), är 

fokus i uppsatsen att fästa uppmärksamhet vid bedömarrollen och att granska högskolans 

perspektiv på sin egen valideringsprocess i samband med behörighetsbedömning enligt reell 

kompetens. Bedömaren
4
 är den på högskolan som har i uppgift att avgöra individens reella 

                                                 
4
 Jag likställer bedömarrollen med validerarens och använder dessa begrepp, validerare och bedömare, växelvis 

och med samma innebörd i uppsatsen. På samma sätt använder jag validering och bedömning växelvis och med 
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kompetens. Vem är då bedömaren/valideraren vid lärosätet? Utan att gå händelserna eller min 

empiri allt för mycket i förväg, kan kort sägas att det både kan vara fråga om en eller flera 

personer och att olika funktioner och yrkeskategorier i realiteten fungerar som validerare: 

studievägledare, lärare, antagningshandläggare, valideringsråd och/eller chefer på olika nivåer 

vid lärosätet.
5
 När det gäller validerarens uppgift lyfter Gipps (2001) fram validerarens 

kontrollerande men också sorterande funktion. Andersson, Sjösten och Ahn (2003) betonar 

vikten av att bedömaren förstår värdet av tidigare erfarenheter för att kunna tillmäta dem 

faktisk betydelse. Bendz (1998) pekar på bedömningskontextens inverkan och att bedömare 

ofta har svårt att validera praktisk kunskap samt framhåller vikten av att visa vems 

värderingar som utgör riktmärke vid bedömningar. Denna senare aspekt, medvetenhet om 

rådande värderingar och dessas betydelse vid bedömning, är något som även SUHF (2004, s. 

5) tar fasta på när organisationen konstaterar att validering av reell kompetens inte bara är 

fråga om att ta fram nya mätinstrument utan också handlar om ”betydande förändring av 

grundläggande värderingar av kompetens, kunskapssyn och kvalitet” inom högskolan.  

 

Det är på sin plats att jag här redogör för uppsatsens huvudsakliga frågeställningar, som bildar 

undersökningens kärna:  

 Hur ser högskolans bedömare av behörighet enligt reell kompetens på; a) sin roll som 

bedömare; b) validanten/personen vars reella kompetens ska bedömas; c) högskolans 

policy/riktlinjer för bedömning av reell kompetens; d) risker och möjligheter med de 

nationella respektive lokala/högskolespecifika reell kompetens-bestämmelserna? 

 Hur ser högskolans bedömare av behörighet enligt reell kompetens på frågan om vad 

det innebär att vara reellt kompetent? 

 

Frågeställningarna tydliggör att uppsatsen både har en beskrivande (vad) och utforskande 

(hur) inriktning. 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är: 

 att utifrån validerarnas erfarenheter och uppfattningar försöka beskriva, förstå, 

analysera samt utveckla kunskapen kring hur bedömning av behörighet enligt reell 

kompetens går till vid tillträde till högskoleutbildning i Sverige.  

 

Jag har haft tankehjälp i formulering av syfte och frågeställningar genom mina erfarenheter 

från mitt tidigare arbete på LSU, på så sätt att jag redan innan uppsatsarbetet påbörjades hade 

en del kunskap om validering. Uppsatsens syfte är i grunden detsamma som när 

uppsatsarbetet startade, men ju fler artiklar, rapporter och böcker kring validering, reell 

kompetens och angränsande ämnen jag läst desto mer relevant och intressant tycker jag att 

syftet blivit. Bedömning av individers reella kompetens visar sig nämligen inte vara någon 

objektiv eller förutsättningslös verksamhet, utan kan också ses som ett sätt att inordna 

individen i givna samhällssystem – vad Säfström (2004b, s. 17) beskriver som att ”ta kontroll 

över och definiera lärandet”. Andersson och Fejes (2005b) lyfter en annan aspekt när de anser 

att individen genom valideringsprocessen medvetandegörs om att allt kan komma att mätas 

och värderas, medan Colardyn (1998) pekar på den politiska aspekten och menar att det är en 

sak att mäta men en annan att erkänna vad individen lärt sig. Dessa tre exempel kan tyckas stå 

                                                                                                                                                         
samma innebörd, om inget annat anges, för att i första hand variera språket men också för att begreppen språkligt 

ligger ganska nära varandra.  
5
 Forsberg (2004) och Göransson (2004) ger några exempel på organisering av valideringsarbetet vid enskilda 

högskolor/universitet.  
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i viss kontrast till synen på staten som ”möjliggörare” för individ, samhälle och 

arbetsmarknad och där reell kompetens-bedömningar inom högskolans domän ses som något 

positivt och lärosätena framställs som vitala arenor för förverkligande av visionen om 

individers livslånga lärande (Regeringens proposition 2001/02:15).  

 

Särskilt fokus läggs i uppsatsen på att försöka upptäcka innebörd i och utveckla förståelse för 

nyckelbegrepp som förekommer vid validering av reell kompetens i samband med 

behörighetsbedömning vid tillträde till högskoleutbildning. Merriam (1988/1994) hävdar att 

nyckelbegrepps innebörd är särskilt intressant att studera vid ett tämligen outforskat fenomen 

och när tolkning av nyckelbegrepp har avgörande betydelse för utfall av beslut. Även andra 

forskare (Andersson & Fejes, 2005a; Andersson, Sjösten & Ahn, 2003) tycks resonera i 

liknande banor, att det är särskilt relevant att undersöka nyckelbegrepps innebörd och 

tolkning, men snarare kopplat till reell kompetens. Förda resonemang tycker jag stämmer väl 

in på fenomenet validering av reell kompetens vid behörighetsbedömning i 

högskolesammanhang, där högskole- och universitetsföreträdares tolkning och tillämpning av 

nya bestämmelser och begrepp i bland annat högskoleförordningen påverkar beslut om 

individers behörighet.  

 

Mitt syfte ger, slutligen, att både bedömar-/tjänstemannaperspektiv och 

organisationsperspektiv inkluderas i uppsatsen. Jag tror nämligen det kan vara relevant att 

tolka insamlad data både kopplat till bedömarfunktionen som sådan och till den 

kontext/organisation där bedömningarna görs. 

 

Avgränsningar  

På samma sätt som syfte och frågeställningar säger vad studien fokuserar, tydliggör de också 

vad som inte tas upp. Det finns anledning att ytterligare precisera vilka avgränsningar jag gör 

och varför.  

 

För det första, jag väljer att studera tillträde till högskoleutbildning och närmare bestämt 

validering av reell kompetens för grundläggande och särskild behörighet – att undersöka 

fenomenet att antas besitta någon slags ”grundförutsättningar” för att klara av 

högskolestudier. Där är det, formellt, uppfyllandet av grundläggande och ofta också särskild 

behörighet som utgör basen (Högskoleförordningen 1993:100, 7 kap. 4,7 §§). Reell 

kompetens i samband med (alternativt) urval och tillgodoräknande faller därmed bort. Då 

behörighet och urval utifrån reell kompetens båda är delar i inträdesprocessen till högskolan 

och det för läsaren av uppsatsen sannolikt underlättar förståelsen för validering av reell 

kompetens generellt, beskriver jag dock i ett annat avsnitt (Urval och reell kompetens) 

relationen dessa tillträdesbestämmelser emellan. Reell kompetens och tillgodoräknande är 

först aktuellt sedan studenten kommit in på sökt utbildning (Andersson & Fejes, 2005a) och 

utelämnas av den anledningen. En andra avgränsning gäller vems perspektiv som speglas. Jag 

väljer att undersöka bedömarens/validerarens perspektiv, då de tjänstemän vid högskolorna 

som har till uppgift att bedöma behörighet enligt reell kompetens har en central funktion i 

valideringsprocessen. Som visas längre fram i arbetet är det validerarna som granskar 

inskickade ansökningar om behörighet enligt reell kompetens, vilket bland annat innebär att 

de har i uppdrag att tolka och tillämpa policys och andra bestämmelser kring validering av 

reell kompetens vid högskolan. Med hjälp av bedömarnas erfarenheter och uppfattningar kan 

man sannolikt förstå, förklara och till viss del relatera till organisations-/policynivån och 

därigenom också få ett visst organisationsperspektiv på de frågor som studien koncentrerar sig 

på.  
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En tredje avgränsning handlar om att det är högskolor som granskas – inte universitet (också). 

En av anledningarna till denna avgränsning är att en tidigare studie (Göransson, 2004) 

undersökt några universitets verksamhet med reell kompetens och det kan vara, menar jag, 

värdefullt att också undersöka Sveriges högskolors arbete och nyansera och komplettera den 

existerande bilden. Vilka likheter respektive skillnader finns mellan undersökta universitet 

och högskolor? Och, går det att urskilja hur arbetet med bedömning av reell kompetens har 

utvecklats mellan år 2004 och 2006?
6
 Ytterligare argument för avgränsningen av lärosäten har 

att göra med datainsamlingen: jag undersöker hellre ett mindre antal lärosäten på djupet och 

kvalitativt för att därigenom förhoppningsvis nå insikt än ett flertal lärosäten men inte lika 

djuplodande.
7
 Här är det på sin plats att upplysa om att jag genomför undersökningen som en 

fallstudie på två högskolor: Södertörns högskola [SH] och Lärarhögskolan i Stockholm 

[LHS]. Data från dessa högskolors arbete bildar således studiens empiriska del. Det är ännu 

för tidigt att yttra mig om giltighet och generaliserbarhet av uppsatsens resultat, det vill säga 

bäringen också för andra universitets/högskolors (än de undersökta) arbete med reell 

kompetens. Jag återkommer till giltighets- och generaliserbarhetsfrågan i diskussionskapitlet. 

Slutligen, en fjärde avgränsning som kanske redan antytts är att Sverige är i blickfånget – inte 

Norden, övriga Europa eller resten av världen för den delen. Det är ett medvetet val från min 

sida att snarare gå på djupet i ett land och därigenom förhoppningsvis öka förståelsen av detta 

lands förhållande än att jämföra tillträdesprocedurer i olika länder. Nordiska ministerrådet 

(2003) hävdar exempelvis, i en jämförande studie av de nordiska ländernas arbete med reell 

kompetens, att inte ens jämförelser mellan Nordens länder enkelt låter sig göras eftersom en 

begreppsapparat knuten till respektive lands utbildningssystem inte bidrar till särskilt bra 

förståelse när den tillämpas på validering av reell kompetens. Detta hindrar emellertid inte att 

erfarenheter kring valideringsfrågor från andra länder kort beskrivs i kapitlet Bakgrund, 

kunskapsläge och kontextbestämning i syfte att rama in valt undersökt fenomen. 

 

Längre fram i arbetet görs ytterligare preciseringar av fokus, bland annat beträffande 

teoretiskt perspektiv, val av litteratur och metodöverväganden. 

 

Vetenskaplighet och samhällsrelevans 

Två grundläggande aspekter bör alltid tillgodoses vid författandet av en D-uppsats: 

vetenskaplighet och samhällsrelevans. Att undersöka validering av reell kompetens i 

högskolesammanhang kan i högsta grad sägas vara samhällsrelevant – eller? Den öppna 

högskolan (Regeringens proposition 2001/02:15), men även offentliga utredningar (SOU 

1998:165; SOU 2000:28; SOU 2001:78; SOU 2004:29), departementsskrivelsen Validering 

m.m. – fortsatt utveckling av vuxnas lärande (Ds 2003:23) och forskningsrapporter 

(exempelvis Andersson, Sjösten & Ahn, 2003), lyfter fram validering av reell kompetens i 

högskolesammanhang som väsentlig för samhällsekonomin och det livslånga lärandet och 

pekar på fördelar för individen, arbetsmarknaden och samhället. Inte minst betonas vikten av 

att individer placeras in på rätt nivå i högskolesystemet och möjligheten att genom validering 

av reell kompetens förkorta studietiden och därmed också öka individens motivation, minska 

”lånebördan” och minimera risken för ”om-igen-utbildning” (Ds 2003:23, s. 21ff). Sjödin 

(2004) visar, utifrån en genomgång av riksdagsmotioner kring validering, att det bakom flera 

riksdagsledamöters motioner finns ett rättvisetänkande kopplat till validering i 

högskolesammanhang – validering blir ett sätt att erkänna kunskaper skaffade exempelvis i 

informella sammanhang och från studier utomlands. Författaren (ibid.) anser att detta synsätt 

                                                 
6
 Datainsamlingen i uppsatsen gjordes våren 2006.  

7
 Ytterligare fördjupning kring urval av studieobjekt/lärosäten görs i kapitlet Metod längre fram i uppsatsen. 
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visar på en perspektivförskjutning kring validering: från att framhålla validering som ett sätt 

att lösa samhällsproblem till att snarare betona individens unika behov och att det är detta 

perspektiv som möjligheten att anföra sin reella kompetens i högskolesammanhang härrör 

från. Sammanfattningsvis, den korta genomgången av argument ger att validering av reell 

kompetens inom högskolan bör ses som samhällsrelevant. 

 

Jag ställde emellertid i avsnittets andra mening den retoriska frågan ”- eller?”. Anledningen är 

att antalet
8
 ansökningar om att få behörighet enligt reell kompetens-kriteriet vid tillträde till 

högskolan år 2004 var cirka 5600 och omkring 4300 år 2005, vilket kan jämföras med det 

totala antalet sökande personer höstterminen 2005 som inte redan läste eller tidigare hade läst 

vid universitet eller högskola: 117 100 (Högskoleverket [HSV], 2005a; 2005b; 2006a; 

2006b).
9
 Än så länge är det relativt få som ansöker om behörighet enligt reell kompetens, 

även om antalet totalt sett ökat sedan de nya reglerna trädde ikraft (SUHF, 2004). Göransson 

(2004, s. 37) beskriver problematiken på följande sätt: 

 
Slutligen blir kanske frågan om reell kompetens, vid tillträde till högskolestudier, ska vara en 

bred formaliserad ingång för ett stort antal blivande studenter eller en smal för ett fåtal unika 

fall. Den breda vägen torde kunna leda nya grupper in i högskolan och på så sätt bidra till 

breddad rekrytering. 

 

I sin undersökning efterlyser Göransson en uppföljning av hur studenter som ansetts behöriga 

enligt reell kompetens klarar sig efter att de påbörjat sina studier.
10

 Hon diskuterar effekten av 

om de lyckas bättre än genomsnittet studenter – att då ökar kanske legitimiteten samtidigt som 

det sannolikt minskar synen på reell kompetens som ett parallellspår. Om fler människor än 

idag ska stödja sig på behörighet enligt reell kompetens vid tillträde, och inte bara personer 

som är bra på att sälja sig själva och uttrycka sig i skrift, krävs att högskolorna i större 

omfattning än vad som sker idag sprider informationen rörande tillträde baserat på reell 

kompetens utanför högskolans domäner (ibid.).  

 

Oavsett om man betraktar validering av reell kompetens i högskolekontext ur ett 

samhällsekonomiskt, livslångt lärande- eller rättviseperspektiv ter det sig som att fenomenet 

har klar samhällsrelevans, även om frågetecken kanske kan sättas kring reformens tyngd i 

relation till antalet personer som sökt behörighet enligt reell kompetens så här långt. Denna 

undersöknings resultat och diskussion har därför sannolikt ett värde för flertalet aktörer.
11

 

Studiens vetenskaplighet då? Ett längre resonemang kring vetenskaplighet kopplat till vald 

litteratur och källkritik förs i avsnittet Litteraturens och teorins funktion, val av litteratur och 

källkritik, men mitt grundläggande förhållningssätt klargörs redan här. Med vetenskaplighet 

menar jag: 

                                                 
8
 En person kan ha ansökt om behörighet för flera/olika utbildningar, varför antalet ansökningar redovisas (och 

också är det som redovisas i exempelvis HSV:s publikationer) – även om det av HSV:s publikationer (2004; 

2005b; 2006a) faktiskt är svårt att utläsa ifall myndigheten i sin statistik avser antalet ansökningar eller antalet 

sökande personer. På flera ställen tycks ”antal sökande” och ”antal ansökningar” likställas varför det som läsare 

av rapporterna är svårt att veta den exakta innebörden.  
9
 Högskoleverket (2006b) pekar samtidigt på att den så kallade antagningskapaciteten, skillnaden mellan antalet 

sökande och antagna, ökat och att av de 117 100 sökande som inte redan läste eller tidigare hade läst vid 

universitet eller högskola höstterminen 2005 antogs 56 800 personer.  
10

 Några rapporter visar att det är stor skillnad mellan antalet individer som sökt behörighet enligt reell 

kompetens, och antalet som sedan bedömts vara behöriga, antagits och slutligen påbörjat sina studier (Forsberg, 

2004; HSV, 2005b). 
11

 Se avsnittet om undersökningens målgrupper, Målgrupp för uppsatsen.  
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 Att författaren/-na till de artiklar, rapporter, utredningar, uppsatser och böcker jag 

väljer att referera till bygger sina antaganden på egen och/eller annans forskning och 

källhänvisar när han/hon/de refererar till annan forskning. 

 Att mitt tillvägagångssätt i genomförandet av uppsatsen baseras på vetenskapligt 

beprövade metoder. 

 Att de frågor som undersöks är, eller kan antas vara, vetenskapligt fruktbara och att de 

inte endast har ett politiskt svar. 

 

Perspektiv, förhållningssätt och utgångspunkter 

Det är inte enkelt att redogöra för sina teoretiska perspektiv. Eliasson (1995) hävdar att en del 

av ens perspektiv är medvetna medan andra är omedvetna och internaliserade och ibland svåra 

för individen att medvetandegöra. Det är emellertid dessa omedvetna och/eller outtalade 

perspektiv man som forskare bör vara uppmärksam på och försöka medvetandegöra och 

tydliggöra för sig själv och läsaren, då omedvetna/outtalade perspektiv i likhet med de 

uttalade/medvetna styr val man som skribent gör (ibid.). Jag gör därför ett försök att här 

redogöra för mina huvudsakliga förhållningssätt, då dessa i olika utsträckning kan antas 

påverka vad jag väljer att lyfta fram i uppsatsen och varför.  

 

För det första, vad som ganska enkelt kan konstateras av läsaren efter att ha läst uppsatsens 

frågeställningar är att jag är ute efter att problematisera bedömningsprocessen kring 

behörighet enligt reell kompetens. Handlar det exempelvis om att individen besitter något 

som kan kallas reell kompetens (baserat på kunskap, upplevelser och erfarenhet)? Eller är 

reell kompetens något som individen främst är i relation till de kriterier för reell kompetens 

som finns uppställda? Det vill säga lyckas tolka och avkoda hur man i en ansökningsprocess 

till högskolan ska göra för att enligt någon annan (högskolans bedömare) anses vara behörig 

enligt reell kompetens. Alltså, är kunskap om processen i sig, att känna till och bemästra hur 

”systemet” kring validering av reell kompetens vid tillträde till högskolan fungerar, viktigare 

än att vara reellt kompetent enligt de behörighetsbestämmelser som finns? Detta är ett 

exempel på en av mina utgångspunkter – att försöka se det till synes uppenbara i ett annat 

sken. Barlebo Wenneberg (2000/2001) beskriver detta som att inte ta det direkta eller 

omedelbara för givet utan istället försöka demaskera direkta fenomen och se till 

bakomliggande faktorer. Bakom det ögonblickligen givna ”lurar den verkliga verkligheten” 

(ibid., s. 19). Detta sätt att betrakta verkligheten på kallas socialkonstruktivism. Barlebo 

Wennebergs förhållningssätt, att ifrågasätta det som kan uppfattas som naturligt och kanske 

självklart, är en viktig utgångspunkt för hur jag närmar mig ämnesområdet validering av reell 

kompetens i högskolesammanhang och påverkar vilka frågor jag ställer, hur jag tolkar och 

omtolkar insamlad data och vilka slutsatser jag drar.
12

 

 

Som redan nämnts väljer jag att spegla validering av reell kompetens inom högskolan genom 

att undersöka bedömarens perspektiv. Det påverkar såklart vart mitt sökljus riktas. Slutligen 

ska jag, i redovisningen av mina perspektiv/förhållningssätt/utgångspunkter, nämna att jag är 

inspirerad av Lindvalls (2004) pedagogisk-didaktiska perspektiv på validering. Praktiskt får 

det som konsekvens att vad-, hur- och varför-frågor är centrala i undersökningen och att 

legitimitetsfrågorna lyfts fram. Att närma sig validering ur ett pedagogisk-didaktiskt 

perspektiv innebär, tillämpat på min studie, exempelvis att fokusera maktaspekter i 

bedömningssituationen, ställa frågor kring vem som genomför valideringen och med vilket 
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 En fördjupad diskussion om socialkonstruktivism förs i avsnittet Teoretisk utgångspunkt.   
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syfte/vilka syften samt ifrågasätta vilken typ av kunskaper och färdigheter som värdesätts och 

anses giltiga vid bedömningen.  

 

Centrala begrepp 

Undersöker man ett område som validering av reell kompetens inom högskolan, där begrepp 

som lärande, kunskap, kompetens, reell kompetens, bedömning, validering och validering av 

reell kompetens förekommer såväl var för sig som ihop och ibland hopblandade (se till 

exempel Lundborg, 2005), är det nödvändigt att vara tydlig med vad man som författare avser 

gentemot läsaren. Lundborg (ibid., s. 205) anser exempelvis att det finns en risk att ”begrepp 

skiljer sig åt vad gäller den språkliga referensramen i teori och praktik”. Hon menar bland 

annat att kärnan inom validering kan ligga i hur begrepp inom området förstås och preciseras.  

 

Jag har tidigare, i avsnittet Problemområde, syfte och frågeställningar – ramen, informerat 

om att jag likställer begreppen bedömare och validerare – liksom bedömning och validering – 

inom ramen för denna studie och använder dem synonymt. Däremot, begreppen lärande, 

kunskap, kompetens, reell kompetens, bedömning, validering och validering av reell 

kompetens problematiseras och definieras först längre fram i texten. De är så pass viktiga 

begrepp för undersökningen att de inte alldeles enkelt låter sig omtalas på några enstaka rader. 

 

Målgrupp för uppsatsen 

Validering av reell kompetens i högskolesammanhang, visar det sig efter läsning av allehanda 

skrifter, intresserar många: politiker på olika nivåer, departement, myndigheter, forskare, 

praktiserande valideringsexperter
13

, arbetsmarknadens parter, intresseorganisationer, 

kommuner, olika studie- och yrkesvägledande funktioner och kanske viktigast av alla – de 

individer som vill ha sin reella kompetens validerad. Min uppsats skrivs i första hand för 

målgruppen studenter och forskare med intresse för validering inom högskolesektorn, men 

även för dem som på något sätt, i vägledande, utredande eller beslutande funktion, har att göra 

med validering av reell kompetens vid tillträde till högskolan. Delar av mina 

vetenskapsteoretiska resonemang och den begreppsapparat jag använder kräver sannolikt en 

intresserad och, i viss mån, initierad läsare. Det är ett medvetet val från min sida, då uppsatsen 

har en kunskapsutvecklande funktion inom ett tämligen outforskat fält.  

 

Disposition 

Efter detta inledande kapitel, där studiens problemområde, frågeställningar och syfte 

klargjorts och avgränsningar, utgångspunkter och målgrupp presenterats, följer: 

 Kapitel 2, Bakgrund, kunskapsläge och kontextbestämning, 

 Kapitel 3, Tolkningsram, centrala begrepp och fördjupade aspekter beträffande 

validering av reell kompetens vid tillträde till högskoleutbildning,  

 Kapitel 4, Metod, 

 Kapitel 5, Resultatredovisning, 

 Kapitel 6, Analys, 

 Kapitel 7, Diskussion och 

 Kapitel 8, Slutsatser och förslag till fortsatt forskning.  

 

                                                 
13

 Se bland annat Holmlund och Levin (2002), Lindvall (2004) och Jansson (2004).  
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Nu över till nästa kapitel, Bakgrund, kunskapsläge och kontextbestämning.  
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2. Bakgrund, kunskapsläge och kontextbestämning 

Detta kapitel tar upp lagstiftning och andra bestämmelser, breddad rekrytering och ger några exempel på hittills 

dragna slutsatser från utredningar, utvärderingar och forskning om validering av reell kompetens i 

högskolesammanhang. Kapitlet syftar bland annat till att referera en debatt och de argument den innehåller kring 

validering av reell kompetens i högskolesammanhang. Konsekvensen blir att utrednings- och utvärderingstankar 

varvas med aktuell vetenskaplig diskussion. Kapitlet tar sin utgångspunkt i högskolans uppgift och trattas 

successivt ned till ett antal konkreta exempel från arbetet med validering av reell kompetens vid enskilda 

högskolor och universitet. 

 

Högskolestudier i Sverige och högskolans uppgift 

År 2004 antogs 337 415 personer till grundutbildning vid universitet och högskolor i Sverige.  

Sextio procent av dessa individer var kvinnor. Vill man få en jämförelse över tid, kan man gå 

60 år tillbaka i tiden då cirka 14 000 studenter var inskrivna vid landets universitet och så 

kallade fackhögskolor och endast några enstaka procent av personerna var kvinnor. En kraftig 

numerär expansion med andra ord, både gällande antalet studenter och andelen kvinnor, men 

år 2004 var speciellt: för första gången på 15 år minskade antalet studenter i både grund- och 

forskarutbildning. Brist på resurser är den främsta anledningen till tappet anser 

Högskoleverket. Medianåldern för nybörjare vid högskolan var år 2004 22,5 år och det av 

regeringen uppsatta 50-procentsmålet, att minst 50 procent av en årskull ska ha påbörjat 

högskolestudier vid 25 års ålder, uppnåddes inte riktigt – 47,3 procent var andelen läsåret 

2003/04 och utvecklingen gick bakåt en aning jämfört med läsåret tidigare.
14

 

(Högskoleverket, 2005a)  

 

Läsåret 2004/05 minskade andelen av befolkningen som påbörjat högskolestudier före 25 års 

ålder ytterligare något, till 45,6 procent (HSV, 2006b).  

 

Vad är högskolans uppgift, den som ger ramarna för verksamheten vid Sveriges högskolor 

och universitet? I Ny värld – ny högskola (Regeringens proposition 2004/05:162) sägs att 

”utbildningspolitikens mål är att Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av 

utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. Målet innebär i sig en 

internationell jämförelse där vi skall hävda oss väl” (s. 26). I propositionen betonas bland 

annat att eftersom utbildning har stor betydelse för människors framtid är det mycket viktigt 

att ”aktivt motverka skillnader i tillgången till utbildning mellan människor med olika 

bakgrund” (ibid, s. 27). Särskilt framhålls att element som kvalitet, öppenhet och jämlikhet är 

relevanta i en internationaliserad högre utbildning och att tillträdesreglerna ska vara ”enkla, 

rättvisa och rättssäkra eftersom de avgör om en person får börja högskoleutbildning eller ej” 

(ibid.). Denna passus, tycker jag, anknyter ganska tydligt till och kan kanske antas ha sitt 

ursprung i den breda formuleringen i högskolelagen (1992:1434, 1 kap. 2§), där det slås fast 

att ”Högskolorna skall också samverka med det omgivande samhället och informera om sin 

verksamhet”. Enligt skrivningar i högskolelagen (1992:1434, 1 kap, 8§) är det huvudsakliga 

syftet med utbildning på grundnivå trefaldigt och syftar till att ge studenterna:  

 förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, 

 förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt  

 beredskap att möta förändringar i arbetslivet.  

                                                 
14

 Det så kallade 50-procentsmålet övergavs av den borgerliga regeringen, som bildades hösten 2006, och 

ersattes av andra utbildnings- och forskningspolitiska mål för den högre utbildningen (Regeringens proposition 

2006/07:1). 
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Inom det område som utbildningen avser skall studenterna (ibid.), utöver kunskaper och 

färdigheter, utveckla förmåga att: 

 söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå, 

 följa kunskapsutvecklingen, och 

 utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.   

 

När det gäller vilken kunskap högskoleutbildning ska baseras på, slår högskolelagen 

(1992:1434, 1 kap. 8§) fast att det är kunskap från de nationella och specialutformade 

programmen i gymnasieskolan – eller motsvarande kunskaper – som är utgångspunkten. Det 

är således denna bisats, ”eller motsvarande kunskaper”, som i mina ögon övriga bestämmelser 

kring bedömning av behörighet enligt reell kompetens ytterst kan antas utgå ifrån och finner 

sin legala grund i.  

 

Ny högskolelag och högskoleförordning under uppsatsens gång – 
konsekvenser  

Här är det på sin plats att göra ett antal för uppsatsen relevanta principiella reflektioner med 

anledning av att högskolelagen och högskoleförordningen ändrats under tiden jag skrivit 

uppsatsen – och efter exempelvis min genomförda datainsamling. Vilka blir konsekvenserna 

för föreliggande studie och hur väljer jag att förhålla mig till de gamla respektive nya 

reglerna? Dessa nyckelfrågor avser jag kort besvara, då mitt vägval påverkar bland annat den 

diskussion som förs i detta kapitel relaterat till högskolelagen respektive 

högskoleförordningen och validering av reell kompetens vid tillträde till högskoleutbildning. 

 

De delar i högskolelagen (1992:1434) som ändrats eller trätt i kraft under tiden från det att jag 

påbörjade uppsatsskrivandet våren 2006 och fram till idag (september 2008) påverkar inte, 

vad jag kan utläsa av lagtexten, min uppsats innehåll eller de jämförelser jag gör inom ramen 

för uppsatsen – med undantag för att någon paragraf jag hänvisar till i uppsatsen bytt 

numrering.  

 

Inte heller har innehåll eller skrivningar i högskoleförordningen, de delar som tar upp 

validering av reell kompetens vid tillträde till högskolan syftar jag då på, ändrats textmässigt. 

Det är exempelvis fortsatt möjligt för sökande att åberopa reell kompetens som 

behörighetsgrund för både grundläggande och särskild behörighet vid tillträde också 

framledes och utifrån samma formulering som i den tidigare gällande högskoleförordningen.
15

 

Jämfört med den förra högskoleförordningen (1993:100, 7 kap.) har dock i andra delar stora 

förändringar gjorts i förordningen (Högskoleförordningen 2006:1053), både gällande 

nyckelbegrepp, behörighet och urval. Dessutom ändras utbildningssystemet som sådant då ett 

delvis nytt system införs i och med uppdelningen på ”grundnivå” och nivå ”avancerad” 

(ibid.). Flera nya bestämmelser träder emellertid inte i kraft förrän 2010-01-01 och 

övergångsbestämmelser tillämpas fram till dess.  

 

Hur väljer jag att förhålla mig till förändringarna i framför allt högskoleförordningen? Då det 

varken innehållsligt eller språkligt skett någon förändring i högskoleförordningen kopplat till 

just tillträde enligt reell kompetens och grundläggande respektive särskild behörighet (dessa 

                                                 
15

 Med undantag för att man i den aktuella högskoleförordningen (2006:1053, 7kap. 5, 8§§) ersatt begreppen 

”grundläggande högskoleutbildning” med ”utbildningen” beträffande den grundläggande behörigheten och ”den 

sökta utbildningen” har blivit ”utbildningen” jämfört med skrivningarna i den tidigare gällande 

högskoleförordningen (1993:100, 7 kap. 4,7§§).   
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bestämmelser fortsätter således gälla) och då min empiri samlades in våren 2006 och därför 

rimligtvis bör tolkas gentemot och utifrån de bestämmelser som då var gällande, väljer jag att 

i mitt arbete använda och i min teori referera till samt diskutera de bestämmelser i 

högskolelagen respektive högskoleförordningen som gällde våren 2006. Huvudanledningen är 

således att insamlad data bör tolkas utifrån den lag och förordning som var gällande vid 

tillfället för datainsamlingen – annars finns risk att det blir en något skev jämförelse och 

teorigenomgång om empirin skulle tolkas utifrån de bestämmelser som i stora delar ännu inte 

var gällande eller aktuella vid tiden för datainsamlingen. De ställen där jag likväl av någon 

anledning väljer att hänvisa till den nya högskoleförordningen (2006:1053) anges detta 

tydligt. För att inte blanda en ny generell tolkningsram för hur högskolorna ska göra sina 

bedömningar vid tillträde med den empiri som samlades in under 2006 när en delvis annan 

högskoleförordning (1993:100) gällde, väljer jag också att nyttja Verket för högskoleservice 

[VHS] (2006) bedömningshandbok för år 2006/2007 och referera och diskutera denna i texten 

– inte en senare version av densamma.
16

 

 

Breddad rekrytering – vad, hur och varför 

Två begrepp som återfinns i diverse statliga utredningar, propositioner från regeringen inom 

högskoleområdet och andra publikationer är ”breddad rekrytering”.
17

 Vad menas egentligen 

med breddad rekrytering och vad är dess koppling till behörighet enligt reell kompetens vid 

tillträde till högskolan?  

 

Stier (2003) hävdar, i en rapport om konsekvenser och möjligheter för Växjö universitet, att 

breddad rekrytering handlar om att ta tillvara kompetens som de potentiella studenterna redan 

har och som frågas efter av samhället. Författaren (ibid., s. 17) beskriver det som att det är 

fråga om att ”den högre utbildningen tydligare visar att den godkänner, värdesätter eller t o m 

är beroende av den kompetensreserv som dessa personer utgör” och därigenom i realiteten 

bidrar till att dessa individers betydelse på arbetsmarknaden stiger. En positiv sidoeffekt av 

detta, menar Stier, är att personer utan tidigare högskoleutbildning får ökad motivation. Även 

Ivarsson och Roos (2007) ser flera fördelar med breddad rekrytering – inte minst dess 

möjlighet att bidra till att motverka social snedrekrytering. Författarna tycks utgå från ett 

rättviseperspektiv och betonar att det, för att motverka social snedrekrytering, krävs att både 

samhälleliga och strukturella hinder synliggörs och undanröjs för att vissa individer som 

annars löper hög risk att av olika skäl inte påbörja högre studier ska hitta in i den högre 

utbildningen.  

 

Rekryteringsdelegationen (2004) arbetade 2002-2004 på regeringens uppdrag med uppgiften 

att sporra så kallade rekryteringsaktiviteter vid högskolor och universitet i Sverige i syfte att 

minska den etniska och sociala snedrekryteringen. Delegationen hävdar, till skillnad från Stier 

(2003), att det finns en övertro på mängden tidigare erfarenheter en individ kan tillgodoräkna 

sig vid en valideringsprocess i samband med tillträde till en högskoleutbildning.
18

 

Rekryteringsdelegationen ställer frågan, med annan formulering men med liknande principiell 

tyngd som Göransson (2004): Ska validering i högskolesammanhang i första hand vara till för 

personer som anses behövliga på arbetsmarknaden eller ska validering betraktas som en 
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 Den svenska bedömningshandboken revideras årligen i januari (VHS, 2008).  
17

 Se exempelvis Högskoleverket (2005b); Ivarsson och Roos (2007); Regeringens proposition 2001/02:15; 

Regeringens proposition 2004/05:162; Rekryteringsdelegationen (2004); SOU 2004:29; Stier (2003).  
18

 I Högskoleverkets regleringsbrev för budgetåret 2006 (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2005) slås fast 

att Högskoleverket ansvarar för uppföljnings- och utvärderingsarbetet gällande breddad rekrytering vid Sveriges 

högskolor och universitet.  
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demokratisk rättighet? Den första delen av Rekryteringsdelegationens (2004) frågeställning
19

 

innebär att se på problematiken mycket ur ett ekonomiskt och arbetsmarknadsmässigt 

perspektiv. Denna uppfattning, menar jag, liknar vad Säfström (2004b) och Zetterström 

(2004) omtalar som homo economicus. Homo economicus innebär (Säfström, 2004b; 

Zetterström, 2004) att individens behov sammanfaller med systemets eller, egentligen, att 

systemets behov överförs till och eventuellt införlivas i individen och denne gör det till sitt. 

Endast som homo economicus antas individen kunna känna trygghet, klara av förändringar 

och ha förmåga att realisera drömmar.  

 

Säfström (2004b) nämner det livslånga lärandet som ett exempel på system i vilket individen 

antas inordna sig och där samhällsekonomins och individens behov antas vara om inte 

desamma så åtminstone likartade. Rättar inte individen in sig i det samhällsekonomiska ledet 

utgör denne, sett med homo economicus-perspektiv, ett hot mot ekonomin och ekonomins 

logik (ibid.). Kanske kan ett visst mått av homo economicus-tänkande skönjas hos 

Rekryteringsdelegationen (2004, s. 4), när den skriver att dess syn på breddad rekrytering är 

att det handlar om att en ökad andel av studenterna vid högskolor och universitet ”ska ha 

arbetarbakgrund alternativt utländsk bakgrund”? ”Ska ha” kan tolkas som en uttalad politisk 

målsättning och medvetet fokus på några få utvalda ”kategorier” studenter som bör beredas 

möjlighet till högskolestudier. Då Rekryteringsdelegationen utsetts av och arbetade på 

uppdrag av regeringen, är det nära till hands att fundera i banor kring ifall ett visst mått av 

homo economicus-tänkande genomsyrat statens arbete med breddad rekrytering. Tre vägar 

till den öppna högskolan (SOU 2004:29) verkar anse detta, att fenomenet breddad rekrytering 

bär spår av homo economicus-influenser, när man i betänkandet uttrycker det som att ”för 

närvarande befinner vi oss alltså i massutbildningens – eller mer positivt uttryckt: den 

breddade rekryteringens era” (s. 146). 50-procentsmålet, att minst hälften av en årskull 

påbörjar högskoleutbildning före 25 års ålder, signalerar enligt utredningen att sättet att se på 

högskoleutbildning är att betrakta den som en ”Nödvändighet för individ och samhälle” 

(ibid.).  

 

Fler aspekter av breddad rekrytering 

Breddad rekrytering vid högskolor och universitet har så här långt presenterats som att det 

handlar om att tillvarata kompetens potentiella studenter redan har samt som ett 

tillvägagångssätt för att minska etnisk och social snedrekrytering. Det finns fler synsätt att 

lyfta fram med relevans för området bedömning av behörighet enligt reell kompetens. För att 

lyckas med det breddade rekryteringsarbetet vid landets högskolor och universitet menar 

exempelvis Stier (2003) att strukturella faktorer som är svåra att ändra, okunskap och 

stereotypa uppfattningar är nödvändiga att synliggöra och få bort. Enligt Stier ligger 

lösningen i att istället för att som idag angripa ett problem främst på individnivå, i större 

utsträckning fokusera system- och kulturnivån i samhället. Han betonar att medvetenheten om 

socialiseringsprocesser, traditioner och ideal som samhället skapar behöver öka vid landets 

högskolor och universitet – särskilt hos dem som jobbar med rekrytering av potentiella 

studenter. Utan ett aktivt sådant arbete blir det svårt att åstadkomma en förändring är Stiers 

slutsats.  

 

Tillträdesutredningen (SOU 2004:29) argumenterar för att Regeringens proposition 

(2001/02:15) innebär ett avstamp i positiv riktning, i betydelsen på väg mot minskad 

snedrekrytering, och hänvisar till ansatsen att högskolan ska vara öppen för alla i sig innebär 
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 Se Rekryteringsdelegationen (2004, s. 159).  
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att värdesätta breddad rekrytering högre än tidigare och att den nya skrivningen (år 2001) i 

högskolelagen (1992:1434, 1 kap. 5§) gällande breddad rekrytering därför är principiellt 

viktig. Samtidigt lyfter Tillträdesutredningen (SOU 2004:29) ett varningens finger avseende 

breddad rekrytering. Utredningen framhåller bland annat att uthållighet och vilja vid 

universiteten och högskolorna är viktiga faktorer när särskilda projektpengar för 

försöksverksamhet tar slut och att breddad rekrytering inte bara handlar om rättvisa och 

demokrati – det är enligt utredningen också en kvalitetsfråga. Som exempel på denna senare 

aspekt nämns att en utveckling behövs inom områden som: information/marknadsföring, 

studievägledning, utbildningsutbud, antagningssystem, mottagande och introduktion samt 

olika former av stödinsatser. För att uppnå långsiktiga effekter i lärosätenas 

rekryteringsarbete, tycker Tillträdesutredningen att olika lokala antagningsåtgärder är 

lämpliga vägar att gå. Högskoleverket (2007) är, i en utvärdering av den breddade 

rekryteringen, inne på kvalitetsfrågan. Myndigheten hävdar, som sin utgångspunkt, att 

breddad rekrytering inte får påverka utbildningarnas kvalitet på ett negativt sätt till exempel 

genom lägre förkunskapskrav. Man hävdar också, i ett resonemang angående reell kompetens 

så här långt, att det är svårt att göra en samlad bedömning av ”den sökandes faktiska 

möjlighet att klara av den sökta utbildningen” och att det behövs en ”nationell standard” för 

bedömningarna (ibid., s. 17). Vidare konstaterar HSV i utvärderingen (2007) dels att 

myndigheten behöver bli bättre på att följa upp det rekryteringsarbete som universitet och 

högskolor gjort, dels att Högskoleverket hellre ser breddat deltagande och fullföljande som 

mål i kommande uppdrag för lärosätena snarare än ”dagens ensidiga inriktning på 

rekrytering” (s. 31).  

 

Levin (2002) är, i en kartläggning av validering av reell kompetens vid universitet och 

högskolor som bedriver distansutbildning, inne på liknande tankar som Tillträdesutredningen 

(2004) när han hävdar att en väsentlig del av det breddade rekryteringsarbetet handlar om att 

övervinna motstånd mot utvecklingstankar på ”hemmaplan”. Alltså, att det är vid de enskilda 

universiteten och högskolorna – internt – som mycket av arbetet med tillträdesfrågor behöver 

göras. Andersson, Sjösten och Ahn (2003) anser att det på individ-/sökandenivå är viktigt att 

potentiella studenter kan urskilja den nivå som deras hittillsvarande kunskaper och färdigheter 

motsvarar. Författarna hävdar till och med att det krävs ett visst mått av formell kunskap, 

skapad enligt akademiska principer, för att kunna redogöra för vad man har i sin 

kompetensryggsäck när man söker till högskolan. Detta handlar nästa avsnitt om – vad som 

krävs för att anses vara behörig till och komma in på högskolan. 

 

Tillträdesreglerna i fokus 

Tillträdesreglerna för högskolan förväntas åstadkomma mycket, men vad är deras kärna? I 

SOU 2004:29 fokuseras reglernas informerande, legitimerande och rättssäkrande funktion och 

i utredningen föreslås huvuduppgifterna för tillträdesreglerna vara att: 

 
 ge sann, relevant och begriplig information om de krav en viss högskoleutbildning ställer samt 

 i de fall inte alla behöriga sökande kan antas till en viss utbildning på ett legitimt, begripligt och 

rättssäkert sätt göra ett urval bland dessa. (s. 19) 

 

Wolming (2000) vidgar resonemanget när han nämner rättviseaspekten och även lyfter fram 

vikten av att tillträdesreglerna är funktionella och relevanta. I Tillträdesutredningen (SOU 

2004:29) föreslås bland annat att det bör bestämmas om tillträdesreglerna också bör ha som 

funktion att aktivt medverka till breddad rekrytering. Menar kanske Tillträdesutredningen att 

skrivningen i högskolelagen (1992:1434, 1 kap. 5§), där det framgår att ”Högskolan skall 
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också aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan”, inte är en bestämmelse om att 

tillträdesreglerna bland annat ska bidra till breddad rekrytering? Högskolelagens skrivning 

framstår i sig som ganska tydligt formulerad menar jag: det handlar om att högskolor och 

universitet aktivt ska arbeta med breddad rekrytering. Men kan det vara så att SOU 2004:29 

vill se en annan tillämpning? Att lokalt, vid enskilda universitet och högskolor, fungerar inte 

användningen av tillträdesreglerna som det är tänkt?  

 

I Tillträdesutredningen (ibid., s. 63) beskrivs tillträdesreglerna som ett system med ”få – om 

ens några – vänner”. Som anledning till detta nämner utredningen att tillträdesreglerna har 

förväntningar på sig att ordna många och inte alltid enkla saker, bland annat: förutsäga 

studieframgång, belöna ”önskvärt” beteende i gymnasiet, vara enkla och förståeliga, vara 

legitima, rättssäkra och rättvisa samt bidra till förverkligandet av de utbildningspolitiska 

målen. Att ändra på vad tillträdesbestämmelserna ska leda till kräver enligt 

Tillträdesutredningen rejält förarbete och samstämmighet i synen på vad bestämmelserna ska 

resultera i samt tar tid och kan heller inte ske isolerat från en diskussion om övriga 

bestämmelser för högskolan och tillträdesreglernas roll i relation till dessa. 

Tillträdesutredningen och Ny värld – ny högskola (Regeringens proposition 2004/05:162) 

tycks överens på en viktig punkt: ansvarsfördelningen mellan statsmakterna (riksdag och 

regering) och högskolorna/universiteten bör vara att de förra bestämmer vad, formulerar 

uppdraget, medan de enskilda högskolorna och universiteten har huvudansvaret för hur – på 

vilket sätt tillträdesreglerna ska tillämpas lokalt. Just denna sista aspekt har tagits tillvara på 

så vis att den nya högskoleförordningen (2006:1053, 7 kap.), i än högre utsträckning än 

föregångaren (Högskoleförordningen 1993:100, 7 kap.), innehåller skrivningar som ger de 

enskilda lärosätena utökat självbestämmande i behörighets- och tillträdesfrågor.   

 

Antagningssystemets delar 

Högskoleförordningen (1993:100, 7 kap. 1§) ger ramen och säger att: ”Antagning till 

grundläggande högskoleutbildning skall avse en kurs eller ett utbildningsprogram”. 

Antagningssystemet till Sveriges högskolor och universitet består av två huvuddelar: 

behörighet och urval (Högskolelagen 1992:1434, 4 kap. 1, 3§§). Grundidén är att så långt som 

möjligt och med hänsyn till uppställda kvalitetskrav ska högskolor och universitet ta emot 

sökande som klarar behörighetskraven (Högskolelagen 1992:1434, 4 kap. 1§). Om inte alla 

behöriga sökande till en utbildning kan antas ska ett urval göras bland de sökande 

(Högskolelagen 1992:1434, 4 kap. 3§). I Högskolelagen 3§ klargörs att det är regeringen eller 

en av regeringen utsedd myndighet som meddelar föreskrifter gällande hur urvalet ska gå till. 

SOU 2004:29 konstaterar att genom de nya bestämmelserna som föreslås i Den öppna 

högskolan (Regeringens proposition 2001/02:15) skiftar fokus; från att urvalsmetoderna satt 

huvudprägeln på tillträdesreglerna till att behörighetsbestämmelserna, och därmed 

rekryteringen av studenterna, blir mer centrala. Att i högre utsträckning decentralisera, och 

därmed låta de enskilda högskolorna och universiteten i större utsträckning utforma egna 

regler för urval och antagning, är att anpassa Sveriges tillträdesregler till vad som i många fall 

är kutym i andra länder (Wolming, 1999). En sak har dock personer som söker till 

grundläggande högskoleutbildning vid universitet och högskolor i Sverige gemensamt: för att 

passera det första nålsögat i antagningsprocessen krävs att vissa förkunskapskrav är uppfyllda 

– grundläggande och ofta också särskild behörighet (Högskoleförordningen 1993:100, 7 kap. 

2§).
20
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 För fördjupning, se exempelvis diskussionen om behörighet och urval i Wolming (1999, s. 246ff).  
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Förkunskapskrav – om grundläggande och särskild behörighet 

Behörighetsreglernas funktion är att säkra att studenten har ”rimliga” förutsättningar att klara 

av sökt utbildning – men de kan inte enkom garantera studieframgång menar 

Tillträdesutredningen (SOU 2004:29). Utredningen lyfter förutom förkunskaper fram tre 

andra förutsättningar som avgörande för att klara av högre studier: god motivation, bra 

studiesocial situation och att högskolan vill och har förmåga att ta emot, introducera och ta 

hand om studenten under studietiden. Att behörighetskravens huvudsyfte är att plocka ut 

studenter med goda förutsättningar för studier vid universitet och högskola tycks Henriksson 

och Wolming (1998) bekräfta i en studie av akademiska prestationer i relation till 

urvalskriterier. Författarna drar slutsatsen att det är genom behörighetskriterierna som mycket 

av gallringen, selektionen, i antagningsprocessen i realiteten sker.  

 

Den grundläggande behörighetens funktion är att vara bas för eventuella ytterligare 

nödvändiga förkunskapskrav som anses behövs ställas på studenten för att denne ska få 

påbörja högskolestudier. I Regeringens proposition 2004/05:162, men också i SOU 2004:29, 

slås fast att de grundläggande behörighetskraven ska utgöra bryggan mellan gymnasieskolan 

och högskolan. Högskoleförordningen (1993:100, 7 kap.) innehåller bestämmelserna för både 

grundläggande och särskild behörighet (se Appendix 1). I 7 kap. 4§ punkt 6 (ibid.) finns den 

passage som tar upp bedömning av reell kompetens för grundläggande behörighet i 

högskolesammanhang och som trädde i kraft den första januari 2003 som en konsekvens av 

förslagen i bland annat Den öppna högskolan (Regeringens proposition 2001/02:15): 

 
Grundläggande behörighet har den som 

6. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan 

omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig grundläggande högskoleutbildning.  

 

Ändringen som följd av skrivningarna och intentionerna i Den öppna högskolan (ibid.) blev 

att högskolor och universitet i realiteten skulle börja tillämpa principen om att en person som 

har ”förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen” nu skulle anses ha 

grundläggande behörighet. Inte som varit fallet dittills – att tillämpa undantag från 

behörighetsbestämmelserna om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta 

utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren.
21

 Alltså, genom Regeringens proposition 

2001/02:15 fastslogs att den nya bestämmelsen gällande reell kompetens inte innebär att 

kraven har sänkts utan istället att högskolan
22

 ska göra individuella värderingar av de meriter 

som sökande potentiella studenter åberopar. Särskilt betonas (ibid., s. 54) att bedömningarna 

av reell kompetens inte ska göras ”schablonmässigt”. Summa summarum – reell kompetens 

beslutades bli ett parallellt grundläggande behörighetskriterium jämställt med övriga redan 

existerande kriterier.
23

 Denna uppfattning för även SUHF (2004) fram i sin sammanfattande 

rapport kring hur arbetet med validering av reell kompetens inom högskolan fallit ut. SUHF 

skriver att reell kompetens är en egen behörighetsgrund parallell med formell behörighet och 

ska inte förknippas med undantag. Värt att notera är därför en formulering i 

Bedömningshandboken för antagning till högskoleutbildning 2006/2007 (VHS, 2006). 

Bedömningshandboken är ”norm för den lokala antagning till grundläggande 

högskoleutbildning, som äger rum vid respektive universitet och högskola” (ibid., s. 1). 
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 Möjligheten att göra undantag från behörighetsvillkoren fanns både i den tidigare högskoleförordningen 

(1993:100, 7 kap. 3§) och regleras i den nu gällande (2006:1053, 7kap. 3§). 
22

 När begreppet ”högskolan” står för sig själv och i samband med någon bestämmelse avses både ”universitet 

och högskola” om inget annat anges.   
23

 Se Högskoleförordningen 1993:100, 7 kap. 4,6 §§ för de olika kriterier som gäller för att en person ska anses 

ha grundläggande behörighet. Individen behöver alltså inte uppfylla alla de olika punkterna utan det ”räcker” att 

hon/han uppfyller någon av dem för att anses ha grundläggande behörighet.  
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Tillsammans med respektive lärosätes lokala antagningsordning och informationen som finns 

i VHS anmälningskatalog för den samlade antagningen utgör bedömningshandboken det 

praktiska ramverket i bedömningsprocessen för bland andra antagningshandläggare. I ett 

avsnitt om ”Andra behörighetsgrunder” skriver VHS gällande behörighetsgrunden reell 

kompetens att ”Sökande som formellt inte uppfyller kraven för behörighet kan bedömas ha 

reell kompetens” (ibid., s. 7). Detta sista citat är intressant. Vad VHS tycks säga är således att 

myndigheten inte uppfattar behörighet enligt reell kompetens som ett formellt 

behörighetskriterium utan betraktar bestämmelsen som en undantags- eller 

motsvarandebestämmelse. Tvärtemot vad skrivningarna i Högskoleförordningen (1993:100 7 

kap. 4§ punkt 6 samt 7§ 3 stycket) förordar. VHS (2006, s. 7) skriver att: ”Universitet och 

högskolor prövar om sökande, som formellt inte uppfyller kraven för behörighet, har 

förutsättningar att tillgodogöra sig sökt utbildning”. Alltså, behörighet enligt reell kompetens 

beskrivs som något för dem som inte formellt klarar av uppställda formella behörighetskrav 

istället för att i sig vara en egen formell behörighetsgrund. Att behörighet enligt reell 

kompetens vid högskolor och universitet ses som ett slags stickspår i relation till den formella 

och ”rätta” kompetensen, är en slutsats som SOU 2004:29 delger i sitt betänkande. 

Högskoleverket (2005b) resonerar likartat då man, i sin sammanställning över hur reell 

kompetens och alternativt urval fallit ut inom högskolan 2004, påpekar att det vid validering 

av reell kompetens i samband med behörighetsbedömningar för tillträde till 

högskoleutbildning sannolikt ofta görs motsvarandebedömningar – inte en bedömning av den 

sökandes reella kompetens. Om de formella förkunskapskraven, inte den sökandes förmåga 

att klara av sökt utbildning, bedöms görs enligt Högskoleverket (ibid.) snarare en 

motsvarandebedömning – inte en bedömning av reell kompetens. 

 

Så här långt har reell kompetens och grundläggande behörighet samt en principdiskussion 

kring behörighet dominerat avsnittet. En viktig del av behörighetsdiskussionen återstår 

emellertid: reell kompetens och särskild behörighet. Hittills har de flesta ansökningar om 

behörighet enligt reell kompetens handlat om personer som ansöker om särskild behörighet 

(SUHF, 2004). Samtidigt understryker SUHF att siffrorna får ses som ungefärliga och att det 

är svårt att göra en säker nationell skattning. Oavsett, genom Den öppna högskolan 

(Regeringens proposition 2001/02:15) infördes en ny bestämmelse om särskild behörighet 

enligt reell kompetens i Högskoleförordningen (1993:100, 7 kap. 7§). Liksom den nya regeln 

kring grundläggande behörighet enligt reell kompetens, började bestämmelsen gälla den 1 

januari 2003. Den lyder (1993:100, 7 kap. 7§ 3 stycket): 

 
Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk 

erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig 

den sökta utbildningen. 
 

VHS (2006) informerar att Högskoleverket delat in kraven för särskild behörighet i ett antal 

standardbehörigheter. Det innebär, kortfattat, att Högskoleverket bestämt vilka 

standardbehörigheter som gäller för utbildningar som leder till en så kallad yrkesexamen. Till 

resterande utbildningar (program och kurser) fastställer respektive högskola och universitet 

lokalt de standardbehörigheter som gäller, exempelvis om det ska vara matematik B eller C 

och/eller engelska A eller B som är förkunskapskrav till en viss kurs (ibid.).
24

  

 

Jämför man skrivningen i Högskoleförordningen (1993:100 7 kap. 4§ punkt 6 samt 7§ 3 

stycket) om reell kompetens och särskild behörighet med den som tar upp reell kompetens 
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 Förteckningen gällande standardbehörigheter i VHS (2006, s. 153ff.) sammanställning över Högskoleverkets 

bestämmelser.  
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och grundläggande behörighet, är skillnaden i skrivningen den mellan ”grundläggande 

högskoleutbildning” (grundläggande behörighet) och ”sökta utbildningen” (särskild 

behörighet). Vad de respektive behörighetsgrunderna enligt reell kompetens däremot har 

gemensamt, är att övriga begreppsval och inte minst skrivningen kring ”förutsättningar att 

tillgodogöra sig” är central i sammanhanget. Andersson och Fejes (2005a), men även 

Högskoleverket (2005b) och Levin (2002), ställer frågan om det är de formella 

förkunskapskraven eller en persons förutsättningar att klara av en sökt utbildning vid 

universitet eller högskola som lärosätena bedömer när de ska validera sökandes behörighet 

enligt reell kompetens. Andersson och Fejes (2005a) hävdar att genom högskolans utökade 

ansvar gällande reell kompetens, att se till människors förutsättningar, sker ett skifte i fokus 

när det gäller vilken kunskap som ska anses värdefull. Ett skifte från den teoretiska 

kunskapens överordning i tillträdesprocessen till att den praktiskt skaffade kunskapens värde 

ökar. Författarna menar att detta är uttryck för en klar ändring i synsätt, framför allt för att det 

handlar om att delvis gå ifrån synen på att kunskap och kompetens skaffad inom ”systemet” 

(skol- och högskole-/universitetsinstitutionerna) är mer värd till att därmed den teoretiska 

kunskapen inte på samma sätt ska ha en överordnad funktion jämfört med kunskap skaffad i 

ett praktiskt sammanhang (exempelvis arbetslivserfarenheter). I Regeringens proposition 

(2001/02:15) och SOU 2004:29 betonas personers förmåga att tillgodogöra sig sökt 

utbildning, oavsett hur en individ inhämtat sin kompetens och utformningen av de handlingar 

personen åberopar vid ansökan om grundläggande eller särskild behörighet enligt reell 

kompetens. Zetterström (2004), apropå bestämmelserna kring reell kompetens, 

problematiserar begreppen ”annan omständighet” i Högskoleförordningen (1993:100 7 kap. 

4§ punkt 6 samt 7§ 3 stycket). Zetterström (2004) pekar särskilt på att det är väsentligt att 

klargöra vad som kan sägas vara annan omständighet och hävdar att validering av reell 

kompetens vid tillträde är en lösning på problematiken.  

 

Sammanfattningsvis, det är nödvändigt både när det gäller grundläggande och särskild 

behörighet enligt reell kompetens att reflektera över vad som avses med de nyckelord som är 

tolkningsbara i sammanhanget och därmed kan antas få betydelse för bedömningsprocessen. 

Exempel på värdeladdade begrepp är: ”praktisk erfarenhet”, ”annan omständighet”, 

”förutsättningar” och ”tillgodogöra sig” eftersom dessa begrepp är tämligen oprecisa och 

därför särskilt öppna för tolkning och således kan antas tydas och värderas på skilda sätt av 

personer som har i uppgift att tillämpa bestämmelserna kring behörighet och reell kompetens i 

högskolesammanhang.  

 

Avslutande reflektioner gällande grundläggande och särskild behörighet 
och validering av reell kompetens 

Att anses behörig för högskolestudier utifrån sina praktiska erfarenheter, särskilt 

arbetslivserfarenheter, är inget nytt fenomen. Den så kallade 25:4-regeln, att en sökande 

ansågs ha grundläggande behörighet om han/hon senast under det kalenderår då sökt 

utbildning startade fyllt 25 år, hade arbetat sammanlagt minst fyra år före det kalenderhalvår 

då utbildningen startade samt hade kunskaper i svenska och engelska motsvarande dem som 

en person som klarat av ett nationellt program vid gymnasieskolan har
25

 är en bestämmelse 

som existerade från 1977 och cirka 30 år framåt. Bestämmelsen möjliggjorde erkännande av 

annan kunskap – inte minst informellt lärande – än den som skaffats genom formell 

utbildning (Andersson & Fejes, 2005a; Andersson, Fejes & Hult, 2003; SOU 2004:29). 

Regeln tillkom efter flera offentliga utredningar, bland annat SOU 1970:21 och SOU 1974:71, 
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 Se Högskoleförordningen 1993:100, 7 kap. 6 §.  
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kring behörighet och antagning till högre utbildning, där rättviseaspekten och idén om att 

även personer utan önskad formell utbildning men med yrkeserfarenhet och viss uppnådd 

ålder också skulle ses som behöriga till högre utbildning slogs fast (SOU 2004:29). 

Tillträdesutredningen (ibid.) föreslog att 25:4-regeln skulle tas bort och istället inlemmas i 

bestämmelserna kring behörighet enligt reell kompetens. Detta förslag bifölls inte av den 

socialdemokratiska regeringen i propositionen 2004/05:162.
26

 Motiveringen var att 25:4-

regeln av både sökande till högskolan och av flertalet universitet och högskolor ”upplevs som 

administrativt lätthanterlig, lättbegriplig och är allmänt accepterad” (ibid., s. 172). Det föreföll 

således som att dåvarande regeringen valde att gå på linjen ”regeln fungerar bra och det är 

krångligt att ändra” hellre än att skapa någon slags enhetlighet när det gäller synen på hur 

praktisk erfarenhet ska bedömas och värdesättas i samband med behörighetsbedömning. 

Några skrifter (Andersson & Fejes, 2005a; Andersson & Fejes, 2005b; SOU 2004:29) 

beskriver skillnaden mellan 25:4-regeln och behörighet enligt reell kompetens som att 

antingen värdesätta livs- och arbetslivserfarenheter generellt och göra ett ålderstillägg (25:4-

bestämmelsen) eller att göra en mer specifik bedömning av de unika erfarenheterna där 

ålderskriteriet finns med men inte är lika avgörande (reell kompetens). Den så kallade 

”Valideringsutredningen”, Validering av vuxnas kunskap och kompetens (SOU 2001:78), 

spekulerar i huruvida en reell kompetens-reform på högskoleområdet faktiskt får någon 

nämnvärd inverkan på antalet antagna. Utredningen ställer frågan om inte många av dem som 

kommer ifråga för validering av reell kompetens både är äldre än 25 år och har mer än fyra 

års arbetslivserfarenhet (ibid.).
27

  

 

En sista aspekt kopplad till behörighet och reell kompetens ska lyftas fram – den psykologiska 

betydelsen. Högskoleverket (2002), och i synnerhet SOU 2001:78, anser att även om 

arbetslivserfarenhet som bas för behörighet till högskolestudier inte visat sig vara en särskilt 

bra grund för förutsägelser om kommande studieframgång är det viktigt att möjligheten att få 

sin reella kompetens validerad vid tillträde finns – inte minst vid behörighetsbedömning till 

högskolans utbildningar. Valideringsutredningen (ibid.) pekar här speciellt ut vikten av att 

utfärdade kompetensbevis gällande yrkeskompetens får ökad legitimitet – inte enbart i 

arbetslivet utan också inom utbildningssektorn. Den vetskapen, att också i 

högskolesammanhang kunna använda sig av sitt kompetensbevis, förmodas ha en 

psykologisk-motiverande inverkan på enskilda potentiella studenter (ibid.). 

 

Urval och reell kompetens 

Urval och reell kompetens är inte denna studies huvudfokus, men kan vara relevant att känna 

till översiktligt som läsare för att se validering av reell kompetens inom högskolan ur ett 

helhetsperspektiv (HSV, 2007; SOU 2004:29). Vilket syfte har det ”totala” urvalet vid 

antagning till högskolan? Den frågan ställer Wolming (1999) apropå högskoleurvalets 

funktion. Han argumenterar för att urvalet, och i synnerhet fördelningsprinciperna inom detta, 

är ett tillvägagångssätt för att nå ett specifikt mål – fördelning av utbildningsplatser (ibid.). 

Tillträdesutredningen (SOU 2004:29, s. 167) kallar urvalets syfte för ”livschans” på grund av 

dess betydelse för enskilda individer. I en rapport om tillträde till högskolan pekar 

Högskoleverket (1997), som ansvarar för skapandet av urvalsbestämmelser, på den 

                                                 
26

 25:4-regeln har avskaffats och kommer inte att tillämpas från och med antagningen till höstterminen 2008 

(HSV, 2008a). Vissa övergångsbestämmelser finns (ibid.). 
27

 Detta resonemang förs som bekant före avskaffandet av 25:4-regeln och finns med eftersom de tillträdesregler 

som utgör mitt ”jämförelsematerial” är de som gällde vid tidpunkten för min datainsamling våren 2006. För 

fördjupad diskussion i frågan, se avsnittet Ny högskolelag och högskoleförordning under uppsatsens gång – 

konsekvenser.  
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balansgång som urvalsreglerna förväntas spela; att tillfredsställa såväl individens önskemål 

och politikers visioner som högskolors krav. Wolming (1999) diskuterar två aspekter av 

rättvisa, kompensatorisk och distributiv, och presenterar tre principer att göra urvalet till 

högre utbildning utifrån: den egalitära, utilitaristiska respektive meritokratiska.  

 

Kompensatorisk rättvisa handlar kortfattat om hur man agerar när gällande bestämmelser inte 

följts (exempelvis när en person döms inom rättsväsendet för att ha brutit mot lagen), medan 

distributiv rättvisa, som Wolming menar är den rådande vid fördelningen av högskoleplatser, 

koncentrerar sig på vilka principer en viss fördelning ska grundas på. Att alla får en lika stor 

andel av kakan kan enkelt sägas beskriva den egalitära principen, medan den utilitaristiska 

principens kärna är ”lycka” och ”ekonomisk välfärd” och innebär exempelvis att fundera över 

vilken nytta en utexaminerad student har för samhället – vad denne förväntas bidra med. 

Slutligen, den meritokratiska fördelningsprincipen. Den handlar om att rangordna sökande 

efter meriter och kärnfrågan blir: Vilka meriter ska värderas högst – utbildning, resultat på 

högskoleprovet, arbetslivserfarenhet eller annat? Wolming menar att det svenska systemet för 

urval vid högskolan är en process där grundläggande och särskild behörighet är en första 

selekteringsgräns och urvalet en andra. Vanligt förekommande är att betrakta det svenska 

urvalssystemet som meritokratiskt, men vissa invändningar har funnits – exempelvis 

användandet av 25:4-regeln och möjligheten att öka sitt meritvärde genom tillgodoräknande 

av sina arbetslivserfarenheter i urvalet. Detta är ett exempel, anser Wolming, på att även en 

egalitär fördelningsprincip gör sig gällande i urvalsprocessen. Tillmätandet av 

arbetslivserfarenheters värde i urvalet kan även sägas vara ett utslag för den utilitaristiska 

principen, då det enligt flera forskare inte är bevisat att arbetslivserfarenheter i sig säger något 

om kommande framgång i högskolestudierna (HSV, 2002; Wolming, 1999). 

 

Sedan höstterminen 2003 har Sveriges universitet och högskolor möjlighet att reservera 

maximalt tio procent av högskoleplatserna för nybörjare genom det så kallade alternativa 

urvalet – att anta sökande på andra meriter än högskoleprov och/eller betyg (HSV, 2005a). 

Omkring 500 studenter antogs år 2004 enligt detta kriterium vid något av de 14 universitet 

och högskolor som tillämpade bestämmelsen (ibid.). Genom bestämmelsen om alternativt 

urval är det möjligt att exempelvis reservera platser för sökande som fått sin behörighet enligt 

reell kompetens men som saknar ett meritvärde att konkurrera med (Andersson & Fejes, 

2005a; Sjödin, 2004; SOU 2004:29). Sjödin (2004) är kritisk till att det alternativa urvalet 

bara möjliggör deltagande i urvalet för dem som bedömts vara behöriga enligt reell 

kompetens. Hon lyfter frågan om att ge personer som är behöriga enligt reell kompetens en 

garanterad plats på sökt utbildning om han/hon uppfyller behörighetskravet. Högskoleverket 

(2007, s. 17) tycks resonera likartat, när myndigheten hävdar att ett problem med validering 

utifrån reell kompetens vid tillträde är ”den dokumenterade motviljan att tillämpa det 

alternativa urvalet, då detta urval är en förutsättning för att kunna anta en sökande som 

bedömts som behörig på grundval av reell kompetens”.  

 

Linköpings universitet är ett av de lärosäten som har tillämpat antagning, 

behörighetsbedömning och urval, utifrån bedömning av reell kompetens till lärarprogrammet 

med hjälp av intervju som metod (Rekryteringsdelegationen, 2004). Slutsatsen (ibid.) som 

projektmedarbetarna i det genomförda rekryteringsprojektet drar är bland annat att validering 

av reell kompetens vid tillträde till lärarutbildning är en bra metod för bedömning av en 

sökandes behörighet, men att det behövs mer information om hur reell kompetens bör visas 

upp och bekräftas och att självvärdering bör nyttjas i större utsträckning som grund för 

bedömning av reell kompetens. 
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I det här sammanhanget är det lämpligt att redogöra för hur konkurrensen i realiteten ser ut 

vid landets högskolor och universitet när det gäller platstilldelningen. SOU 2004:29 ger 

relevant data i sammanhanget: av utbildningsplatserna vid högskolor och universitet har en 

tiondel av platserna högt söktryck (mer än fem förstahandssökande per utbildningsplats). 

Dessa tio procent av utbildningsplatserna har 30 procent av samtliga ansökningar. Således, 

många personer är intresserade av samma och ganska få utbildningsplatser. Cirka 60 procent 

av det totala antalet utbildningsplatser har, som en kontrast, lågt sökandetryck – färre än två 

sökande per utbildningsplats. 

 

Nytt system för antagning samt internationell utblick 

I rekommendationerna gällande förverkligandet av antagningssystemet NyA, som fastställdes 

efter och baseras på en översyn av antagningsordningarna vid Sveriges högskolor och 

universitet, meddelar SUHF (2005) att en person som ansetts vara grundläggande behörig vid 

en högskola/ett universitet också ska anses vara det vid andra högskolor och universitet. 

Bland annat gäller detta grundläggande behörighet enligt reell kompetens. Angående särskild 

behörighet och reell kompetens gäller inte samma princip, att andra lärosäten automatiskt ska 

godkänna andra högskolors och universitets bedömningar. Istället (ibid., s. 4) sägs att: 

 
Om en sökande bedömts vara särskilt behörig för en viss utbildning på grundval av en 

bedömning av den reella kompetensen, skall denna behörighet normalt godtas av andra 

högskolor för behörighet till utbildning med likartat innehåll. Grunden för bedömningen bör 

dokumenteras i antagningssystemet. 

 

I praktiken innebär det att i normalfallet ska ett annat lärosätes bedömning godkännas, men 

inget tvång finns. SUHF:s skrivning möjliggör för universitet och högskolor att själv fatta 

beslut om enskilda sökanden. För den potentielle studenten däremot finns ”risken” att mer än 

en gång behöva genomgå en prövning av behörighet enligt reell kompetens trots att sökta 

utbildningar har likartat innehåll. Detta faktum är en del forskare kritiska till. De menar att 

enskilda universitet och högskolor generellt bör godta ett annat lärosätes beslut, beaktat 

merarbetet det annars innebär för en sökande (Andersson & Fejes, 2005a; Sjödin, 2004).  

 

Min avsikt är inte att här utförligt redogöra för hur andra länders antagningssystem ser ut. Det 

är inte uppsatsens kärna. Däremot presenteras några exempel från andra länder på hur 

tillträdesregler ser ut och med relevans för behörighet grundad på reell kompetens. I 

Österrike, där en egalitär princip för urvalet finns, ses det som en rättighet för individen att få 

påbörja högskoleutbildning. Genom att ställa höga krav på studieprestationer, i synnerhet den 

första studietiden, skiljs likväl studenter ut allt eftersom. I Nederländerna tillämpas ett slags 

lotteri, där ”vinsten” betyder att komma in på sökt utbildning. I Belgien, och vid universiteten 

(ej fackhögskolorna) i Frankrike, finns ett antagningssystem som går ut på att i stort sett anta 

alla sökande och sedan göra stora gallringar de första åren genom höga krav på studenternas 

studieprestationer. En successiv selektion med andra ord. (Wolming, 1999) Alla dessa 

metoder skiljer sig mycket från de i Sverige. Sveriges tillträdesregler bygger på en viss 

förkunskapströskel som samtliga sökande måste klara av (jfr Högskoleförordningen 

1993:100, 7 kap. 2-9 §§) för att ens ha möjlighet att delta i urvalet till sökt utbildning, även 

om olika sätt att uppfylla behörigheten existerar.  

 

Schilling (2004) jämför olika högskolesystem genom att exemplifiera med sex länder. Bland 

annat framkommer att i Danmark blir man behörig genom studentexamen eller motsvarande 

examen från gymnasieutbildningar med yrkesinriktning. Eller, genom särskilda 

förberedelsekurser. Eventuell dispens beslutas av respektive högskola/universitet. I Norge blir 
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man behörig antingen genom att ha klarat av gymnasiet, fått fackbrev från yrkesutbildning 

eller via 23/5-regeln; minst 23 år gammal och fem års arbetslivserfarenhet samt språkkrav. 

Norge har sedan 2001 via den så kallade realkompetensreformen skapat en möjlighet att antas 

genom en särskild realkompetenskvotgrupp – något liknande som att antas på grundval av det 

alternativa urvalet i Sverige. Slutligen, tyska studenter har enligt grundlagen rätt till en 

utbildningsplats om de uppfyller behörighetskraven. Dock finns en undantagsbestämmelse – 

”numerus clausus”. Den innebär att om ett lärosäte inte har möjlighet att ta emot alla studenter 

som söker, kan universiteten/(fack)högskolorna i domstol ansöka om att få göra undantag från 

grundlagsbestämmelsen. Domstolen beslutar då om antalet studieplatser. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att länders tillträdessystem delvis skiljer sig åt när det 

gäller bestämmelser kring behörighet och urval, även om likheter också finns. Som exempel 

på olikhet kan nämnas Belgiens och, delvis, Frankrikes system med att anta den stora 

majoriteten sökande och därefter successivt göra en selektion kontra antagningssystemen i 

Sverige, Norge och Danmark som i större utsträckning tycks syfta till att gallra bland sökande 

före påbörjad utbildning. Schillings jämförelse visar att Danmark och Norge liksom Sverige 

bygger sina behörighetsbestämmelser på avklarad gymnasieutbildning eller motsvarande och 

att Norge genom realkompetensreformen öppnat upp för att värdera reell kompetens i urvalet 

– något som är möjligt i Sverige också sedan höstterminen 2003 (Högskoleverket, 2005a; 

2007). Grundläggande, för alla i avsnittet refererade länders högre utbildningssystem, tycks 

dock vara att någon form av selektion synes nödvändig. 

 

Vidgade perspektiv 

Detta är den sista byggstenen i avsnittet Tillträdesreglerna i fokus och syftar till att ytterligare 

lyfta blicken gällande bedömning av behörighet utifrån reell kompetens.  

 

Andersson och Fejes (2005b) problematiserar ”adult learner” – på svenska den lärande vuxne 

eller den vuxenstuderande. Fejes (2006) dekonstruerar olika subjekt i relation till den 

vuxenlärande: det kompetenta subjektet, det självständiga och självstyrande subjektet, det 

svenska subjektet samt något han benämner framtidssubjektet. I den gemensamma artikeln 

med Andersson (Andersson & Fejes, 2005b) står det kompetenta subjektet i centrum. 

Validering definieras av författarna (ibid.) som erkännande av tidigare lärande och de menar 

att en persons specifika erfarenhet och förmåga är det som formar det kompetenta subjektet. 

Tidigare ansågs generell erfarenhet vara detsamma som att en person är kompetent, något 

som Andersson och Fejes (ibid.) menar exemplifieras tydligt i behörighetskriteriet 25:4-regeln 

och högskoleprovet. Att i viss mån gå från att vid exempelvis tillträde till högskoleutbildning 

premiera generell erfarenhet till att också värdesätta mer specifik dito beskrivs som en del av 

ändrad styrning från statens sida (ibid.). Detta synsätt, ändrad styrning, anser Andersson och 

Fejes (ibid.) framträder även i intentionerna till reell kompetens-reformen i Den öppna 

högskolan (Regeringens proposition 2001/02:15) genom uppmaningen till universitet och 

högskolor att i högre utsträckning än tidigare värdera individers reella kompetens. Andersson 

och Fejes (2005b) hävdar att de nya tillträdesreglerna, däribland införandet av validering av 

reell kompetens, är ett utryck för och exempel på hur regler fastställda av staten i sig är ett sätt 

att styra individer till att fatta mer självständiga beslut och att individen genom 

valideringsprocessen medvetandegörs om att allt han eller hon har i sitt kompetensbagage kan 

komma att mätas och värderas. Individen ses, enligt författarna, av staten som ansvarig för att 

vara medveten om sina erfarenheter och det är upp till individen själv att söka vägledning 

eller stöd om han/hon vill ha hjälp att ta reda på och/eller mäta sin kompetens. Ett sådant 

synsätt på individen, och styrning från staten, kritiseras exempelvis av Sjödin (2004) och 
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Säfström (2004b). De menar att det finns en risk att alla individer inte passar in i ett sådant 

tillträdessystem. Författarna ifrågasätter statens syn på individens ansvar i förhållande till 

exempelvis högskolans och andra institutioners dito.  

 

Sveriges universitets- och högskoleförbund – SUHF 

SUHF har för sina medlemmar, Sveriges universitet och högskolor, tagit fram 

rekommendationer kring validering av reell kompetens i högskolesammanhang (SUHF, 

2003a). Dessa rekommendationer återfinns i Bedömningshandboken för antagning till 

högskoleutbildning 2006/2007 (VHS, 2006) och är tänkt att fungera som hjälp och vägledning 

vid respektive lärosäte. Rekommendationerna (SUHF, 2003a) fokuserar fyra områden: 

behörighet, tillgodoräknande, dokumentation och anmälningsmaterial. Nedan redogör jag för 

huvuddragen i rekommendationerna, då de är centrala i högskolors och universitets arbete 

med validering enligt reell kompetens. 

 

SUHF konstaterar att dess rekommendationer utgår från de förändringar i 

högskoleförordningen som följde av Regeringens proposition 2001/02:15 kring validering av 

reell kompetens.
28

 Som definition av reell kompetens säger SUHF (2003a, s. 3) att det handlar 

om: 

 
… den samlade kompetens en person har, oavsett hur han/hon har skaffat den och oavsett om 

han/hon har formella betyg på den eller inte. 

 

Tre delar lyfts fram i SUHF:s syn på reell kompetens: att det är fråga om den samlade 

kompetensen (all kompetens en individ har), att det är oväsentligt hur kompetensen skaffats 

och att kompetensen inte ska anses vara beroende av om den är formellt dokumenterad och 

poängsatt för att vara giltig och bedömningsbar. Dessa tre delar är viktiga att lägga på minnet 

både när man ska tillämpa bestämmelserna kring reell kompetens inom högskolan och som i 

mitt fall, när jag beskriver, försöker förstå, analysera och utveckla kunskapen kring hur 

reglerna uppfattas av dem som har i uppgift att bedöma behörighet enligt reell kompetens vid 

tillträde till högskoleutbildning.  

 

SUHF:s rekommendationer och framtidstankar 

Sammanfattat går SUHF:s (2003a) riktlinjer ut på följande: 

 Det bör inte finnas någon exakt gräns för vid vilken ålder en person kan sägas vara 

reellt kompetent, men en norm bör vara att minst ”ett par år” bör ha gått sedan 

ungdomsgymnasieutbildningen avslutades för att nödvändiga förutsättningar ska 

anses finnas. 

 Bifogar personen, som ansöker om behörighet enligt reell kompetens, inga handlingar 

till lärosätet som styrker hans/hennes behörighet enligt reell kompetens, ska personen 

få information om detta där det framgår att ”både formella meriter och reell kompetens 

värderas” (s. 4) och att personen anses obehörig men att han/hon har möjlighet att 

inom en bestämd tidsram komplettera sin anmälan. Även kompetens som inte kan 

intygas skriftligt ska så långt det är rimligt tas med i bedömningen. 
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 I en rapport från år 2003 påpekar SUHF (2003b), under rubriken ”Problem som kan bli ett hinder för 

framgång”, att genom att högskoleförordningen förändras och olika delar av den tillkommit vid olika tillfällen 

blir högskoleförordningen ibland svårtolkad vid validering av reell kompetens. 
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 Det är nästan omöjligt för en person som söker behörighet utifrån reell kompetens att 

själv avgöra om han/hon är behörig eller inte, eftersom det är den högskola som 

personen söker till som avgör behörigheten för respektive utbildning.  

 För att en person ska kunna planera sina studier är det viktigt att en sökande kan få sin 

ansökan om behörighet enligt reell kompetens i relation till en utbildning prövad ”vid 

sidan om en antagningsomgång” och på så sätt få ett förhandsbesked (ibid.). 

 Begär en person prövning av sin behörighet enligt reell kompetens ska han/hon ha 

möjlighet att skriftligen själv kunna beskriva sin kompetens, hur den skaffats samt på 

vilket sätt kompetensen gör att personen har förutsättningar att tillgodogöra sig den 

sökta utbildningen. Handlingar som styrker det den sökande anför ska i görligaste mån 

bifogas ansökan. 

 Bedöms en sökande av behörighet enligt reell kompetens ha grundläggande behörighet 

vid en högskola ska den bedömningen godkännas av andra högskolor/universitet. När 

det gäller bedömningar av särskild behörighet enligt reell kompetens ska sådana 

omdömen normalt gälla också för utbildningar med likartat innehåll vid andra 

högskolor/universitet.  

 För att uppfylla rättssäkerhetskraven för dem som ansöker om prövning (gällande 

behörighet eller tillgodoräknande) enligt reell kompetens, men även för att 

effektivisera arbetet, bör lärosätena på ett öppet sätt dokumentera både sina beslut och 

anledningarna till beslut. I dokumentationen bör bland annat följande ingå: vad 

prövningen enligt reell kompetens gäller, vilken kompetens personen anses ha, hur 

kompetens som inte kunnat intygas skriftligen godkänts samt vilket beslut prövningen 

ledde till. 

 Högskolors/universitets anmälningsmaterial bör ha information om: hur man gör när 

man vill ansöka om prövning av behörighet enligt reell kompetens, vad som bör 

bifogas ansökan, var man som sökande kan få svar på eventuella frågor, hur processen 

ser ut när en ansökan inkommit, exempel på hur en värdering/ett erkännande av reell 

kompetens kan gå till, hur man ansöker om förhandsbesked och information om 

processen kring det.  

 

I en konkluderande rapport, om hur reell kompetens-reformen fallit ut så här långt, 

presenteras SUHF:s (2004) framtidstankar: 

 En omfattande informationsinsats och kunskapshöjning är nödvändig bland 

högskolors och universitets ledningar, administratörer, forskare och lärare för att 

säkerställa rättssäkerheten i bedömningsprocessen.  

 Reell kompetens är inte en ny, och bred, väg in i högskolan utan en kompletterande 

ingång. För att det ska vara möjligt att behandla ansökningar i skälig tid, rättssäkert 

och kunna informera om hur tillträde enligt reell kompetens går till är det nödvändigt 

med en systematisering av ansökningshanteringen.  

 Det enskilt största hindret för realiserandet av reell kompetens-reformen är bristen på 

ekonomiska ”morötter” till universitet och högskolor, vilket riskerar få som effekt att 

exempelvis det individuella bemötandet vid ansökan om reell kompetens prioriteras 

bort.  

 ”Oäkta” ansökningar om behörighet enligt reell kompetens har generellt minskat, men 

fortfarande [år 2004] missuppfattar många sökande vad reell kompetens betyder. 

 Alternativa/andra sätt att beskriva kompetens än i form av gymnasiekurser behöver 

utvecklas för att högskolor och universitet ska kunna bedöma vad reell kompetens är. 

 Fortsatt utveckling av metoder för att bedöma reell kompetens är nödvändig. 

Dokumentanalys, där bedömningen baseras på ett personligt brev och de skriftliga 
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meriter som åberopas av den sökande, är den vanligaste nu förekommande metoden. 

Det finns en risk att det är personer som är bra på att uttrycka sig skriftligen som 

ansöker om reell kompetens. 

 Använd kvoten alternativt urval för personer som söker behörighet enligt reell 

kompetens. Fortfarande är det stor skillnad mellan antalet sökande som bedöms som 

behöriga utifrån reell kompetens och de som antagits då många personer inte har något 

meritvärde (betyg/högskoleprovresultat) att konkurrera med.  

 Högskolor och universitet bör skapa nätverk för ökat erfarenhetsutbyte gällande 

arbetet med validering av reell kompetens – SUHF har en viktig roll här som 

nätverksbyggare.  

 Genom att inrätta valideringsgrupper/-råd eller liknande ökar möjligheterna att 

förankra reell kompetensarbetet vid respektive högskola/universitet. De lärosäten som 

haft den typen av strukturer har haft hjälp i beredningsarbetet kring validering av reell 

kompetens för behörighet, då det funnits ett forum för åsiktsutbyte mellan 

antagningspersonal och inblandade institutioner. Dessutom har det visat sig att 

användandet av strukturer som valideringsgrupper/-råd i arbetet med reell kompetens 

bidragit till att frågorna fått ökad uppmärksamhet och prioriterats internt vid 

högskolan/universitetet.  

 

De rekommendationer för arbetet med att validera reell kompetens inom högskolan som tagits 

fram fungerar som riktlinjer och är inte tvingande för respektive högskola eller universitet att 

anta, men enligt SUHF (2004) tycks de flesta lärosätena antingen ha antagit, kommer att anta 

eller följer redan de av SUHF föreslagna rekommendationerna. Inga ändringsförslag eller 

tillägg till rekommendationerna har heller lagts fram enligt SUHF. En slutsats (ibid.), som 

också delas av SOU 2004:29, är att reell kompetens-reformen är här för att stanna men att det 

inte är säkert att det blir fler sökande och antagna utifrån reell kompetens framöver.
29

 Som 

förklaring till att det är svårt att förutse hur stort genomslag, räknat i antalet sökande och 

antagna enligt reell kompetens, reell kompetens-reformen får nämner SUHF (2004) bland 

annat att det beror på vilka tillträdesförslag till högre utbildning som regeringen beslutar om 

då dessa förslag effektueras först om ett antal år och får betydelse på sikt för individer, 

högskolesektorn och övriga samhället. Dessutom tror SUHF (ibid.) att Högskoleverkets 

utveckling av domänprov kan få betydelse i sammanhanget och, viktigast av allt enligt SUHF, 

krävs ekonomisk stimulans för att bestämmelserna kring reell kompetens ska förverkligas 

enligt ursprungstankarna i Den öppna högskolan (Regeringens proposition 2001/2002:15). 

Kopplat till SUHF:s (2004) idéer finner jag en intressant sak: att SUHF i sin argumentation 

kring faktorer som antas påverka hur reell kompetens-reformen fallit ut lägger stor tonvikt 

och ansvar på samhälls-/systemnivå (ekonomiska incitament och riksdagens beslut kring 

Regeringens proposition 2004/05:162) och en annan myndighets (Högskoleverket) 

utvecklingsarbete. Även om flera utvecklingstankar, ska sägas, också presenteras av SUHF 

(2004) kring hur det fortsatta arbetet med validering av reell kompetens vid högskolor och 

universitet ska bedrivas lokalt läggs tonvikten någon annanstans än vid de organisationer 

(universitet och högskolor) som SUHF är en sammanslutning av. Medvetet eller omedvetet 

kan man fråga sig? SUHF väljer i vilket fall inte att lägga huvudansvar för hur 

implementeringen av reell kompetens-reformen fallit ut så här långt på sina huvudmän och 
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 Som jag återkommer till i Litteraturens och teorins funktion, val av litteratur och källkritik är det intressant att 

reflektera över effekten av att mängden personer i kretsen utredare och forskare som förekommer i olika 

konstellationer inom området validering och reell kompetens (högskoleområdet och arbetsmarknad) är ganska 

liten. Exempelvis var Lars Lustig, Umeå universitet, både ordförande i den arbetsgrupp inom SUHF som tog 

fram diverse rapporter (bland annat SUHF, 2003a; 2003b; 2004) kring validering av reell kompetens inom 

högskolan och särskild utredare och författare till SOU 2004:29. 
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därigenom på hur enskilda högskolor och universitet arbetat med reell kompetensfrågorna. 

Istället betonas regelutformning och resurstilldelningssystemet. Undviker SUHF därigenom 

att se en väsentlig del av implementeringsproblematiken, högskolors och universitets ansvar, 

och kanske särskilt enskilda bedömares och bedömningars betydelse för genomslaget av reell 

kompetens-reformen? Zetterström (2004) verkar vara inne på detta då hon lyfter fram det 

problematiska med att det är den enskilde individen som ska bevisa sin reella kompetens vid 

behörighetsprövning. Tydligt är i alla fall att flertalet forskare visar att andra aspekter än de på 

systemnivå spelar in och de framhåller faktorer på organisations- och bedömarnivå. 

Andersson, Fejes och Hult (2003), men också Lundborg (2005), lyfter fram språkhindret och 

betonar risken med att tyst kunskap och kompetensen hos personer med utländsk bakgrund 

inte alltid kommer till sin rätt vid validering. Lundborg pekar även på att om den sökande 

individen, med eller utan utländsk bakgrund, saknar kunskaper i att kunna beskriva sin 

yrkeskompetens – hon kallar det ”det svenska yrkesspråket” (s. 215) – är det svårare att som 

individ faktisk visa sin reella yrkeskompetens. Detta kan leda till att bedömaren inte alltid 

förstår vad den som vill få sin kompetens validerad menar och därmed är förutsättningarna att 

visa sin reella kompetens begränsade (Andersson, Fejes & Hult, 2003). Lundborg (2005) 

ifrågasätter om de metoder som används vid antagning är könsneutrala och om mäns och 

kvinnors samlade kompetens tillvaratas på samma sätt vid valideringsprocessen. Detta är 

ingenting SUHF (2003a; 2003b; 2004) tar upp som ett problem eller berör i sina rapporter, 

förutom generella reflektioner kring behovet av grundläggande förändringar bland högskolans 

personal gällande attityder till kompetens, kvalitet och synen på kunskap. Intressant att notera 

är att SUHF (2004) inte diskuterar vems värderingar som är riktmärke vid bedömningar av 

behörighet enligt reell kompetens och eventuell betydelse dessa uppfattningar kan antas ha för 

hur bedömningar i praktiken görs. 

 

Slutligen, en sak som framhålls mer i SOU 2004:29 än i SUHF:s (2004) rapporter är den 

viktiga roll som lärare vid högskolor och universitet bör ha för att reell kompetens-arbetet ska 

få fotfäste lokalt. Lite i motsats till förda resonemang, kan tyckas, framhålls (ibid.) att ingen 

enskild enhet eller person på högskolor och universitet äger frågan om reell kompetens mer än 

någon annan. Vidare, SOU 2004:29 är inne på samma linje som SUHF (2004) när 

utredningen hävdar att det är viktigt att hitta mer nyanserade sätt att beskriva reell kompetens 

på än att säga något i stil med att ”du skall ha kunskaper motsvarande Matematik B för att 

vara behörig”. Desto mer viktigt (anser SOU 2004:29) är att högskolan mer exakt informerar 

om och kan beskriva vad inom Matematik B som krävs för att kunna tillgodogöra sig sökt 

utbildning.  

 

Reell kompetens – så arbetar högskolor och universitet i Sverige 

I studiens inledningskapitel diskuterar jag om reformen kring validering av reell kompetens 

vid tillträde till högskoleutbildning verkligen kan ses som samhällsrelevant. Att jag ställer 

frågan handlar om det rimliga i att en reform med relativt få ansökningar hittills och som 

universiteten och högskolorna menar både tar mycket tid i anspråk och kostar en hel del ska 

fortsatt satsas på (se HSV, 2005b; 2006a; SUHF, 2003b; 2004). Men, som framhålls i andra 

arbeten (bland annat Ds 2003; Regeringens proposition 2001/02:15; SOU 2004:29), är 

faktorer som att kompetens individen redan har ska tas tillvara, minskad studietid och 

lånemängd, ökad motivation hos individen, rättviseaspekten genom breddad rekrytering samt 

att ökad kvalitet kan nås inom den högre utbildningen exempel på anledningar som framhålls 

för att behålla reell kompetens-reformen. Det är relevant att här redogöra för hur utvecklingen 



 

29 

 

 

 

sedan reformen började gälla 2003 ser ut när det gäller tillträde och behörighet enligt reell 

kompetens (se tabellen nedan):
30

 

 
Vad/När År 2003 År 2004 År 2005  

Antal ansökningar om behörighet enligt reell 

kompetens 

4449 5588 4255 

Redan behöriga eller ej styrkt behörigheten (sökande 

enligt reell kompetens) 

1348 514 448 

Vanligast förekommande sökta kurserna att söka 

behörighet enligt reell kompetens utifrån vid 

högskola/universitet 

- -  Företagsekonomi 

Vanligast förekommande sökt program att söka 

behörighet enligt reell kompetens utifrån vid 

högskola/universitet 

Yrkesutbildnin

gar som lärar-, 

fastighetsmäkl

ar- och 

sjuksköterskeu

tbildningarna
31

 

Yrkesutbildnin

gar, lärar-, 

fastighetsmäkl

ar- och 

sjuksköterskeu

tbildningarna
32

 

Lärarprogrammet, 

fastighetsmäklarprogr

ammet, utbildningar 

inom hälso- och 

sjukvård, 

yrkeshögskoleutbildn

ingar, psykolog- och 

socionomprogramme

n
33

 

Vanligaste gymnasiekurserna som validering av reell 

kompetens för behörighet handlar om 

Svenska, 

matematik och 

samhällskunsk

ap
34

 

Matematik B 

och C, 

Engelska B, 

Svenska B 

- 

Antal behöriga enligt reell kompetens 823 962 1608 

Antal antagna efter att ha fått behörighet enligt reell 

kompetens 

213 304 714 

Figur 2:1 Bedömning av behörighet enligt reell kompetens vid tillträde till högskoleutbildning år 2003 – 2005 

(HSV, 2004; 2005b; 2006a).   

 

Högskoleverket (2004; 2005b; 2006a) är i samtliga rapporter om den numerära utvecklingen 

kring tillträde och reell kompetens försiktig i sina uttalanden angående kvaliteten på den 

statistik som myndigheten, på uppdrag av regeringen, tagit fram genom att granska de 

respektive högskolornas och universitetens årsredovisningar. I en rapport från 2006 (2006a) 

talar Högskoleverket snarare om ”tendenser” som kan konstateras hellre än säkra slutsatser. 

Sett till tre-fyra års utveckling, vad kan ändå fastslås? Siffrorna från HSV visar att antalet 

ansökningar om behörighet, grundläggande och/eller särskild, utifrån reell kompetens ökade 

mellan år 2003 och 2004 men minskade med omkring 1300 ansökningar mellan år 2004 och 

2005. Samtidigt noteras en märkbar minskning i antalet ansökningar där den sökande visat sig 

redan ha aktuell behörighet för utbildningen – även om denna typ av ansökningar fortfarande 

förekommer (ibid.). Det gäller såväl antalet personer som bedömts vara behöriga enligt reell 

kompetens som att antalet personer som antagits efter att ha ansetts vara behöriga har ökat 

från reell kompetens-bestämmelsernas införande. Dock, Högskoleverket (2006a; 2006b) 

påpekar att den stora skillnaden mellan år 2004 och 2005 i denna kategori nästan helt beror på 

att Karlstads universitet under år 2005 prövade samtliga ansökningar utan ”formell” 

behörighet, oavsett om den sökande valt att prövas utifrån behörighet enligt reell kompetens, 

utifrån kriteriet reell kompetens.
35

 Detta bidrog till en stor numerär det året. Klart framgår 

                                                 
30

 Med reservation för de brister gällande statistisk tillförlitlighet som Högskoleverket uppger i sina respektive 

rapporter (HSV, 2004; 2005b; 2006a).  
31

 Av de högskolor och universitet som uppgivit vilka utbildningar det handlar om (HSV, 2004).  
32

 Av de högskolor och universitet som uppgivit vilka utbildningar det handlar om (HSV, 2005b).  
33

 Av de högskolor och universitet som uppgivit vilka utbildningar det handlar om (HSV, 2006a).  
34

 Högskoleverket har inte preciserat mer än så (HSV, 2004).  
35

 Exakt hur Karlstad universitet gjorde eller resonerade framgår inte av rapporterna (HSV, 2006a; 2006b), 

förutom att det var fråga om förändrad handläggning vid lärosätet. 
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(ibid.) emellertid också att vid flera lärosäten minskar antalet ansökningar om behörighet 

utifrån reell kompetens. Lärarhögskolan i Stockholm, Lunds universitet, Umeå universitet, 

Södertörns högskola och Uppsala universitet är exempel där en nedgång har registrerats. 

Vanliga utbildningar att ansöka till om behörighet utifrån reell kompetens (HSV, 2004; 

2005b; 2006a) verkar generellt vara yrkesinriktade högskoleutbildningar, exempelvis lärar- 

och sjuksköterskeutbildningar. I årsrapporten för 2004 (HSV, 2004) konstateras att det finns 

ett behov hos den sökande att kunna nyttja/åberopa yrkeskunskaper för att få behörighet enligt 

reell kompetens men att snarare renodlad ämneskunskap, exempelvis motsvarande Matematik 

B, prioriteras vid bedömningarna av universiteten/högskolorna framför vad som bedöms vara 

en persons förutsättningar att klara sökt utbildning.  

 

Intressant att notera, utifrån Högskoleverkets rapporter (2004; 2005b; 2006a), är att fler och 

fler lärosäten väljer att organisera sitt arbete med validering av reell kompetens i något slags 

organ eller arbetsgrupp med samordnings- och bedömningsansvar. Slutligen, även år 2005 

(HSV, 2006a) var den vanligaste metoden för validering av reell kompetens att granska 

skriftliga underlag/göra en dokumentanalys även om också andra sätt förekom i begränsad 

utsträckning. 
 

Sammanfattningsvis, beträffande statistik och behörighet enligt reell kompetens kan sägas att 

statistiken inte är 100 procent tillförlitlig och därför bör tolkas med viss försiktighet. Men 

förutsatt att några reflektioner ändå kan göras, ligger antalet ansökningar om behörighet 

utifrån reell kompetens på mellan 4300-5600 per år så här långt. Nästkommande två avsnitt 

handlar om erfarenheter från ett antal universitet och en högskola kring validering av reell 

kompetens. 

 

Tre universitets arbete med reell kompetens 

Under denna rubrik återges och diskuteras de huvudresonemang som Göransson (2004) för, 

med relevans för min undersökning, och som inte återgivits på andra ställen i min studie. 

Göranssons intervjupersoner utgjordes av byrådirektörer på 

antagningsavdelningen/motsvarande och ett antal enhetschefer vid studentbyrån/ 

antagningsenheten/motsvarande vid de tre undersökta universiteten. Att jag ger Göranssons 

arbete stort utrymme handlar om att hennes studie är ett intressant jämförelsematerial för min 

undersökning. Hennes reflektioner och slutsatser fokuserar följande:  

 Extern och intern information om reell kompetens. Intervjupersonerna från de 

undersökta universiteten, Uppsala universitet, Stockholms universitet och Umeå 

universitet, verkar överens om att det inte varit några problem med den interna 

informationsspridningen kring validering och reell kompetens. Däremot undras kring 

hur informationen mottagits inom respektive lärosäte och vilken kritik och vilket 

motstånd som finns mot reell kompetens-reformen. När det gäller extern 

informationsspridning, gentemot sökande studenter, påpekar flera 

universitetsrepresentanter att det är en stor svårighet att nå ut med bra information om 

vad reell kompetens handlar om. Utbildningskataloger och universitetens hemsidor är 

i stort de enda kanalerna för vidareförmedling till sökande studenter och 

vidareinformatörer som de undersökta lärosätena nyttjar.  

 Behörighetskrav och undantag. Alla universiteten i Göranssons undersökning gör 

generella undantag alternativt beviljar dispens från svenska eller engelska B när en 

person vill läsa en utbildning där något av dessa språk inte används. En person måste 

sålunda inte ansöka om undantag. Detta konstateras vara ett problem på så sätt att en 

student som läser på webben eller i utbildningskatalogen ser att ett visst 
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behörighetskrav i språk formellt krävs, men sedan inte behövs i realiteten. Det kan 

leda till att personer aktivt väljer att inte skicka in en ansökan till en utbildning 

eftersom personen i fråga inte ser sig som behörig – trots att han eller hon i själva 

verket kanske skulle vara det enligt lärosätet. Om en person anses vara behörig enligt 

reell kompetens ska avgöras av hans/hennes förutsättningar att genomföra 

utbildningen, inte av kunskap om outtalade men generella undantag som ett lärosäte 

gör. Göransson ställer frågan: om det förhåller sig på detta sätt, har inte grundläggande 

behörighet förlorat sin betydelse då? Intervjupersonerna vid de tre studerade 

universiteten tycker likadant angående att det finns behov av att utveckla hur 

förkunskapskraven för en viss utbildning ska formuleras, framför allt att det inte 

räcker att uttrycka det som att det krävs kunskaper ”motsvarande matematik C”. 

Nationellt utformade domänprov, menar Göransson, kan vara en lösning för att öka 

den nationella likvärdigheten och reell kompetens-reformens legitimitet inom 

akademien. 

 Åldern har betydelse. De olika universitetens representanter är ense om att behörighet 

enligt reell kompetens inte är till för dem som just gått ut gymnasiet. Däremot skiftar 

uppfattningen lärosätena emellan gällande antalet år som bör ha förflutit sedan en 

person som söker behörighet utifrån reell kompetens ska anses ha ”rätt” att ens 

komma ifråga för behörighetsbehandling. Att vara åtminstone 23 till 25 år blev svaren. 

Som konsekvens av detta kan den nationella likvärdigheten sättas ur spel då en student 

som åberopar samma meriter vid ett universitet ses som reellt kompetent på ett ställe 

då han/hon uppnått en viss ålder men faller på målsnöret vid ett annat universitet just 

på grund av sin ålder. Dessutom, konstaterar Göransson, leder detta förfaringssätt till 

att beroende på var en student ansöker om behörighet enligt reell kompetens riskerar 

han eller hon komma ut senare på arbetsmarknaden med den sökta och genomgångna 

utbildningen.  

 Förkunskapskraven skiftar. Universiteten skiljer sig åt något när det gäller synen på 

om tidigare studiers innehåll (exempelvis en Kvalificerad Yrkesutbildning) eller 

arbetslivserfarenheter är viktigast i bedömningen av behörighet utifrån reell 

kompetens. Däremot verkar undersökta universitet tycka likadant angående att det är 

den sökandes förutsättningar att klara sökt utbildning som står i centrum för själva 

bedömningen av behörighet enligt reell kompetens.  

 Få sökande leder inte till lägre behörighetskrav. Om en utbildning (program eller 

kurs) har få sökanden är det inte lättare att få behörighet till den utbildningen utifrån 

reell kompetens än om söktrycket vore högre, menar universitetsrepresentanterna i 

undersökningen.  

 Skrivförmågan spelar stor roll. Eftersom dokumentanalys är den dominerande 

metoden för validering av reell kompetens i samband med behörighetsbedömning, är 

förmåga att uttrycka sig väl skriftligen, inte minst att kunna argumentera för sin sak, 

en viktig personlig förutsättning hos den sökande individen menar Göransson. Det 

finns, anser hon, en risk att bedömning av behörighet enligt reell kompetens främst 

innebär att vara kompetent i relation till att skriva en väl avvägd ansökan. Även om 

intervjuade universitetsrepresentanter tycker att det är problematiskt att så är fallet, att 

gruppen studenter som redan har bra förutsättningar gynnas, verkar intresset för 

utveckling av alternativa metoder för bedömning tämligen svagt.  

 SUHF:s rekommendationer används. Universiteten nyttjar riktlinjerna i sitt arbete men 

använder dem inte slaviskt utan snarare som utgångspunkter för sitt arbete än ”måste”-

bestämmelser. 

 Antagningshandläggares yrkesidentitet viktig. En av intervjupersonerna i Göranssons 

undersökning uttrycker det som att vid bedömning av behörighet utifrån reell 
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kompetens måste antagningshandläggarna avvika ifrån klara regler och göra 

subjektiva bedömningar. Detta förfaringssätt, uppger intervjupersonen, går på tvärs 

mot en antagningstjänstemans ”själ” – det finns en ovilja att göra subjektiva 

bedömningar av ansökningar. Göransson konstaterar, utifrån sitt empiriska material, 

att avvägningen mellan rättssäkerhet och att göra bedömningar av individuella fall är 

en balansakt.  

 Det behövs bättre strukturer för hur bedömningar ska göras. Ett förslag från 

Göransson är att formalisera själva bedömningsprocessen av reell kompetens. 

Domänprov föreslås som en metod, även om hon framhåller att frågor bör resas kring 

vad som egentligen testas då: en sökandes reella kompetens eller kompetensen i 

relation till en provsituation? Och görs vid domänprov verkligen en helhetsbedömning 

av den reella kompetensen i relation till sökt utbildning? Samt, inte helt oviktigt 

undrar Göransson, vill universitet och högskolor ha fler ansökningar om reell 

kompetens? 

 

Intressant att uppmärksamma är att Göransson (ibid), i likhet med andra författare (Andersson 

& Fejes, 2005; Andersson, Fejes & Hult, 2003; Lundborg, 2005), upplever att den språkliga 

förmågan och att ha kompetensen att författa en bra ansökan kring reell kompetens är av stor 

betydelse för att av en högskola eller ett universitet anses vara reellt kompetent. ”Men hur 

många har den tilltron till sig själva och till det han/hon kan? Är det inte så att reell 

kompetens kan vara dold, inte minst för den som besitter den?” frågar sig Göransson (2004, s. 

36).
36

 Två inte oviktiga frågor som jag återkommer till i uppsatsens nästa kapitel. Men först, 

en titt på hur Mittuniversitetet tillämpar bestämmelserna kring validering av reell kompetens 

vid tillträde. 

 

Mittuniversitetet – ett exempel 

Mittuniversitetet, med campus i Härnösand, Örnsköldsvik, Östersund och Sundsvall, är inte 

ensamt lärosäte att i sitt arbete med frågorna kring tillträde och reell kompetens ha tagit fram 

ett handboksliknande material (Mitthögskolan, 2003).
37

 Däremot är organisationens arbete ett 

exempel på relevant jämförelsematerial till mitt eget empiriska material från Södertörns 

högskola och Lärarhögskolan i Stockholm genom att Mittuniversitetets utgångspunkter för 

valideringsarbetet, arbetets organisation, lärosätets syn och resonemang kring 

förkunskapskrav och hur beslutsprocesserna är tänkta att fungera finns nedtecknade, har varit 

föremål för diskussioner mellan berörda parter inom universitetet och är uttalade och öppna 

att ta del av (ibid.). Så är inte alltid situationen när det gäller validering av reell kompetens i 

högskolesammanhang (SUHF, 2004; Öhlund, 2005). 

 

Hur ser Mittuniversitetet på validering av reell kompetens vid tillträde till 

högskoleutbildning? Utgångspunkterna för organisationens valideringsarbete och den 

handbok som togs fram och implementerades i verksamheten av en projektgrupp bestående av 

olika representanter vid lärosätet, är att arbetet med validering av reell kompetens inte ska 

skifta mellan åren beroende på söktrycket och att validering av reell kompetens per se inte ska 
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 Jämför gärna med TCO:s (1999) inte helt olikartade resonemang kring outnyttjad och dold informell 

kompetens. 
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 Refererad rapport författades innan Mitthögskolan blev universitet 2005-01-01 och bytte namn till 

Mittuniversitetet – därav rapportens avsändarnamn och begagnandet av Mitthögskolan som namn i handboken. 

Jag nyttjar emellertid Mittuniversitetet som namn i min text då denna uppsats skrivs efter det att Mitthögskolan 

bytte namn till Mittuniversitetet. 
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minska kraven på nödvändiga förkunskaper.
38

 Dessutom, bra lösningar logistiskt, tydliga 

motiveringar till beslut i enskilda ärenden, att hålla god servicenivå gentemot den sökande 

presumtive studenten samt att garantera rättssäkerhet är andra maximer som Mittuniversitetet 

ställt upp för sitt reell kompetens-arbete. Tankarna och definitionen av reell kompetens i 

Regeringens proposition 2001/02:15, men även den syn som Högskoleverket sägs uttrycka i 

ett remissvar gällande Europakommissionens memorandum kring livslångt lärande och som 

går ut på en tillåtande syn kring användningen av bestämmelserna om behörighet och 

tillgodoräknande, är uttalade ramar för universitetets valideringsarbete. Vidare sägs att 

Mittuniversitetet ser tydlighet, transparens och rättssäkerhet som viktiga delar som ska 

genomsyra arbetet med validering av reell kompetens och att lärosätet ska bejaka en generös 

syn på vad reell kompetens är. Grunden för att få sin behörighet bedömd utifrån reell 

kompetens är att en ansökan om detta lämnas in inom angiven tid till Mittuniversitetet på 

särskild blankett och att alla meriter som uppges ska kunna styrkas med skriftliga intyg, betyg 

eller liknande. Finns inte intyg med i handlingarna behandlas inte en ansökan. 

(Mitthögskolan, 2003)  

 

Hur organiseras arbetet med validering utifrån reell kompetens vid Mittuniversitetet? Vem 

ansvarar för vad? Det överordnade ansvaret, särskilt i policyfrågor, har fakultets-

/områdesnämnd medan det administrativa ansvaret ligger på den så kallade utbildnings- och 

forskningsbyrån. På denna byrå ligger också eventuell uppföljning och revidering av 

handläggningsordningen, valideringsprocessen och besluten kring validering. Efter att en 

ansökan om validering av reell kompetens inkommit till Mittuniversitetet registrerar 

antagningsenheten den och skickar ansökan vidare till respektive institution för handläggning, 

bedömning av förkunskaper och beslut. Beslutet skrivs under av prefekten på en 

beslutsblankett och alla inskickade handlingar/bilagor (exempelvis intyg) arkiveras på 

institutionen och kopia av beslutet skickas sedan vidare till antagningsenheten. Samtliga 

frågor kring valideringsbeslut handhas av institutionen, där den utsedde valideringsansvarige 

förutom kontakten med sökande och antagningsenheten också ingår i Mittuniversitetets 

valideringsgrupp. Denna, som förutom institutionsrepresentanterna också består av personer 

från utbildnings- och forskningsbyrån och Studerandeservice, två studentkårsrepresentanter 

och en person vardera från respektive fakultets-/områdesnämnd, har som funktion att på ett så 

kallat högskoleövergripande sätt diskutera validering utifrån reell kompetens, ha kontakt med 

andra högskolor och universitet och utväxla erfarenheter. Valideringsgruppen har inte 

beslutanderätt, men om det förs fram policyförslag som kräver beslut förs de vidare till 

fakultets-/områdesnämnd eller rektor för beslut där. Tilläggas ska, angående hur 

organiseringen av arbetet ser ut, att det är institutionerna som bestämmer vilka metoder för 

validering av reell kompetens som ska användas. Metoderna ska dokumenteras och redogöras 

för. De bedömningskriterier som institutionen använder för validering av reell kompetens ska 

vara uttalade så att den sökande förstår på vilka grunder han/hon bedöms. (ibid.) 

 

Innan jag kort diskuterar universitetets verksamhet, redogör jag för Mittuniversitetets syn på 

förkunskaper och bedömningskriterier då dessa har betydelse för hur själva 

handläggningsarbetet är tänkt att gå till och därmed sannolikt får effekt på vilka studenter som 

passerar nålsögat och anses behöriga utifrån sin reella kompetens. Oavsett om en ansökan 

avseende behörighet enligt reell kompetens sker i relation till en kurs (lokalt) eller program 

(via VHS) ska Mittuniversitetets blankett användas för ansökan om behörighet enligt reell 

kompetens. På formuläret fylls alla meriter i som den sökande vill ska användas i 

bedömningen av hans/hennes reella kompetens och eventuella intyg bifogas. Viktigt är att den 
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sökande själv skriftligen beskriver hur anförda meriter skapar förutsättningar för att klara av 

sökt utbildning. I Mittuniversitetets ögon förutsätter detta att den sökande gör en ”aktiv 

handling” och blir medveten om sökt utbildnings innehåll, upplägg och krav. Om den sökande 

vill ha behörighet enligt reell kompetens i relation till flera olika utbildningar (kurs eller 

program) som han/hon sökt vid Mittuniversitetet ska han/hon lämna in en ansökan om reell 

kompetens för varje sökt utbildning. Huvudskälet till detta är, enligt Mittuniversitetet, att den 

sökande ska fundera över sina förkunskaper kopplat till respektive sökt utbildning. För att 

ställa dessa krav på den sökande måste Mittuniversitetet ha hög servicenivå på sin 

vägledningsfunktion, har organisationen bestämt. För att ta reda på om en sökande uppfyller 

förkunskapskraven, finns uttalade nyckelfrågor som Mittuniversitetet menar att de 

(institutionerna) som värderar och bedömer en sökandes meriter behöver ställa. Bland annat: 

 Vilka förkunskaper krävs för att den sökande ska bedömas ha förutsättningar att klara 

av sökt utbildning? 

 Vilka faktiska förkunskaper har beslutats för respektive utbildning? 

 Vilka kriterier för bedömning av förkunskaperna finns? 

 Vilken slags icke formella kunskaper anförs av den sökande? (ibid.) 

 

Enligt Mittuniversitetet (ibid.) behöver inte förkunskaperna vara desamma som 

gymnasiekurser enligt standardbehörigheterna.
39

 Förkunskaperna ska bedömas i direkt 

relation till den aktuella utbildningens krav och när det gäller eventuell särskild behörighet 

ska förkunskaperna som ställs på den sökande anses vara absolut nödvändiga för att klara av 

sökt utbildning. Det är av relevans att, när faktiska förkunskapskrav bestäms, titta på målen 

för gymnasiekurser enligt standardbehörigheten för att komma fram till vad som verkligen är 

nödvändiga förkunskapskrav (ibid.). I sin handbok för validering ställer exempelvis 

Mittuniversitetet frågan om en student till en utbildning, där det krävs motsvarande engelska 

A, behöver ha kunskap motsvarande alla mål i gymnasiekursen? Som exempel nämns målet 

som går ut på att ”ha kunskap om samhällsförhållanden, kulturtraditioner och levnadssätt i 

engelskspråkiga områden och kunna använda dessa kunskaper för att jämföra kulturer” (ibid., 

s. 13). På liknande sätt problematiseras vad som krävs reellt av en sökande student där 

förkunskapskravet bland annat är matematik C: behövs hela eller egentligen kunskaper 

motsvarande bara delar av kursen? Exakt vilka delar i så fall? Vissa kunskaper är lättare att 

mäta och fastställa än andra, anser Mittuniversitetet, och nämner matematik och främmande 

språk som exempel. Studiemotivation, allmänmänskliga kunskaper, samarbetsförmåga, 

engagemang och ansvarskänsla är svårare att mäta och risken är därför, menar lärosätet, 

uppenbar att man vid bedömningar bara ser till en begränsad kompetensbild hos den sökande. 

En ståndpunkt som Tillträdesutredningen (SOU 2004:29) delar.  

 

Inriktningen ska, menar Mittuniversitetet, vara att värdera all den sökandes kompetens och 

därigenom skaffa sig en helhetsuppfattning. Användandet av flera olika metoder för 

bedömning av individens reella kompetens kan därför, framhåller Mittuniversitetet, vara 

berättigat. Exempelvis sägs att dokumentanalys sannolikt behöver kompletteras med andra 

metoder för att få en komplett bild av individens reella kompetens. En liknande inställning 

tycks (enligt framtagna dokument) finnas till bedömningskriterier för reell kompetens. 

Kriterierna, tycker Mittuniversitetet, ska fastställas i relation till respektive kurs och program. 

Man kan inte ha generella kriterier resonerar man vidare. (Mitthögskolan, 2003)  

 

Intressant att notera i Mittuniversitetets material (ibid.) är att då en helhetsbedömning av en 

sökandes reella kompetens ska göras, kan saknad kompetens inom ett område exempelvis 
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anses uppvägas av den sökandes studiemotivation. Mittuniversitetet för emellertid inte en 

vidare diskussion kring hur denna åtskillnad och viktning av kompetens och ”saknad” 

kompetens praktiskt ska ske.  

 

I en uppföljningsrapport kring valideringsbeslut vid Mittuniversitetet höstterminen 2004, 

konstaterar Forsberg (2004) att det för bedömarna av sökandes behörighet enligt reell 

kompetens är svårt att avgöra vad som ska anses styrka åberopade förkunskaper. Vidare 

nämns att det överlag är svårt att utläsa hur enskilda ärenden handlagts, vilka metoder för 

bedömning som nyttjats och utifrån vilka kriterier gjorda bedömningar av reell kompetens 

genomförts. För att undvika schablonartade bedömningar av behörighet utifrån reell 

kompetens krävs dessutom att de verkliga förkunskapskraven är mer kända och uttalade än 

vad som var fallet vid undersökningstillfället (ibid.). Angående frågan om förkunskaper, 

särskilt matematik motsvarande A och B på gymnasiet, visar Forsbergs rapport att med intyg 

som grund för yrkeserfarenhet är det svårt att verifiera kunskaper i matematik på högre nivå. 

Forsberg föreslår därför test som metod för att säkerställa kunskapsnivån hos den sökande. 

Rapportförfattaren (ibid.) konstaterar, sammanfattningsvis, att rättssäkra bedömningar av 

behörighet enligt reell kompetens fordrar att förkunskaperna preciseras bättre och kriterierna 

för bedömningar förtydligas.  

 

Arbetet vid Mittuniversitetet (Forsberg, 2004; Mitthögskolan, 2003) visar att organisationen 

försökt ta ett helhetsgrepp kring validering av reell kompetens, men att det är viss skillnad på 

policybeslut och utarbetade riktlinjer och hur handläggningsarbete går till i praktiken. En 

reflektion jag gör, är att Mittuniversitetet har uttalade krav på att den sökande enligt reell 

kompetens själv måste kunna motivera sina förutsättningar och ha täckning när det gäller 

intyg för åberopade meriter. Samtidigt uppmuntrar universitetet, och uppmanar, validerarna 

att göra en helhetsbedömning av sökandes reella kompetens och i denna bedömning 

kompensera för vissa kompetensbrister med bland annat studiemotivation, engagemang och 

ansvarskänsla. Forsbergs (2004) rapport visar, som en av sina huvudreflektioner, att 

förkunskapskraven vid behörighetsbedömning av reell kompetens behöver förtydligas.  

 

Några sammanfattande tankar  

Detta kapitel, Bakgrund, kunskapsläge och kontextbestämning, har med utgångspunkt i 

argumentation i framför allt offentliga utredningar, rapporter och utvärderingar av reell 

kompetens visat att bedömningar av behörighet utifrån reell kompetens vid tillträde till 

högskoleutbildning inte är alldeles enkla att genomföra i praktiken. Många faktorer, från 

implementering och tolkning av lagstiftning, förordningar och riktlinjer till upplevd 

resursbrist, vilja, rådande värderingar och organisationskultur, förändringsbenägenhet, 

kunskaps- och kompetenssyn, uppfattning om vad realiseringsproblemens rot är, statliga 

styrmekanismer och den enskilda högskolans/det enskilda universitetets organisering av 

arbetet med bedömning av reell kompetens tycks inverka och spela roll vid bedömningarna. 

Likaledes ger kapitlet bilden av att olika nivåer, den samhälleliga (exempelvis riksdagen som 

fattar centrala beslut om lagar och regler), organisatoriska (till exempel ett lärosätes val att 

inrätta ett valideringsråd) och bedömar-/tjänstemannanivån (såsom antagningshandläggare 

som tolkar och tillämpar införlivade bestämmelser), är beroende av och i olika utsträckning 

påverkar varandra när det gäller validering av reell kompetens i samband med 

behörighetsbedömning. Fattat beslut, oavsett nivå (riksdag, universitet/högskola eller 

handläggare), har i realiteten betydelse för personen som ansöker om behörighet enligt reell 

kompetens. Händelser sker med andra ord inte i ett vakuum utan en systemkedja, med ett 

antal mellanled, existerar från statsmakterna till den reell kompetens-sökande individen.   
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Om jag sammanfattar mina tankar fram tills nu och med utgångspunkt i föregående stycke, 

uppfattar jag att validering av reell kompetens i samband med behörighetsbedömning i 

högskolesammanhang innebär en ständigt pågående process där högskolan och högskolans 

företrädares perspektiv och tolkning av nyckelbegrepp och använda bedömningsmetoder 

påverkar bedömning av reell kompetens och därmed också faktorer som rättssäkerhet, 

likvärdighet och legitimitet. Mina tankar åskådliggörs i sin enklaste form genom en 

tankemodell enligt figur 2:2 nedan.  

 

Pilarna markerar vilken/-a riktning/-ar som påverkan antas ske. Modellen är på inget sätt 

komplett utan syftar i första hand till att visa mina idéer så här långt i uppsatsen. Figuren 

åskådliggör att varje lärosäte antas ha någon slags bedömningsmetoder för hur bedömningar 

av reell kompetens görs. Bedömningar baseras på en ansökan som den sökande gör. 

Bedömningarna antas vidare påverkas av både statsmakternas och den enskilda högskolans 

regler samt vilka bedömningsmetoder som används. Vilka nyttjade bedömningsmetoder 

högskolan använder utgår både från dess egna riktlinjer och bestämmelser som statsmakterna 

slagit fast och påverkar rimligtvis både bedömningen som sådan och därigenom också 

rättssäkerhet, likvärdighet och legitimitet. Men – de påverkar sannolikt också dem som är 

bedömare och dessa personers perspektiv och föreställningar kring hur de uppfattar och tolkar 

inkomna ansökningar. Både lärosätet som organisation och enskilda bedömare antas påverkas 

av reell kompetens-bedömningsprocessen som sådan på något sätt. Bedömaren påverkas 

bland annat av och har att förhålla sig till av statsmakterna beslutade nationella ramverk och 

lokala bestämmelser samt lokal organisation (inklusive exempelvis kollegor och chef) för just 

denna bedömningsuppgift. Lärosätet påverkas bland annat av de ramar som statsmakterna 

beslutar, genomförda bedömningar (exempelvis via beslut om tillträde och vilka studenter 

som beviljas tillträde) och hur bedömarna tillämpar gällande bestämmelser. Den sökande 

antas påverka bedömaren genom sin ansökan/innehållet i ansökan medan bedömaren genom 

sitt tillstyrkande eller avslag på reell kompetens-ansökan påverkar den sökande per se genom 

att anse honom/henne behörig eller ej.  

 
Figur 2:2 Tankemodell för bedömning av behörighet enligt reell kompetens vid tillträde till högskolan.   

 

I nästa kapitel fördjupas teorigenomgången gällande validering av reell kompetens vid 

tillträde till högskoleutbildning.  

 

 

  Bedömare 
  Perspektiv 

  Tolkning 

 

Enskild högskola Sökande  Bedömningsmetoder 
  Enligt reell 

kompetens 

 

Statsmakterna   

 

Rättssäkerhet Bedömning 

 Likvärdighet 

 Legitimitet  
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3. Tolkningsram, centrala begrepp och fördjupade 
aspekter beträffande validering av reell kompetens 
vid tillträde till högskoleutbildning 

Detta kapitel syftar till att ytterligare problematisera, fördjupa och konkretisera vissa nyckelbegrepp och 

relevanta vetenskapsteoretiska perspektiv med relevans för fenomenet validering av reell kompetens för 

behörighet i samband med tillträde till högskoleutbildning. En solid teoretisk bas krävs nämligen för att rama in 

undersökningsområdet. 

 

Litteraturens och teorins funktion, val av litteratur och källkritik 

Om litteraturens och teorins funktion 

Kapitel två och tre i arbetet strävar efter att både utveckla förståelsen för och problematisera 

fenomenet validering av reell kompetens i samband med tillträde till högskoleutbildning. 

Kapitlet Bakgrund, kunskapsläge och kontextbestämning ger den nödvändiga översikten och 

nulägesbeskrivningen som tillsammans med detta tredje kapitel, teorikapitlet, min 

undersöknings empiri så småningom jämförs och tolkas gentemot. Kapitlet Bakgrund, 

kunskapsläge och kontextbestämning kan vidare sägas lägga basen för och utgöra nödvändig 

förutsättning för teorikapitlet. I viss utsträckning, i första hand genom att jag läst in mig på 

andra forskares undersökningsmetoder och tagit intryck av deras respektive för- och 

nackdelar, fyller detta kapitels litteraturgenomgång funktionen av stöd för vilka metoder jag 

anser lämpliga att använda vid datainsamlingen.
40

 

 

Nyckelbegrepp i rapporter, artiklar, böcker, uppsatser och regeltexter och diskussionen kring 

dem lägger den teoretiska grunden och är nödvändiga ingredienser för att föra uppsatsen 

framåt. Detta synsätt på teori berör jag redan i uppsatsens inledningskapitel, när jag hävdar att 

gällande validering av reell kompetens vid behörighetsbedömning i högskolesammanhang är 

förståelse för samt tolkning och tillämpning av diverse bestämmelser och nyckelbegrepp i 

dessa av avgörande betydelse för hur beslut om individers behörighet faller ut. Alvesson och 

Sköldberg (1994, s. 167) beskriver motsvarande förhållningssätt som att det handlar om att 

blotta ”väsentliga men tidigare okända förhållanden under en text (mängd av texter)”. 

 

Vad jag kan konstatera, efter att ha gått igenom en omfångsrik flora utredningar och 

utvärderingar samt forskningsrapporter, böcker och artiklar kring validering och särskilt 

validering av reell kompetens inom högskolesektorn, är att mycket av det som författats är 

relativt nyskrivet och att det inte finns något som kan kallas ett samlat ”forskningsfält” som 

jag kan sätta epitetet ”teoribildning kring validering av reell kompetens inom 

högskoleområdet” på. Andersson och Fejes (2005a) konstaterar att det skrivits relativt lite om 

validering i Sverige och att det som publicerats till stor del utgörs av offentliga utredningar, 

utvärderingar och myndighetspublikationer av olika slag, praktiska handböcker om hur 

validering kan genomföras samt ett mindre antal publikationer – så här långt – vetenskapliga 

artiklar/litteratur. Min bild, efter litteratursökningar och läsning av en stor mängd litteratur, 

artiklar, utvärderingar och andra alster, överensstämmer med Andersson och Fejes; områdena 

”validering av reell kompetens” och ”validering av reell kompetens vid tillträde till 

högskoleutbildning i Sverige” är förhållandevis sparsamt utforskade sett till antalet 

vetenskapliga publikationer. Det skulle kunna handla om att undersökningsfältet, validering 
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av reell kompetens, består av teorier från flertalet forskningsområden. Det vill säga inte är ett 

eget ”samlat teoriområde” utan innehåller teorier från olika forskningsfält: lärande, kunskap, 

kunskapssyn, kompetens, tillträde till högre utbildning, statlig styrning, makt, ledarskap, 

strategiarbete och organisation för att nämna några.  

 

Den intressanta frågan blir, som en konsekvens av diskussionen om litteraturens funktion och 

hur forskningsfältet inom mitt undersökningsområde ser ut, hur hanterar jag i föreliggande 

undersökning att det finns förhållandevis få vetenskapliga publikationer inom området 

validering av reell kompetens?  

 

Den kanske mest uppenbara effekten, praktiskt, är att jag har ett kapitel, Bakgrund, 

kunskapsläge och kontextbestämning, vars huvudinriktning innebär att fokusera, beskriva och 

diskutera lagstiftning och andra bestämmelser av relevans för validerig av reell kompetens vid 

tillträde till högskoleutbildning samt att jag har refererat en debatt om validering i 

högskolesammanhang med utgångspunkt i offentliga utredningar, myndighetsskrivelser och 

utvärderingsrapporter av olika slag. Några av de offentliga utredningar, 

myndighetspublikationer och rapporter jag använder som källor i kapitlet uppfyller inte till 

fullo mina tre huvudkriterier (se avsnittet Vetenskaplighet och samhällsrelevans) för 

vetenskaplighet. Framför allt är inte offentliga utredningar/myndighetspublikationer/ 

utvärderingsrapporter vetenskapliga i avseendet att de alltid bygger sina antaganden på egen 

och/eller annans forskning. Flertalet av arbetena gör det, helt eller delvis, men inte alla. Dock, 

dessa källor finns med för att:  

 Det utan dem vore svårt att rama in mitt undersökningsområde,  

 Gällande bestämmelser (lagstiftning, högskoleförordning och exempelvis VHS och 

SUHF:s rekommendationer för högskolor/universitet) bildar bas för validerarnas 

bedömningar av behörighet enligt reell kompetens,  

 Få vetenskapliga publikationer i dagsläget existerar i Sverige gällande validering av 

reell kompetens vid tillträde till högskoleutbildning samt 

 För att offentliga utredningar/myndighetspublikationer/utvärderingsrapporter flera 

gånger innehåller statistiska uppgifter och aktuella tankar och diskussioner som inte 

återfinns på andra ställen och som behövs för att beskriva, rama in och diskutera mitt 

forskningsfält.  

 

I de fall jag refererar offentliga utredningar/myndighetspublikationer/utvärderingsrapporter i 

texten diskuterar och problematiserar jag deras innehåll, förslag och slutsatser med 

utgångspunkt i artiklar och litteratur av vetenskaplig karaktär.
41

 Noterbart, sett till 

vetenskapliga artiklar och böcker som rör sig i valideringsfältet och i synnerhet kring 

validering av reell kompetens, är att ett stort antal forskare refererar offentliga 

utredningar/myndighetspublikationer/utvärderingsrapporter på ett likartat sätt som till 

vetenskapliga publikationer men utan att i större utsträckning ifrågasätta publikationernas 

vetenskapliga värde (se exempelvis Andersson & Fejes, 2005a; Holmlund & Levin, 2002; 

Lundborg, 2005; Skolverket, 1999).  

 

                                                 
41

 Göransson (2004) använder exempelvis huvudsakligen offentliga utredningar och andra 

myndighetspublikationer som ”teoribas” i sin undersökning, inte i första hand vetenskapliga publikationer kring 

reell kompetens.  
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Typ av litteratur/publikationer 

Merriam (1988/1994) menar att forskare som inte beaktar och studerar tidigare forskning 

löper risken att upprepa eller kopiera andras forskning och göra misstag som andra gjort. För 

att skapa en teoretisk grund har jag valt att använda litteratur och publikationer huvudsakligen 

från följande fält: validering/validering och högskolestudier, kompetens och kvalifikation, 

bedömning av kunskap och kompetens samt (statlig) styrning/governance. Flera 

publikationer, inom området validering/validering och högskolestudier, som författats i 

Sverige sedan införandet av den nya tillträdesbestämmelsen utgörs emellertid – som påpekats 

– av uppföljningar och utvärderingar av olika slag initierade av enskilda lärosäten 

(exempelvis Forsberg, 2004), Högskoleverket (HSV, 2004; HSV, 2005a; HSV, 2005b; HSV, 

2006a; HSV, 2006b; HSV, 2007), SUHF (2003a; 2003b; 2004), utbildningsdepartementet 

(Rekryteringsdelegationen, 2004) eller är offentliga utredningar (SOU 2001:78; SOU 

2004:29) och departementsskrivelser (Ds 2003:23).  

 

Jag använder uteslutande primärkällor, för att därigenom undvika problemet ”tolkning av 

tolkningen” som annars är en uppenbar risk vid nyttjandet av sekundärkällor. Om 

sekundärkällor används i texten är risken stor att en menings ursprungliga betydelse förloras 

eller urholkas (Miles & Huberman, 1994).  

 

Majoriteten litteratur i arbetet utgörs likväl av vetenskapliga publikationer. Det handlar om 

forskningsrapporter, men även om flertalet antologier där en eller flera texter äger relevans för 

min undersökning samt ett flertal avhandlingar. Ett antal artiklar publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter inkluderas också. I inledningskapitlet klargör jag vidare att en av mina 

avgränsningar är att Sverige är i blickfånget – inte Norden, Europa eller övriga delen av 

världen. Effekten blir att jag när det gäller teorier inom området validering/validering av reell 

kompetens vid tillträde till högskolestudier i stor utsträckning använder publikationer på 

svenska. Däremot, på andra teoriområden i min undersökning blandar jag svenska och 

utländska (engelska) källor i något högre utsträckning.  

 

Litteratursökning 

Då jag redan innan uppsatsskrivandet påbörjades hade kunskap om validering generellt och 

viss kunskap om validering vid tillträde till högskoleutbildning, började jag inte från noll. De 

skriftliga material jag kände till sedan tidigare och var inläst på var i första hand myndighets- 

och intresseorganisationspublikationer från SUHF, LSU, TCO, Ungdomsstyrelsen, Centrum 

för erkännande av kompetens [CERK], Valideringsdelegationen, vissa offentliga utredningar 

och departementsskrivelser från utbildningsdepartementet samt några internationella – 

framför allt nordiska – rapporter inom valideringsområdet.
42

 Min förkunskap gjorde att jag till 

en början använde mig av referenslistor i de publikationer jag sedan tidigare tagit del av för 

att få tips på forskare och nyckelbegrepp till mina inledande systematiska datorbaserade 

sökningar. Parallellt med de första datorbaserade sökningarna våren 2006 formulerade jag 

undersökningens syfte och frågeställningar, vilket hjälpte mig att precisera 

litteratursökningarna än mer. När jag funnit artiklar och vetenskaplig litteratur jag bedömde 

som relevant för min studie, använde jag mig av ”bläddringstekniken” för att parallellt hitta 

ytterligare användbara källor. Ganska snart upptäckte jag att en handfull forskare inom i 

synnerhet valideringsområdet och mer specifikt validering och tillträde till högskoleutbildning 
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 Besök gärna www.suhf.se, www.lsu.se, www.ungdomsstyrelsen.se, www.cerk.se, 

www.valideringsdelegationen.se, www.regeringen.se, www.duf.dk och www.youthforum.org för mer 

information om respektive organisations publikationer. 

http://www.suhf.se/
http://www.lsu.se/
http://www.ungdomsstyrelsen.se/
http://www.cerk.se/
http://www.valideringsdelegationen.se/
http://www.regeringen.se/
http://www.duf.dk/
http://www.youthforum.org/
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refererade till varandra tämligen frekvent och att en mindre grupp forskare stod antingen som 

självständig(a) författare eller tillsammans med en eller flera kollegor i ett stort antal av de 

material jag fann. Detta var exempelvis fallet med forskarna Per Andersson, Andreas Fejes, 

Åsa Hult och Thorbjörn Levin. Vidare litteratursökning och läsning visade att bland annat 

dessa personer författat både vetenskapliga artiklar och böcker inom valideringsområdet och 

medverkade som medförfattare till offentliga utredningar på valideringsområdet. Upptäckten 

av en forskare ledde således å ena sidan till insikten att det finns vissa ”nyckelforskare”, i 

synnerhet inom mitt huvudområde validering/validering vid tillträde till högskoleutbildning, 

som å ena sidan refererar varandra och ibland skriver tillsammans och å andra sidan till 

upptäckten av andra forskare inom samma ämnesfält. 

 

När det gäller konsultation har min handledare Ulla Riis varit en viktig litteraturtipsare inom 

styrning/governance, ett forskningsfält jag först under den senare delen av författandet av 

teorin förkovrade mig inom och integrerade i texten.  

 

De databaser jag använde vid litteratursökningarna är i första hand DISA, LIBRIS och ERIC, 

men jag nyttjade även Digital Dissertations/Dissertation Abstracts, Eurydice, Education-line 

och Riksdagens databas. DISA och LIBRIS har varit viktiga för att hitta i första hand 

forskningsrapporter, antologier och andra böcker. ERIC och Education-line, liksom LIBRIS, 

har varit huvudsakliga databaser för att hitta de vetenskapliga artiklar jag refererar. I Digital 

Dissertations/Dissertation Abstracts har jag sökt doktorsavhandlingar medan Eurydice i mitt 

sökarbete fyllt en viktig inläsnings- och förståelsefunktion gällande utbildningssystemen i 

EU-länderna. De motioner, propositioner och interpellationer jag hittat i Riksdagens databas 

har främst fungerat som inläsningsmaterial och stöd i omvärlds- och aktualitetsbedömningar. 

Dessutom, enskilda universitets och högskolors hemsidor liksom diverse myndigheters och 

intresseorganisationers dito och databaser på dessa har varit värdefulla i researcharbetet för att 

finna diverse rapporter. 

 

Svenska sökord och sökordskombinationer jag använt vid litteratursökningarna är: validering, 

validering OCH kompetens, validering OCH reell kompetens, tillträde OCH bedömning, 

antagning OCH bedömning, tillträde OCH kompetens OCH högskola/universitet, validering 

OCH arbete, validering OCH kvalitet, kunskap OCH bedömning, kompetens OCH 

bedömning, värdera OCH kompetens, kvalifikation OCH bedömning, lärande OCH 

bedömning, validering OCH bedömning. Dessa sökord och sökordskombinationer, i 

kombination med sökningar på författare OCH olika sökord/sökordskombinationer, gav mig 

ett i mina ögon tillräckligt stort teoretiskt material att välja och välja bort utifrån. Engelska 

sökord- och sökordskombinationer jag använde var: valid*, validation, valid* AND 

competence, valid* AND knowledge, recognition AND learning samt recognition AND 

higher education. I exempelvis Education-line hade jag stor hjälp av sökningar på ”thesarus” 

och fördjupade sökningar på ”thesarus terms”, ”lead term”, ”narrower term” och ”related 

term”.  

 

Sammanfattningsvis är min erfarenhet att det är relativt lätt att finna den vetenskapliga 

litteratur/de publikationer som existerar i Sverige inom validering/validering vid tillträde till 

högskoleutbildning, men att det i Sverige är en tämligen liten krets av forskare som 

publicerats i ämnet så här långt, det som skrivits är tämligen nypublicerat och antalet 

vetenskapliga publikationer på svenska är begränsat. Urvalet kan därför på ett sätt sägas vara 

limiterat. Därför fyller utredningar, myndighetspublikationer och utvärderingsrapporter 

viktiga källfunktioner inom fältet validering/validering vid tillträde till högskoleutbildning – 
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trots dessas inte alltid fullt ut vetenskapliga approach. Internationellt finns åtskilligt mer 

forskning att tillgå inom validering/validering vid tillträde till högskoleutbildning.  

 

Källkritik 

Jag har i stor utsträckning redan diskuterat den litteratur jag använder i undersökningen och 

dess begränsningar. Exempelvis anges att det är en mindre krets forskare som författat flera av 

de relevanta alster inom området validering/validering vid tillträde till högskolestudier som 

finns och refereras i uppsatsen, att delar av mitt teoretiska material inte till fullo uppfyller 

mina uppsatta kriterier för vetenskaplighet och att jag av skäl som är att hänföra till 

tolkningsproblematik vid översättningen av begreppsapparaten knuten till respektive lands 

utbildningssystem tillämpad på validering av reell kompetens huvudsakligen använder 

publikationer på svenska inom fältet validering/validering vid tillträde till högskolestudier. 

Därför görs endast några kompletterande kommentarer här.  

 

Eftersom min datainsamling skedde våren 2006 men uppsatsen skrevs klart sommaren/hösten 

2008, har jag i studien valt att inte använda mig av rapporter och statistik som producerats 

från hösten 2006 och framåt av exempelvis Högskoleverket och Valideringsdelegationen. 

Anledningen är att inte jämföra empiri i analysen/diskussionen med statistik och slutsatser 

som baserar sig på ”andra” förhållanden än de som gällde vid tiden för genomförandet av min 

undersökning.
43

 En trolig begränsning för min studie blir att fler slutsatser kring reell 

kompetens-bestämmelserna och reformen som sådan sannolikt dragits av olika aktörer, men 

dessa refereras eller diskuteras inte inom ramen för uppsatsen.  

 

Det finns – svårbedömt att tyda dess relevans och utsträckning – en risk att forskare och 

utredare som publicerar sig inom validering/validering vid tillträde till högskoleutbildning 

inte fullt ut skiljer på uppdraget som forskare och de krav på vetenskaplighet som följer vid 

författandet av vetenskapliga artiklar och böcker och rollen som offentlig utredare eller 

utvärderare av försök/projekt/motsvarande inom valideringsområdet. Varför lyfter jag frågan 

om att forskare förekommer i olika roller? Jo, eftersom det kan tänkas finnas en fara i att 

forskaren inte fullt lika kritiskt granskar upplägget av sin studie, valda undersökningsmetoder 

och resultaten om han/hon redan har en allt för snäv bild av vad undersökningen kan eller bör 

leda fram till för slutsatser (Eliasson, 1995; Merriam, 1988/1994). Har en sammanblandning 

av forskarens olika roller skett för de forskare och den litteratur jag refererar? Det är svårt för 

mig att uttala mig om, men jag vill framhålla vikten av att som läsare av olika publikationer 

vara medveten om sitt kritiska förhållningssätt till det han/hon läser och refererar. Och, när 

det gäller validering/validering vid tillträde till högskoleutbildning är det som nämnts tidigare 

en liten krets forskare som dels i egen regi och dels tillsammans med forskarkollegor författat 

flera av de inom validering bärande artiklarna och böckerna. Det kan innebära, svårbedömt i 

vilken utsträckning, att man som forskare hellre bekräftar varandras teorier än gör sitt yttersta 

för att försöka vederlägga dem (Alvesson & Deetz, 2000; Tebelius, 1987).  

Teoretisk utgångspunkt 

I uppsatsens inledningskapitel
44

 klargör jag Barlebo Wennebergs (2000/2001) 

socialkonstruktivistiska förhållningssätt. Det handlar dels om att se världen utifrån våra 
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 Läs avsnittet Ny högskolelag och högskoleförordning under uppsatsens gång – konsekvenser för en diskussion 

om vilka effekter förändrade tillträdesbestämmelser har för uppsatsen och eventuella begränsningar som följer. 
44

 I inledningskapitlet redogör jag för och diskuterar även förhållningssätt, inte bara teoretisk utgångspunkt. 

Bland annat framhålls vikten av att som forskare vara så kunnig som möjligt om sina medvetna, omedvetna samt 

uttalade och outtalade perspektiv och att jag undersöker i första hand bedömarens/validerarens perspektiv. 
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begrepp om världen och därmed även världen i sig som skapad av mänskliga aktörer, dels att 

ifrågasätta det som kan uppfattas som naturligt och ibland självklart. Detta är viktiga 

utgångspunkter för hur jag närmar mig ämnesområdet validering av reell kompetens i 

högskolesammanhang och påverkar sättet jag förhåller mig till teorin, ställer frågor på till 

mina intervjupersoner och analyserar insamlad data. Det är framför allt den 

socialkonstruktivistiska idén (ibid.) att försöka se det till synes uppenbara i ett annat sken, 

urskilja den ”verkliga verkligheten”, att avslöja det för givet tagna och hitta bakomliggande 

faktorer jag tilltalas av i relation till mitt undersökningsområde.  

 

Det går inte helt att bortse från att jag i viss mån intresseras och inspireras av idéer kring 

tolkning och mer precist tolkning i relation till genomförande av en undersöknings analys. 

Exempelvis grundsatsen att alternativa tolkningar, tolkningsmöjligheter och argument hela 

tiden kan dyka upp i forskningsarbetet och att analysarbete innebär att ställa frågor och 

samtidigt lyssna samt att på samma gång försöka ha en närhet och distans till den analyserade 

texten (Alvesson & Deetz, 2000; Alvesson & Sköldberg, 1994). Tebelius (1987) lyfter ett 

antal aspekter, relaterade till tolkning, som är värda att framhålla då de är viktiga 

utgångspunkter också hos mig. Hon menar att tolkningar ska ställas i relation till tidigare 

forskning för att pröva tolkningarnas rimlighet i de förståelsemönster som framträtt och att 

alternativa tolkningar bör göras samt att en tolkning som använder en text fullt ut och väger in 

dess delar och vad som är unikt är att se som den ”bästa” tolkningen.  

 

En sista anmärkning, till varför jag anlägger ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt vid 

bedömning av behörighet enligt reell kompetens i samband med tillträde till 

högskoleutbildning, handlar om idén att när man som forskare undersöker institutioner också 

bidrar till att skapa och upprätthålla dem (Barlebo Wenneberg, 2000/2001). Det behöver jag 

förhålla mig till. Att undersöka hur högskolans bedömare av behörighet enligt reell 

kompetens ser på sin roll som bedömare, hur de ser på personen vars reella kompetens ska 

bedömas och högskolans policy/riktlinjer för bedömning av reell kompetens innebär som 

forskare att jag i min undersökning studerar en bärande samhällelig institutionell ”kropp” – 

lärosätet. Oavsett om, och i så fall i hur stor utsträckning, jag också upprätthåller och skapar 

institutioner som en effekt av min undersökning är det socialkonstruktivistiska 

förhållningssättet att inte ta det direkta eller omedelbara för givet och ifrågasätta det som kan 

uppfattas som naturligt och självklart en viktig ledstjärna i genomförandet av min studie. I 

synnerhet vid tolkningen och analysen av insamlad data. 

 

Kunskap, kompetens, kvalifikation och varför lärande inte fokuseras 

Uppsatsens syfte är att utifrån validerarnas erfarenheter och uppfattningar försöka beskriva, 

förstå, analysera samt utveckla kunskapen kring hur bedömning av behörighet enligt reell 

kompetens går till vid tillträde till högskoleutbildning i Sverige. Fokus är således inte på var 

eller hur reell kompetens har uppstått och utvecklats. Alltså när, var och hur lärande sker och 

antas ha skett för de personer vars reella kompetens bedöms vid tillträde, även om detta i sig 

vore en intressant företeelse att studera. Flera forskare gör emellertid kopplingen mellan 

lärande och validering, exempelvis Andersson och Fejes (2005a) och Andersson, Sjösten och 

Ahn (2003). Andersson och Fejes (2005a) menar exempelvis att validering kan vara 

integrerad i en lärprocess och att ”Valideringen separeras ibland organisatoriskt från (den 

fortsatta) utbildningen där lärandet förväntas ske” (s. 84). En av de främsta nackdelarna med 

                                                                                                                                                         
Vidare påpekas att jag inspireras av det pedagogisk-didaktiska förhållningssättet på validering som resulterar i 

att vad-, hur- och varför-frågor är centrala i uppsatsen. 
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att separera validering och lärande är, enligt författarna (ibid.), att det finns en fara att förbise 

att validering som sådan även är ett tillfälle för lärande. Givna invändningar till trots 

(Andersson & Fejes, 2005a; Andersson, Sjösten & Ahn, 2003) väljer jag, sett till syftet med 

studien, att inte inkludera eller fördjupa kopplingen mellan lärande och validering i uppsatsen 

vidare men konstaterar att ett samband finns begreppen och processerna emellan. 

 

Innan en diskussion om kompetensbegreppet inleds, några ord om lärande och livslångt 

lärande. Livslångt lärande är ett fenomen som omnämns på några ställen i studien, varför jag 

kort förklarar dess innebörd utan att därefter i teorin göra en fördjupad eller vidare koppling 

till validering/validering av reell kompetens.
45

 Först en definition av lärande, som jag i sin 

enklaste form delar och låter gälla i uppsatsen: ”Relativt varaktiga förändringar hos en individ 

som ett resultat av individens samspel med sin omgivning” (Ellström, 1992, s.67). I sin mest 

basala form, som jag låter gälla i uppsatsen om inget annat anges, kan livslångt lärande sägas 

innebära idén om att människan lär hela livet och inom alla områden: på arbetet, i skolan, vid 

högskolestudier, i föreningsliv, vid läsning av en bok och i umgänget med familj och vänner. 

Gustavsson (1996) kallar detta synsätt på livslångt lärande som integrativt i betydelsen att 

betrakta lärande i relation till alla åldrar och områden i livet.  

 

Definitionerna av individrelaterad kompetens varierar, även om innebörden i många fall 

liknar varandra (Lundmark, 1998). En ofta refererad (exempelvis Andersson, 2001; 

Andersson, Sjösten & Ahn, 2003; Bjurklo & Kardemark, 1995; Lundmark, 1998; Sandberg & 

Targama, 1998) definition av kompetens görs av Ellström (1992, s. 21) och innebär: 

 
… en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext. 

Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt (enligt egna eller andras kriterier) utföra ett 

arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, 

handlings- och värderingsutrymme som arbetet bjuder. 

 

Vad Ellström (1992), Lundmark (1998), och andra forskare (exempelvis Bjurklo & 

Kardemark, 1998; Sandberg & Targama, 1998; Söderström, 1990) har gemensamt är vidare 

att de hävdar att kunskap är central i individens kompetens och att 

tillämpning/handlingsförmåga i relation till en viss situation eller kontext är kärnan i 

kompetensen.
46

 Ytterligare två infallsvinklar kopplade till det individrelaterade 

kompetensbegreppet framhålls här: dess dynamiska karaktär (Bjurklo & Kardemark, 1998; 

Lundmark, 1998; Söderström, 1990), att individens kompetens förändras och utvecklas över 

tid, och att det handlar om en kvalitativ bestämning av kompetensen – att kompetens inte 

enkelt kan mätas eller kvantifieras (Lundmark, 1998).  

 

Formell och reell kompetens 

Vad är reell kompetens och hur förhåller den sig till den så kallat formella kompetensen? Det 

är nödvändigt med några reflektioner då begreppet reell kompetens är centralt i uppsatsen. 

 

Holmer och Karlsson (1991) hävdar att kompetens placerar individen i centrum. Göransson 

(2004) konstaterar, i en diskussion kring formell och reell kompetens och begreppens 

inbördes relation, att förhållandet mellan formell och reell kompetens inte är helt enkelt att 
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 I exempelvis Regerings proposition (2001/02:15) tydliggörs kopplingen mellan livslångt lärande och 

validering av reell kompetens: validering betraktas som ett sätt att bidra till, underlätta och vara en förutsättning 

för livslångt lärande. 
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 Resonemanget följer i huvudsak diskussionen kring kompetens i Welander (2002).  
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beskriva. Ett försök till begreppsrelationsdefinition ges av Ellström (1992). Han menar att 

faktisk kompetens, reell kompetens, är den kompetens en individ besitter och potentiellt kan 

använda för att lösa en uppgift eller ett arbete medan formell kompetens är den kompetens 

individen skaffat sig genom formell utbildning och som ”kan dokumenteras med betyg, intyg, 

diplom eller dylikt” (s. 38). Alltså, i Ellströms definition av begreppsparet formell och reell 

kompetens är det förstnämnda något som individen har dokumenterat/något slags bevis på 

medan reell kompetens är den faktiska kompetens en individ potentiellt förmår använda.
47

 

Kompetens, den reella, skulle således kunna ses som ”större” och kan antas vara mer 

omfattande än den formella (Andersson, Fejes & Hult, 2003; Ellström, 1992). Dock, Ellström 

visar att individens formella och reella kompetens ibland snarare är två skilda slags 

kompetenser och att individen i situationer där arbetet är föga krävande eller utvecklande kan 

ha lägre reell kompetens än vad som torde vara fallet utifrån hans/hennes formella kompetens. 

Andersson (2001) argumenterar, med utgångspunkt i Ellströms (1992) tankemodell, för att 

lärande som äger rum i informella och icke-formella kontexter (exempelvis i arbetet) kan få 

som effekt att individens reella kompetens blir större än den formella.  

 

Hur ska man sammanfatta relationen mellan formell och reell kompetens? Jag använder mig 

av Ellströms konklusion som utgångspunkt. Den innebär i korthet att se den reella 

kompetensen varken som högre eller lägre än den formella men som kvalitativt skild från 

densamma. Effekten bör bli att man vid bedömning av individers kompetens rekommenderas 

”värdera individers reella kompetens utifrån den praktiska situation där den tillämpas, snarare 

än utifrån kriterier knutna till formella utbildningskrav” (ibid., s 40). Tillämpad på bedömning 

av behörighet enligt reell kompetens vid tillträde till högskoleutbildning, skulle Ellströms 

resonemang tänkas innebära att fokus vid bedömningarna framför allt bör vara att bedöma om 

den reella kompetens individen har äger praktisk tillämpning/har relevans inom ramen för den 

utbildning individen söker behörighet enligt reell kompetens för. Och, för valideraren, att 

värdera formella kvalifikations-/utbildningskrav för en viss utbildning lägre alternativt fästa 

mindre vikt vid dem i relation till värdet av den praktiska potentiella tillämpningen av 

individens reella kompetens. 

 

Aspekter av validering kopplade till bedömning av reell kompetens 

 

Bedömning av reell kompetens – detsamma som validering? 

I en bok om validering av kunskap och kompetens hävdar Andersson och Fejes (2005a) att 

bedömning av reell kompetens vid antagning och tillgodoräknande är ett slags validering, de 

kallar den formativ/prediktiv validering, och säger att denna validering vid tillträde handlar 

om att värdera om förutsättningarna för den potentielle studenten att klara sina studier är 

tillräckliga. En likartad syn, att bedömning av reell kompetens vid tillträde till 

högskoleutbildning är en slags validering, tycks exempelvis Andersson (2004), Holmlund och 

Levin (2002) och Sjödin (2004) stå för. Andersson (2004) och Sjödin (2004) framhåller 

emellertid också den funktion som validering av reell kompetens har att ”legitimera” den 

informella och icke formella kunskapen genom att vid validering av reell kompetens vid 

tillträde synliggöra också de typerna av kunskap – inte bara formellt, genom utbildning, 
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 En motsvarande indelning men i ”kunskap” görs av Anderson och Fejes (2005a) i bytes- respektive 

bruksvärde. Innebörden är att bytesvärde är ett resultat av någon slags test, certifikat eller annan slags 

dokumentation medan bruksvärde i sin enklaste beskrivning handlar om kunskapens användning och att denna 

kan skilja sig från bytesvärdet.   
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skaffad kunskap. Sjödin (2004) menar dessutom att i synnerhet erfarenhetsbaserad kunskap 

fokuseras vid valideringstillfället.  

 

Jag berör avslutningsvis helt kort återigen SUHF:s
48

 (2003a) definition av reell kompetens vid 

validering, vilken utgör vägledning/rekommendation för Sveriges universitet och högskolor i 

tillämpningen och tolkningen av gällande bestämmelser i högskoleförordningen (1993:100, 

7kap.). Den lyder: 

 
… den samlade kompetens en person har, oavsett hur han/hon har skaffat den och oavsett om 

han/hon har formella betyg på den eller inte. (SUHF, 2003a, s. 3) 

 

SUHF:s bestämning av reell kompetens vid validering/bedömning av behörighet vid tillträde 

tycks inspirerad av den officiella definition av validering som ges i Validering m.m. – fortsatt 

utveckling av vuxnas lärande (Ds 2003:23, s. 21): 

 
Validering bör handla om att bedöma en individs reella kompetens, oberoende av hur, var eller 

när den förvärvats: i det formella utbildningssystemet eller på annat sätt, inom Sverige eller 

utomlands, nyligen eller för länge sedan. 

 

 

Med utgångspunkt i ovanstående definitioner av bedömning av reell kompetens synes flertalet 

forskares, SUHF:s med fleras uppfattning vara att bedömning av reell kompetens vid tillträde 

till högskoleutbildning är att betrakta som en form av validering.  

 

Syften med validering 

Regeringens proposition 2001/02:15 slår fast att validering av reell kompetens vid tillträde till 

högskolestudier syftar till att bredda rekryteringen, främja livslångt lärande och 

anställningsbarhet samt leda till förkortad studietid. I Ds 2003:23 tydliggörs att validering 

aktualiseras i tre situationer: som en del i en pågående utbildning för att bli varse om 

kunskapsnivån och/eller förkorta studietiden för individen, i samband med något slags 

vägledning för att klargöra nivå för kommande studier eller för att styrka faktiska kunskaper 

och färdigheter i samband med personalutveckling eller jobbsökande. Bedömning av reell 

kompetens vid tillträde till högskoleutbildning kan således kategoriseras som en blandning av 

att fastställa kunskapsnivån (begreppsligt hellre ”kompetensnivån”, min anmärkning) inför 

högre studier och att förkorta studietiden, sett med regeringens ögon (ibid.).
49

 Flera studier 

framhåller att validering primärt har en utforskande eller divergent funktion – att undersöka 

individens kompetens utan krav på att ett antal i förväg uppställda kunskapsmål ska ha 

uppnåtts (Andersson, 2001; Andersson & Fejes, 2005a; Andersson, Sjösten & Ahn, 2003). En 

divergent validering fokuserar i första hand vad individen kan medan en konvergent 

bedömning har en kontrollerande funktion och syftar till att undersöka om individen har lärt 

sig vissa saker (Andersson, 2001; Andersson, 2004; Andersson & Fejes, 2005a; Andersson, 

Sjösten & Ahn, 2003; Lindvall, 2004).  

 

Sett med Ellströms (1992) terminologi kring reell kompetens och hans syn att reell kompetens 

har att göra med den kompetens en individ potentiellt förmår använda i relation till en viss 

situation eller kontext, kan validering av reell kompetens vid tillträde till högskoleutbildning 
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 Se en fördjupning och diskussion kring SUHF:s definition av reell kompetens i avsnittet Sveriges universitets- 

och högskoleförbund – SUHF. 
49

 En fördjupad teoretisk diskussion kring syfte med validering av reell kompetens och särskilt breddad 

rekrytring förs i avsnittet Breddad rekrytering – vad, hur och varför tidigare i uppsatsen. 
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sägas vara huvudsakligen formativ snarare än summativ (Andersson, 2001; Andersson, 

Sjösten & Ahn, 2003) genom dess funktion och uppgift att bedöma förutsättningar, potential, 

att klara av sökt utbildning.
50

  

 

Systemanpassad eller systemförändrande validering – om olika 
valideringsmodeller 

Vilka delar ingår i en validering? Andersson och Fejes (2005a) konstaterar att oavsett hur 

valideringsprocessen är upplagd eller vilken modell/vilka modeller som nyttjas, finns i regel 

följande bitar med: organisering, rekrytering, kartläggning och urval, bedömning, 

dokumentation, fortsatt vägledning samt kompletterande utbildning eller yrkeskarriär. 

Holmlund och Levin (2002) gör istället en indelning, med utgångspunkt i olika 

valideringsmodeller i de nordiska länderna, Storbritannien och Tyskland, i: information, 

kartläggning – intervju, självvärdering, bedömning – handlingsplan, genomförande av 

validering och erkännande.  

 

En huvudgruppering när det gäller modeller av validering görs i systemanpassade respektive 

systemförändrande (Andersson, Fejes & Hult, 2003; Andersson, Sjösten och Ahn, 2003). 

Redovisningen nedan kring valideringsmodeller följer i huvudsak resonemanget i Andersson, 

Sjösten och Ahns forskning, då jag upplever att dessa forskare sammanfattar diskussionen 

kring olika valideringsmodeller på ett överskådligt och begripligt sätt. 

 

Valideringsmodeller är knutna till sina respektive unika kontexter. Till att börja med, 

systemanpassade modeller. Dessa byggs upp med utgångspunkt i ett existerande ”system” av 

yrken eller utbildning. Exempel på systemanpassade modeller är: 

 Prokrustesvalidering: kunskap och kompetens bedöms med utgångspunkt i och 

gentemot i förväg uppställda kriterier,  

 Det dubbla systemet: lärlingsmodell där formell utbildning och lärande i arbetet 

kombineras,  

 Öppna certifieringar: portfolioliknande modell där den enskilde visar sin portfolio för 

en jury för bedömning,  

 NVQ-modellen
51

: kriterierelaterad yrkeskunskapsinriktad modell fokuserad på 

beteenden och prestationer,  

 Validering för lärande och utveckling: modellen används framför allt vid tillträde till 

högskoleutbildning och är en portfoliovariant som går ut på att presentera och 

reflektera över sina tidigare erfarenheter (modellen kan uppfattas som uteslutande av 

människor då bedömningen anpassas till de krav som ”systemet” ställer),  

 Portfoliomodellen: vanlig då erfarenhetsbaserat lärande ska dokumenteras och innebär 

bland annat självbedömning och utveckling av skriv- och kommunikationsförmåga 

samt 

 Anställning för validering: inriktad på att tillvarata individens lärande i en 

anställningsprocess. 

 

Exempel på modeller som utgör någon slags systemförändrande validering är enligt 

författarna (ibid.): radikal validering (att erkänna ”subjektiva” erfarenheter – kompetens som 

strider mot det gängse/etablerade godkänns), trojanska hästen (ett slags generellt 
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 Jämför diskussionen kring vad som bedöms vid behörighetsavgöranden i avsnittet Tillträdesreglerna i fokus. 
51

 NVQ-modellen är en ”resultatinriktad” valideringsform (Skolverket, 1999). NVQ är en förkortning av 

National Vocational Qualifications – på svenska ”nationella yrkeskvalifikationer”.  
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tillgodoräknande och en form av motsvarandebedömning snarare än att mena att kunskap 

behöver vara densamma som uppställda kriterier), synliggörande av kompetens i 

organisationen (arbetsanknuten validering som syftar till medvetandegörande av anställdas 

kompetens) och diagnostisk validering (validering som går ut på att anpassa exempelvis en 

utbildning till deltagarnas förutsättningar och förkunskaper). 

 

De två grupperna valideringsmodeller, systemförändrande och systemanpassade, skiljer sig åt 

när det gäller synen på validitet och reliabilitet. I en systemanpassad modell är idén att i så 

stor utsträckning som möjligt ha en noggrann mätteknisk utgångspunkt. Systemförändrande 

varianter, däremot, har deltagaren/individen i centrum och är ofta mer flexibla. Dessutom 

betraktas kontexten (exempelvis utbildningssituationen) som det som kan eller bör anpassas – 

hellre än individen – i förhållande till existerande system och strukturer. (Ibid.; Säfström, 

2004b). Aspekter att väga in, när valideringsmodell väljs, är: hänsyn till risktagandet (vid 

bedömning av individens potential och förutsättningar), omfattning/mängd valideringar som 

ska genomföras kontra bedömd nytta med desamma (djupgående individbaserad validering tar 

tid, kostar en del och kan vara svår att genomföra vid massutbildning) och ifall valideringen 

ska utgå från i förväg fastställda kriterier eller vara sammanhangsberoende (Andersson, 

Sjösten & Ahn, 2003). Både Andersson och Fejes (2005a) och Andersson, Sjösten och Ahn 

(2003) framhåller att en valideringsstruktur kan vara parallell eller så kallat integrerad – eller 

inget av dem – i relation till det formella utbildningssystemet.  

 

Språk, makt och validitet  

 

Språk och validering i tillträdessituationen 

En betydelsefull aspekt att problematisera i relation till bedömning av behörighet utifrån reell 

kompetens, är vilken inverkan språket har på bedömningsprocessen och beslut om behörighet. 

Flera forskare lyfter vad de kallar språkhindret eller språkproblemet; dels vid validering av 

reell kompetens generellt, dels kopplat till validering av reell kompetens vid tillträde till 

högskoleutbildning. Jag berör här de resonemang som är kopplade till den senare – validering 

vid tillträde till högre studier. 

 

I Lundborgs (2005) undersökning ställs frågan: Hur ska man som validerare handskas med 

språkfrågan vid bedömning av utländsk yrkeskompetens? Oavsett bakgrund, svensk eller 

utländsk, framhåller Lundborg att det är svårt som individ att synliggöra och bevisa sin 

faktiska yrkeskompetens och exempelvis sociala och kommunikativa förmåga om man som 

individ inte på ett bra sätt behärskar det så kallat svenska yrkesspråket. Flera forskare pekar 

på vikten av att bristande kunskaper i svenska, både för personer med utländsk bakgrund och 

människor som har svenska som modersmål, kan vara negativt för en person som valideras 

genom att hans/hennes kompetens inte till fullo synliggörs (Andersson & Fejes, 2005a; 

Andersson, Fejes & Hult, 2003; Bendz, 1998; Lundborg, 2005; Säfström, 2004b). Exempelvis 

menar Andersson, Fejes och Hult (2003), liksom Lindvall (2004), att det finns en uppenbar 

risk att bedömaren inte alltid förstår vad den som valideras menar, att detta kan leda till att 

den som valideras har svårt att göra sig rättvisa i valideringen samt att tyst kunskap kan vara 

svår att ta hänsyn till och väga in vid valideringen. Forskare (Andersson, Fejes & Hult, 2003; 

Andersson, Sjösten & Ahn, 2003) framhåller också faran, kopplad till att den som valideras 

inte kan göra sig förstådd språkligt, i att medveten eller omedveten diskriminering kan 

förekomma som en konsekvens av språkförbistringen. Man (ibid.) betonar vidare att den 

kanske största risken med språkhindret är att då erfarenhet delvis är språklig till sin karaktär, 
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kan den som valideras inte göra sig själv rättvisa vid valideringen om språket tillmäts allt för 

stor betydelse för resultatet av valideringen. Vidare menar Andersson, Sjösten och Ahn 

(2003) att individer har olika tillgång till sina språkliga erfarenheter, sin språkförmåga och sitt 

intellektuella kunnande samt att samhällsnormer och kunskapsvärderingar också påverkar 

språkbruket och att det krävs formell kunskap – formad enligt akademiska kriterier – för att 

som individ kunna presentera sitt informella kunnande. Skolverket (1999) menar att en metod 

för att överbrygga språkhindret vid validering, är att skapa en förtroendefull och personlig 

relation mellan bedömaren och den som valideras. En lösning som ligger ganska nära 

Andersson, Sjösten och Ahns (2003) idé om vikten av tillit i bedömningssituationen, mellan 

den som valideras och bedömaren, för att i möjligaste mån reducera de svårigheter som finns 

vid validering.  

 

Roller och makt i valideringsprocessen 

I den litteratur jag funnit inom valideringsområdet finns få vetenskapliga artiklar och/eller 

böcker skrivna om roller vid bedömning av (reell) kompetens vid tillträde till 

högskoleutbildning. Flera av de forskare jag refererar i avsnittet nedan har huvudsakligen 

genomfört sina studier av validering inte i högskolesammanhang/vid bedömning av reell 

kompetens för behörighet, utan i första hand i arbetsmarknadsprojekt av olika slag och/eller i 

samband med bedömningar av yrkeskompetens hos vuxna. Dock, flertalet teorier och 

forskningen som sådan kring roller i valideringsprocessen äger rimligtvis lämplighet också i 

valideringsprocesser vid tillträde till högskolestudier. 

 

Validering visar, enligt Lindvall (2004), på behovet av att människor har sin kunskap 

”dokumenterad” samtidigt som hon framhåller risken och begränsningen med att uppfatta en 

individs kunskap som det som finns nedskrivet i ett dokument. Det kan vidare vara svårt för 

en individ att vara medveten om och värdera sin kunskap om han/hon inte ser den – det vill 

säga uppfattar och förstår att han/hon faktiskt kan (ibid.). I en studie av validering av 

yrkeskompetens gör Andersson, Fejes och Hult (2003) flera intressanta iakttagelser. För det 

första konstaterar de att det finns en maktrelation mellan valideraren och den som bedöms. 

Exempelvis är den som valideras i stor utsträckning utlämnad till valideraren och dennes 

bemötande i valideringssituationen. Upplevelsen av inflytande för den enskilde under 

valideringens gång varierar, liksom bedömarens uppfattning om tydlighet i och vägledning av 

bedömningskriterierna. Det är inte ovanligt att kriterierna upplevs som otydliga på punkten att 

formulera och avgöra vilken kompetens som är relevant att bedöma. För det andra, det är inte 

ovanligt att den som bedöms och valideraren har olika uppfattning om kompetensen hos den 

som valideras. Exempelvis händer att uppfattningen om validandens språkkunskaper, särskilt 

svenska, går isär och att den som valideras upplever sin språkliga förmåga som bättre än vad 

bedömaren anser den vara. Andersson, Sjösten och Ahn (2003) är inne på en liknande linje – 

att valideraren och den som bedöms kan ha olika åsikter om den enskildes kompetens. De 

exemplifierar med självvärdering av kompetens där synpunkterna på nivån av kompetens hos 

den validerade (och självvärderande) individen kan skilja sig åt, samt att vid värderingen av 

individens kompetens kan vid allt för snävt uppställda kriterier för vad som är ”giltig” 

validerbar kompetens delar av individens kompetens riskera att ”missas” och inte tas med i 

bedömningen. Vidare kan det vara svårt att veta vad kärnan i individens kompetens de facto 

är, om fokus i första hand vid bedömningen innebär att koncentrera sig på och utgå från de 

uppställda kriterierna snarare än individens kompetens (ibid.). 

 

Andersson (2001) betonar det väsentliga i att i en valideringssituation ha makt över de krav 

som ställs vid bedömningar. Andersson, Sjösten och Ahn (2003) spinner vidare på maktspåret 



 

49 

 

 

 

när de hävdar att exempelvis arbetsgivare och universitetsinstitutioner har makt över de krav 

som ställs och bedöms vid valideringen. Andersson (2001, s. 245) tydliggör att fackföreningar 

och arbetsgivare kan ha ett gemensamt intresse av att formulera kriterier för validering, att ha 

”makt över hur yrket definieras”, men ser parallellt att det finns en spänning mellan parterna i 

synen på validering som bedömnings- och sorteringsinstrument. Även Gipps (2001) pekar på 

valideringsprocessens och i synnerhet bedömarens urskiljande funktion, men lyfter också 

fram validerarens kontrollerande uppgift i relation till fastställda kompetenskrav.  

 

Halvarsson (2004, s. 74) ställer den retoriska frågan: ”Vilken kompetens ska den besitta som 

ska utföra valideringen och sedan bedöma resultatet?”. Exempelvis nämner Halvarsson (ibid.) 

att vid validering inom högskolan, mer specifikt inom lärarutbildningen, behöver en 

validerare ha kunskap om kursplaner, kursstrukturer men också en generell vetskap om 

erfarenhets- respektive vetenskapligt baserad kunskap för att kunna avgöra på vilken nivå den 

validerades kunskaper befinner sig på.  

 

En avslutande reflektion görs om roller och validering. Andersson, Sjösten och Ahn (2003) 

framhåller att det i valideringssituationer är väsentligt att bedömaren tar hänsyn till 

individens, den validerades, sociokulturella miljö. Alltså, att gjorda erfarenheter hos 

människor härrör från ett samspel mellan individen och de personer och sammanhang som 

utgjort den sociala kontext i vilken han/hon rört sig (ibid.). Författarnas poäng är att väga in 

individens sociokulturella miljö och bakgrund vid bedömning av individens kompetens. Å 

andra sidan menar de att det inte är oproblematiskt att överföra resultat som uppstår som en 

effekt av validering till andra sammanhang och situationer än där resultaten uppstått (ibid.). 

Det finns således en begränsad överförbarhet från en kontext till en annan. Forskarna (ibid.) 

exemplifierar med överföring från valideringssituationen till den formella 

(utbildnings)sektorn. Även Colardyn (1998) lyfter, med en något annan innebörd än 

Andersson, Sjösten och Ahn (2003), överförbarhetsproblematiken och argumenterar för 

vikten av bedömarens värdering av arbetslivserfarenheter och sociala erfarenheter i 

valideringsprocessen som en ingång för individen till det formella utbildningssystemet.  

 

Valideringens validitet, reliabilitet, legitimitet och rättssäkerhet 

I en reflektion kring valideringens framtidsutsikter hävdar Andersson (2001) att det är 

avgörande i vilken omfattning validering håller vad den lovar och exemplifierar med om 

samhället tjänar ekonomiskt på validering av kompetens och om individer som deltar i 

validerig också får bättre självkännedom, självkänsla och har lättare att få arbete. Först när 

svaret på frågorna är ”ja” anser författaren (ibid.) att validering kan sägas vara ett accepterat 

och etablerat fenomen. Validering av reell kompetens vid tillträde till högskoleutbildning, hur 

står det till med dess validitet, reliabilitet, legitimitet och rättssäkerhet? Det berörs i detta 

avsnitt. 

 

Hur många och vilka bevis är måsten för att man ska kunna lita på valideringsresultaten, 

undrar Andersson och Fejes (2005a). Ett kriterium som anförs, kopplat till diskussionen om 

validitet och reliabilitet i valideringssituationen, är vikten av att använda valideringsmodeller 

som å ena sidan förmår dokumentera den validerade individens kompetens på ett rättvisande 

sätt och som är tillräckligt standardiserat för att kunna upprepas, och å andra sidan att 

tillvägagångssätten kan utföras av olika validerare och vara jämförbara (Andersson, 2001). 

Här kommer tidigare diskuterade aspekter kring konvergenta respektive divergenta 

valideringsmodeller in i bilden. För att nå tillräcklig pålitlighet, reliabilitet, i bedömningarna 

fordras generellt konvergenta bedömningar utifrån uppställda bedömningskriterier, medan för 
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att valideringen ska synlig- och medvetandegöra det mer speciella, ”tysta” och individuella 

krävs i regel nyttjande av så kallat divergenta metoder (ibid.; Andersson & Fejes, 2005a; 

Andersson, Sjösten & Ahn, 2003). En iakttagelse görs av Andersson (2001, s. 255), när han 

leder i bevis att det kan vara svårt att göra en ”helhetsinriktad bedömning i en modell som 

integreras med ett kursuppbyggt utbildningssystem”. En tolkning av Anderssons (ibid.) 

slutsats skulle, översatt till diskussionen om bedömning av behörighet för reell kompetens vid 

tillträde till högskolestudier, vara att det är en utmaning att göra en fullödig reell kompetens-

bedömning om/när valideringen sker i anslutning och/eller i relation till kurser/utbildningar 

inom högskolesektorn. Risken att valideringen inte blir heltäckande kan, med Anderssons 

(ibid.) resonemang, således finnas. Om så är fallet, vilka konsekvenser kan det tänkas få för 

reell kompetens-bedömningar i tillträdessituationen? Det är svårt att här ge ett precist svar på 

frågan, men värdefullt att reflektera kring. 

 

Öppenhet i valideringsprocessen främjar, menar såväl Andersson (ibid.) som Colardyn 

(1998), valideringens reliabilitet. Andersson, Sjösten och Ahn (2003) argumenterar, med 

utgångspunkt i Bjørnåvold (2000), för att informellt lärande i valideringsprocessen kan 

värderas utifrån både kriterierna validitet och reliabilitet och bedömningsgrunderna legitimitet 

och legalitet. Att validering vinner legitimitet är avgörande för att dess resultat ska anses ge 

ett ”värde” i exempelvis bedömningssituationen vid tillträde till högskoleutbildning 

(Andersson & Fejes, 2005a). Vid validering i en tillträdessituation kan likväl nivån på 

”bevis”, för att individen verkligen kan det han/hon säger sig kunna, anses behöva vara lägre 

än vid en examinerande validering med motiveringen att den validerade individen senare som 

student kommer att bedömas flertalet tillfällen under högskole-/universitetsutbildningens gång 

(ibid.). Författarna (ibid.) lyfter frågan om det kan komma att behövas tester av olika slag för 

att avgöra den validerades reella kompetens för behörighet i tillträdessituationen. De (ibid.) 

säger dock att det idag inte är allt för vanligt, även om intervjuer och olika slags prov har 

använts vid tillträde till vissa populära universitets-/högskoleutbildningar. 

 

Slutligen, validering och rättssäkerhet. En fråga Zetterstöm (2004, s. 60) resonerar kring är 

om vi i framtiden kommer att tala om individer ”som icke valideringsbara”? Hon (ibid.) är 

kritisk till att mycket ansvar i en validering läggs på individen att visa de kunskaper han/hon 

åberopar vid behörighetsbedömning vid tillträde till högre utbildning. Vidare betonas (ibid.) 

att språkbruk och sätt att se på lärande och kunskap skiljer sig mellan en arbetsplats och 

högskolan och att högskolan har en skrivkultur som skiljer sig från andra områden. Detta kan 

begränsa personer som vill ha tillträde till högskolan på andra meriter än de formella (ibid.). 

Zetterström (ibid.) ifrågasätter om personer som inte har svenska som modersmål och en 

kulturell bakgrund som skiljer sig från majoritetens har samma möjligheter att synliggöra sitt 

kunnande på ett sätt som värderas rättvist vid lärosätet. Validering riskerar också bli en 

klassfråga, om inte universitet och högskolor själva tar fram riktlinjer, vägledningar av olika 

slag och valideringsinstrument som individen som valideras utan kostnad har tillgång till 

(ibid.). Andersson (2004) lyfter frågan om rättvisa både åt individen och mellan individer i 

samband med validering. Liksom Zetterström (2004) framhåller Lundborg (2005) 

kulturaspekter av olika slag i samband med validering och menar att de spelar in. Lundborg 

(ibid.) ifrågasätter om kvinnor och män har samma förutsättningar att valideras med 

jämförbara ”instrument” och undrar om valideringsmodeller har könsstereotyper inbyggda. 

Gör högskolor/universitet samma bedömningar om en och samma individ skulle valideras vid 

olika lärosäten? Levin (2002) lyfter frågan och undrar också ifall validerare vid ett och samma 

lärosäte gör olika bedömningar av en och samma person som valideras. 
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Styrning inom högskolan 

Denna del behandlar styrning. Särskilt fokuseras statlig styrning av universitet och högskolor 

och styrningens relevans för validering av reell kompetens. Huvudskälet är att en av 

undersökningens frågeställningar fokuserar hur högskolans bedömare av behörighet ser på 

högskolans policy/riktlinjer för bedömning av reell kompetens och att det därför kan anses 

vara av värde att beröra relationen mellan individen/bedömaren och dennes organisatoriska 

kontext. Finns faktorer, relaterade till ledning och styrning vid högskolan, som kan antas 

påverka bedömningar av behörighet enligt reell kompetens vid tillträde till 

högskoleutbildning? Vilka är de i så fall? Min avsikt är inte att göra en fullödig genomgång, 

utan att i första hand belysa ett antal infallsvinklar som kan förmodas vara av betydelse: 

statens bestämmelser kring högskolans styrning och ledning, forskning kring ledning och 

styrning samt relationen individ/bedömare – organisation utifrån ett styrningsperspektiv.   

 

Statlig styrning av högskolan – vilka bestämmelser finns och hur är 
styrningen tänkt att fungera 

Det går att urskilja en tydlig skiljelinje mellan statens styrning före 1977, fram till 1993 års 

högskolereform och efter högskolereformens ikraftträdande 1993 (Fritzell, 1998). I en 

jämförelse mellan 1977 och 1993 års styrsystem för högskolan gör Fritzell (ibid., s. 33) 

följande sammanfattning: 

 
1977 års styrsystem: 1993 års styrsystem: 

Regelstyrning Avreglering & målstyrning 

Detaljstyrning av statsmakterna Decentralisering till lärosätena 

Resurser styrs mot yrkesutbildningssektorer & 

fakulteter 

Resurser styrs mot de olika universiteten och 

högskolorna  

Resurser beroende av ”input” Resurser beroende av ”output” 

Enhetligt system med statliga högskoleenheter = 

Högskolan; få enskilda utbildningsanordnare 

(oreglerat) 

Konkurrens mellan lärosäten: stiftelsehögskolor samt 

tydliga spelregler för enskilda utbildningsanordnare 

tillkom 

Figur 3:1 Skillnader mellan 1977 och 1993 års styrsystem för högskolan.  

 

En förenklad beskrivning av de stora skillnaderna mellan 1977 och 1993 års reformer innebar 

således att statsmakterna, riksdag och regering, önskade gå från regel- till målstyrning av 

universitet och högskolor, från enhetligt utbud av kurser och utbildningar vid lärosätena till 

ökad differentiering, från resurstilldelning utifrån sektors- och fakultetsvisa bedömningar till 

resurser utifrån behov per lärosäte samt från att grunda resurstilldelningen på planerad 

verksamhet till ökat fokus på de resultat som högskolan/universitetet når (Fritzell, 1998). 

Högskolor och universitet fick alltså i uppdrag att nå uppställda mål inom de ramar som 

angivits (SOU 2000:82). Grundidén inför 1993 års förändringsarbete var att resurserna vid 

lärosätena måste användas mer effektivt och som en konsekvens av det behöver fler beslut 

decentraliseras till de enskilda högskolorna och universiteten för att i högre utsträckning 

överensstämma med verksamhetens krav (Fritzell, 1998). Sedan 1997 finns dessutom ett 

förtydligat krav på att universitet och högskolor bör anpassa det utbildningsutbud som erbjuds 

studenter till områden inom vilka universitets- och högskoleutbildad arbetskraft tros öka 

(SOU 2000:82). I en studie av vilka strategier statsmakterna använder och hur statsmakterna 

försöker påverka akademin att möta beslutade förändringar i samband med 1993 års 

högskolereform, konstaterar Bjuremark (1997) att begreppet frihet är utmärkande för den nya 

utbildningspolitiken/reformerna och att det finns starka men outtalade inbyggda 

styrningsmekanismer från statsmakternas sida. Ekonomistyrningsprincipen förutsätts enligt 

Bjuremark (ibid.) vara den dominerande grundsatsen framför andra och tillsammans med 
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konkurrens lärosäten emellan ska den bidra till att universitet och högskolor får ”betalt” för 

vad de uträttar. Författaren (ibid.) konstaterar vidare att det från departementshåll inte finns ett 

genusperspektiv i 1993 års reform, utan att detta antas ”växa fram” i sin takt istället. 

 

Var regleras styrningen av högskolan? I högskolelagen och högskoleförordningen stadgas den 

övergripande ansvars- och maktfördelningen inom högskolan, liksom i verksförordningen 

(SOU 2000:101). Högskolelagen är överordnad och beslutas av riksdagen, 

högskoleförordningen och verksförordningen beslutas av regeringen (ibid.). I högskolelagen 

(1992:1434, 2 kap.) återfinns bestämmelserna om de statliga högskolornas organisation. Där 

konstateras bland annat (ibid., 1-5§§) att: 

 Riksdagen beslutar vilka statliga högskolor som ska finnas 

 Styrelsen för en högskola svarar för att dess uppgifter fullgörs 

 Regeringen utser ordföranden i en högskolas styrelse  

 För ledningen av verksamheten närmast under styrelsen ska varje högskola ha en 

rektor 

 Vid varje universitet och högskola ska det finnas minst en fakultetsnämnd där det 

finns vetenskapsområde 

 Fakultetsnämnderna ska ansvara för forskning och utbildning på grundnivå, liksom för 

utbildning på grundnivå och avancerad nivå om inte universitetet eller högskolan 

inrättar särskilda organ för utbildning på dessa nivåer. 

 

Riksdagen beslutar om statsutgifterna och således de ekonomiska och organisatoriska ramarna 

för lärosätena. Regeringen styr myndigheterna, bland annat universitet och högskolor, med 

utgångspunkt i riksdagsbesluten och formellt genom regleringsbreven, särskilda 

regeringsbeslut samt via val av ledningsform och utnämning av myndighetschef och styrelse. 

Myndigheterna rapporterar tillbaka till regeringen i årsredovisningarna, regeringen 

återrapporterar till riksdagen genom bland annat budgetpropositionen. Ett så kallat 

”styrsystem” för myndigheterna har som huvudsaklig funktion att föra vidare de politiska 

avsikterna och bör uttrycka både klara prioriteringar och ge utrymme för respektive 

myndighets egna beslut. (SOU 2000:82) 

 

Som en del i utredningen Statlig styrning (ibid.) samlades information in från universitet och 

högskolor via en enkät till lärosätena. Av svaren kunde bland annat slutsatser (ibid.) dras att 

respekten för statsmakternas uppställda mål är stor även efter det att statsmakterna slutat ange 

exempelvis examensmål och att flera lärosäten ännu planerade utifrån examensmål som 

statsmakterna ställt upp tidigare men som inte längre finns kvar. Det verkade, enligt 

genomförd undersökning (ibid.), vara en allmän uppfattning att många universitet och 

högskolor ”lojalt” följer de anvisningar och angivna mål som statsmakterna bestämt och att de 

centralt fastslagna angivelserna bildar utgångspunkt i den lokala planeringen.  

 

I budgetpropositionen för 2008 (Regeringens proposition 2007/08:1) införlivas de förslag till 

förändringar av intern styrning och kontroll som föreslås i Ds 2006:15 och som trädde ikraft 

080101. I huvudsak går den nya förordningen ut på att tydliggöra ansvarsförhållanden och 

förtydliga vem inom en myndighet som bär det yttersta ansvaret inför regeringen (ibid.). Den 

definition av intern styrning och kontroll som beslutades avser ”den process som syftar till att 

myndigheten med rimlig säkerhet kan uppnå en effektiv verksamhet, efterlever lagar, 

förordningar och andra regler samt lämnar en tillförlitlig redovisning och rättvisande 

rapportering av verksamheten, dvs. det som benämns förvaltningsansvaret” (ibid., s. 10f).  
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Kopplar man bedömning av behörighet enligt reell kompetens vid tillträde till 

högskoleutbildning till gällande bestämmelser avseende statlig styrning, är det möjligt att 

reflektera kring hur den enskilde valideraren förhåller sig vid bedömning av behörighet till av 

staten centrala fastställda bestämmelser kontra exempelvis av högskolan beslutade lokala 

styrdokument såsom antagningsordningen. Exempel på frågor att ställa och återkomma till i 

uppsatsens analys- och diskussionskapitel blir:  

 Vilken funktion har den lokala ”friheten” till självbestämmande för lärosätet, när det 

gäller behörighetskrav, inom ramen för tillträdesbestämmelserna och kopplat till 

validering av reell kompetens?  

 Vilken betydelse har SUHF:s rekommendationer (SUHF, 2003a; 2004) vid bedömning 

av reell kompetens för behörighet jämfört med lokala bestämmelsers inflytande på 

bedömarna och bedömningarna? 

 

Forskning kring ledning och styrning 

Organisations- och ledarskapsforskning beträffande ledning och styrning är ett omfattande 

fält, varför jag här inte gör anspråk på att ge en uttömmande beskrivning av vare sig 

forskningsområdet som sådant eller dess resultat. I fokus står istället att redogöra för ett antal 

organisationsteoretiska perspektiv på ledning och styrning, vilka kan förmodas bidra till ökad 

förståelse för den organisatoriska kontexten inom vilken validerare gör bedömningar av och 

fattar beslut om behörighet utifrån kriteriet reell kompetens vid tillträde till högskolestudier. 

 

Det finns tre ledningsformer för statliga myndigheter och verk: enrådighetsverk med ett 

rådgivande insynsråd, styrelse med begränsat ansvar samt styrelse med fullt ansvar. 

Regeringen bestämmer vilken styrelseform som ska användas för respektive myndighet. Den 

mest frekvent förekommande formen bland statliga myndigheter och verk är styrelse med 

begränsat ansvar, medan bland myndigheter med många anställda (exempelvis universitet och 

högskolor) är ledningsformen styrelse med fullt ansvar vanligast. Det främsta syftet med en 

styrelse med fullt ansvar är att den ska kunna agera kraftfullt, varför en viktig poäng är att 

styrelsen inte är allt för stor och har förmågan att verka som en samspelt grupp. Även om 

olika åsikter förekommer, är det av särskild vikt att som styrelse försöka komma fram till en 

enig ståndpunkt i avgörande frågor. (SOU 2000:101) 

 

Söderström (1992, s. 11) definierar ledning som ”alla de uppgifter en chef, ledare eller 

ledningsgrupp har att svara för, även sådana administrativa, ekonomiska och representativa 

uppgifter som innebär att uppnå målen och skapa förutsättningar i stort för en viss 

verksamhet”. Jag använder och avser denna definition av ledning när jag fortsatt nyttjar 

begreppet. 

 

Ett antal påpekanden görs av Söderström (1992) om ledning inom universitet och högskolor. 

Det finns, hävdar han, spänningar mellan två synsätt på lärosätenas roll: den så kallat 

ämnesmässiga, som framhåller det vetenskapliga ämnesintresset, och den funktionella som 

framför allt utgår från de behov av yrkeskunnande som existerar i samhälle och på 

arbetsmarknaden. Enligt Söderström (ibid.) finns i debatten vidare två huvudperspektiv 

gällande högskolans mål och inriktning. I korthet går det ena ut på att lärosätena bör ha som 

funktion att tillgodose omvärldens, ”marknadens”, önskemål och behov både gällande 

forskning och utbildning vilket får som konsekvens att exempelvis regionala behov ses som 

väsentliga att uppfylla. Utvecklingen vid små och medelstora högskolor anses ha gått/gå i den 

riktningen (ibid.). Det andra synsättet innebär att se högskolors och universitets roll som att 

bidra till långsiktig kunskapsutveckling och vara en del i det internationella 
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vetenskapssamhället (ibid.). Effekten för enskilda högskolor och universitet blir, enligt 

Söderström (ibid.), att alla ledningsorgan och ledare blir bärare av potentiella konflikter 

mellan olikartade mål och intressen vid de respektive lärosätena. 

 

En indelning av perspektiv på organisationer görs av Bolman och Deal (1997) i det 

strukturella perspektivet, Human-Resource-perspektivet, det politiska perspektivet och det 

symboliska perspektivet. Utgångspunkten för forskarna (ibid.) är att organisationer utgörs av 

flera olika, så kallat multipla, verkligheter. Effekterna av dessa parallellt existerande 

verkligheter i en organisation, exempelvis vid ett universitet eller en högskola, blir att det 

skapas oklarheter och konflikter när människor uppfattar samma händelse utifrån olika 

synsätt. Bolman och Deals (ibid.) tes är att man i olika situationer bör välja perspektiv 

beroende på händelse eller tidpunkt. Forskarna, upplever jag, fokuserar på att individen (ofta 

chefen) kan och bör välja mellan olika perspektiv och därför tjänar på att vara medveten om 

för- och nackdelar med att se på situationer med olika glasögon. I Bolman och Deals (ibid.) 

ögon är en bra chef en medveten individ med en uppsättning handlingsalternativ redo att 

tillämpas i olika situationer. Starkt individfokus och tro på individens förmåga, där framgång 

och resultat nås i stor utsträckning genom att anlägga ”rätt” perspektiv i en viss situation, 

utgör centrala delar i författarnas syn på framgångsrikt ledarskap i en organisation (ibid.). 

 

En alternativ indelning av perspektiv på ledning och organisation görs av Söderström (1992). 

Han (ibid.) gör en gruppering i: individperspektivet, organisationsperspektivet, det interaktiva 

perspektivet och det strategiska perspektivet och drar slutsatsen att många högskolor och 

universitet utvecklats till ”gränsorganisationer” med innebörden att de erbjuder stor frihet och 

möjligheter jämfört med ”traditionella” myndigheter men kräver samtidigt aktiva 

ledningsorgan och ledare som kan utveckla de fundamentala idéer som fordras. Lärosäten 

behöver, för att vara framgångsrika, vidare utveckla flexibla organisationsstrukturer med 

självständiga och starka institutioner, högskole-/universitetsledningar som är bra på att agera 

strategiskt, stödfunktioner med hög servicenivå och kompetens samt små och funktionella 

samordningsorgan på fakultetsnivå (ibid.).  

 

Individ/bedömare – organisation och styrning  

I en studie av förvaltningschefers styrning (Cregård, 2000) konstateras att styrning är 

komplex, i avseendet att den hela tiden är en del av parternas interaktion, såväl uttalat som 

outtalat, och att den tar sig flera och olikartade uttryck.
52

 Styrning har och bygger på historia 

och styrning i en relation, mellan individ och organisation, mellan individer samt mellan 

organisationer/organisatoriska enheter, och är som fenomen inte isolerat eller opåverkbart från 

styrning i andra relationer (ibid.). Författaren (ibid., s. 201ff) talar om en ”administrativ 

domäns styrning av autonom utförardomän” och om ”fastläggande av handlingar”. Vilken 

relevans har detta för validering av reell kompetens? Det ska jag försöka illustrera med hjälp 

av Cregårds (ibid.) resonemang som först refereras och därefter diskuteras. 

 

Enligt Cregård (ibid.) består ”fastläggande av handlingar” av tre uttryck: påbjuda, förbjuda 

och erbjuda handlingar. Det första fallet innebär att de så kallat autonoma underordnade 

(individerna) följer de ”order” som ges på vad som ska utföras och hur. Initiativet till 

”utförandet” tas av den överordnade chefen. Så kallat förbjudna handlingar innebär att 
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 I Cregårds (2000) definition av styrning står det vardagliga utförandet av arbetet i centrum: prat, gester, 

betoningar, ordval och liknande. I den verklighet som uppstår, och reproduceras, som en konsekvens av styrning 

reproduceras bland annat roller, funktioner och kategorier. ”Hopplösa” likväl som ”duktiga”, över- och 

underordnade, antas skapas genom den vardagliga styrningen (ibid.).  
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överordnad chef aviserar att vissa handlingar inte är godkända/sanktionerade. Effekten blir, 

enligt författaren (ibid.), att de underordnade begränsas avseende antal och vilka 

handlingsalternativ som önskas användas. Erbjuda handlingar betyder att styrning efterfrågas 

av de underordnade (ibid.). Alltså att de ber chefen bestämma handlingar för att å ena sidan 

behaga chefen och å andra sidan slippa ansvar (ibid.).  

 

Kopplingen till bedömning av behörighet utifrån reell kompetens och fastläggande av 

handlingar – finns en sådan? Cregård (ibid.) hävdar att fastläggande av handlingar är exempel 

på ett tydligt sätt att styra och att styrningen som sådan är problematisk. De så kallat 

autonoma underordnade återfinns ofta hierarkiskt i närheten av gränslandet mellan 

administrativ domän och utförardomän och har ett arbetsfält/-uppgifter som innebär roller 

både som underordnade och underordnade chefer (ibid.). Relaterat till rollen som bedömare 

av behörighet utifrån reell kompetens kan en koppling göras till Anderssons (2001) 

resonemang om att i en valideringssituation ha makt över kraven som ställs vid bedömningar. 

Valideraren har i uppgift att, vid bedömning av reell kompetens, både ta hänsyn till sitt 

organisatoriska sammanhang och de nationella och lokala bestämmelser för validering som 

gäller och göra en bedömning av sökandes så kallat reella kompetens (Andersson & Fejes, 

2005a; Regeringens proposition 2001/02:15). Det kan, med utgångspunkt i detta resonemang, 

antas att valideraren i sin bedömar- och utförarroll ibland upplever sig som klämd mellan de 

reglementen som finns och beslut som ska fattas utifrån gällande regler – i Cregårds (ibid.) 

terminologi följa de ”order” som ges på vad som ska utföras och hur samt inrätta sig efter 

vilka handlingsalternativ som sanktioneras. Om det faktiskt förhåller sig så, att valideraren 

upplever sig som klämd mellan sin organisatoriska kontext, gällande bestämmelser och 

genomförandet av bedömningar av reell kompetens för behörighet, återstår att se och är en 

fråga jag återkommer till i analyskapitlet. 

 

Sammanfattande reflektioner  

I kapitlet klargörs att jag anlägger ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och vilka 

konsekvenser detta har för min studie. En diskussion kring begreppen reell och formell 

kompetens och huruvida bedömning av reell kompetens är att betrakta som validering förs. 

Diskussionen mynnar bland annat ut i slutsatsen att det är relevant att vid bedömning av 

behörighet utifrån reell kompetens vid tillträde värdera individers reella kompetens med 

utgångspunkt i den praktiska situation, inom ramen för den utbildning som individen söker 

behörighet för, där kompetensen ska användas snarare än att se den utifrån kriterier som är 

knutna till formellt uppställda utbildningskrav. 

 

Det konstateras att en vanlig indelning av valideringsmodeller görs i systemanpassade och 

systemförändrande och att det förekommer divergenta och konvergenta valideringar, 

beroende på syfte med valideringen. Vidare noteras att språket har betydelse vid validering 

och att en diskussion om makt och roller i valideringsprocessen är värdefull utifrån insikten 

att bedömning av behörighet innebär maktutövning och förväntningar på inblandade parter 

samt att det finns en risk att den validerades icke dokumenterade kunskap förbises vid 

bedömningar. Valideringens validitet, reliabilitet, legitimitet och rättssäkerhet ifrågasätts med 

utgångspunkt i forskningsresultat som visar på ett flertal osäkerhetsfaktorer i 

bedömningsprocessen.  

 

Kapitlet avslutas med att fokusera styrning, i synnerhet statlig, och validering av reell 

kompetens. Forskning visar bland annat att det vid lärosäten ofta finns en spänning mellan ett 

så kallat ämnesmässigt och ett funktionellt synsätt på universitet och högskolor, liksom 
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mellan att prioritera omvärldens behov och önskemål avseende lärosätenas mål och inriktning 

och att i första hand utgå från det internationella vetenskapssamhällets krav. 

Teorigenomgången avslutas med att fråga om det förhåller sig så, att valideraren upplever sig 

som klämd mellan sin organisatoriska kontext, gällande bestämmelser och genomförandet av 

bedömningar av reell kompetens för behörighet. 

 

Nästkommande kapitel, Metod, koncentrerar sig på hur studien genomförts, vilka data som 

samlats in och utifrån vilka bevekelsegrunder.  
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4. Metod 
Metodkapitlet redogör och diskuterar hur genomförandet av undersökningen gått till. Först beskrivs och 

motiveras de metodologiska utgångspunkterna. Därefter redovisas hur datainsamling och bearbetning och analys 

av insamlad data skett. Slutligen behandlas etiska överväganden och metodkvalitet.  

 

Metodologiska utgångspunkter 

 

Perspektiv och förförståelse 

I tidigare kapitel klargörs att jag anlägger ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt, att 

huvudsakligen bedömarens/validerarens perspektiv men också ett mått av 

organisationsperspektiv skildras samt att jag är inspirerad av ett pedagogisk-didaktiskt synsätt 

på validering. Vidare redogör jag för och diskuterar, i Teoretisk utgångspunkt, att jag 

inspireras av idéer kring hur tolkningar, tolkningsmöjligheter och argument ständigt kan dyka 

upp i forskningsarbetet. Varför betonas återigen, mer samlat, mina perspektiv? Jo, för att i 

möjligaste mån medvetandegöra läsaren – och mig själv – om mina utgångspunkter och 

”glasögon” genom vilka jag tolkar och analyserar insamlad data. Eliasson (1995) beskriver 

idealet att forskaren bör vara medveten om medvetna och omedvetna respektive öppna och 

dolda perspektivval under arbetets gång, då det underlättar mötet med de perspektiv forskaren 

stöter på vid genomförandet av sin undersökning och analysen av desamma (ibid.). Allt vi ser 

färgas av våra synsätt, betonar Halvorsen (1989/1992). Alvesson och Sköldberg (1994) lyfter 

fram att allt forskaren ser i själva verket är tolkade data – data som placerats i en referensram. 

Detta synsätt, upplever jag, ligger ganska nära Barlebo Wennebergs (2000/2001) idé om att 

det finns en verklighet bortom den uppfattade verkligheten och vikten av att som forskare 

försöka komma bakom det för givet tagna och finna bakomliggande faktorer i undersökt 

fenomen.  

 

Alvesson och Sköldberg (1994) förespråkar att grunden för forskaren är att behärska olika 

perspektiv och tolkningsmöjligheter och inte låta dessa kontrollera en själv. I likhet med 

Alvesson och Sköldberg förordar Mason (1996) en så kallat reflexiv tolkning av ett fenomen; 

att det inte finns några för givet tagna regler eller tillvägagångssätt och att forskarens 

intuition, omdöme samt dialog med det som undersöks, sig själv och läsaren är avgörande för 

vad som framhålls i undersökningen. Poängen med reflektion är att bryta med de perspektiv 

man utgår ifrån och ifrågasätta de tankesätt som bildar forskarens referensram (Alvesson & 

Sköldberg, 1994). 

 

Det, eller kanske snarare de, vetenskapliga perspektiv jag anlägger är inte komplett(a) eller 

nödvändigtvis konsistent(a) i avseendet att det inte kan finnas motsägelser mina perspektiv 

emellan. Jag är färgad av flertalet synsätt, även om det mest framträdande i genomförandet av 

denna studie är det socialkonstruktivistiska. Förutom vikten av att för läsaren tydliggöra var 

jag står vetenskapsteoretiskt, är det väsentligt för mig att vara öppen i de ställningstaganden 

jag gör och så ohöljt som möjligt redovisa hur jag tänkt och gått tillväga under arbetets gång. 

Viktigt är också att hela tiden ifrågasätta de ståndpunkter jag framhåller. Min idé är att genom 

att löpande vända och vrida på mina ställningstaganden föra uppsatsen framåt och 

förhoppningsvis utveckla kunskapen om, förståelsen för och analysen av det fenomen jag 

undersöker. 

 

Inte att förglömma – min förförståelse. Tidigare arbetslivserfarenheter, och genom dessa 

skaffade kunskaper kring validering, gör att jag inte är novis inom det område som undersöks. 
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En i mina ögon positiv konsekvens av min förkunskap och förförståelse är att jag sannolikt 

sparat tid på inläsning och lättare kunnat fokusera undersökningsområdet jämfört med en 

inom validering icke invigd person. En annan sannolik effekt är att jag redan innan 

undersökningen påbörjades hade en i grunden positiv inställning till validering som idé och 

metod, det vill säga tanken att människors kompetenser bättre kan synliggöras och tas tillvara 

i samhället än vad som är fallet idag. Med det ingångsvärdet är det möjligt att jag i 

genomgången av forskning och publikationer kring validering av reell kompetens inte 

förhållit mig lika kritisk till negativa röster om validering, vilka lyfter fram dess baksidor, 

som om jag inte haft någon förförståelse alls för det som undersöks. En annan konsekvens kan 

ha varit att jag under datainsamlingen inte ställt lika kritiska frågor beträffande validering som 

jag kanske skulle ha gjort om jag varit relativt okunnig inom området som studeras. Genom 

att i beskrivningen och diskussionen av kunskapsläge och teori kring validering av reell 

kompetens både peka på för- och nackdelar med företeelsen tror jag emellertid att jag lyckats 

ge en någotsånär nyanserad bild. Dessutom, ska påpekas, har i intervjuerna med bedömare 

ifrågasättande frågeställningar kring validering inkluderats.  

 

Kvalitativ metod 

Hur forskningsproblemet valts och formulerats avgör om forskaren bör bedriva kvalitativa 

eller kvantitativa studier (Patel & Tebelius, 1987a).
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 Eliasson (1995) hävdar att förutom 

forskningsproblemet, eller frågeställningarna, avgör forskarens perspektiv generellt valet av 

tillvägagångssätt.  

 

För att försöka besvara undersökningens frågeställningar har jag valt att arbeta utifrån 

kvalitativ metod. Anledningarna till detta är flera. För det första, jag avser undersöka ett 

vetenskapligt relativt outforskat område, validering av reell kompetens vid tillträde till 

högskoleutbildning, på djupet och inom ramen för detta ett begränsat antal 

enheter/undersökningsobjekt (högskolor) utifrån i första hand ett bedömarperspektiv. 

Frågeställningarna innebär inte att fokusera på mätning av förekomsten av validering, utan 

snarare att fokusera hur bedömare ser på sin roll, högskolans och de nationella reell 

kompetens-bestämmelserna samt försöka ta reda på vad det innebär att vara reellt kompetent i 

relation till bedömningskriterierna för tillträde till högskolan. För det andra, de data jag 

samlar in handlar inte om neutrala och värderingsfria ”fakta” som kan registreras och samlas 

in ”objektivt”. Istället bildar intervjupersonernas subjektiva upplevelser av det fenomen som 

står i centrum, som samlats in genom intervjuförfarande, tillsammans med dokumentanalys, 

undersökningens empiriska bas. En form av flermetodanvändning således för att belysa och 

diskutera undersökt problemområde. För det tredje, min approach att försöka belysa 

eventuella dolda strukturer och det som inte är direkt observerbart, vad Starrin (1994, s. 21) 

omtalar som att identifiera ”okända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och 

innebörder” och menar passar för kvalitativa studier, gör att jag ser ett kvalitativt 

tillvägagångssätt som lämpligt.  

 

Slutligen, några ord om forskarrollen vid kvalitativt inriktade studier. Särskilt utmärkande, 

anser Mason (1996), är en i hennes ögon ”aktiv” forskarroll i bemärkelsen ständigt 

reflekterande över insamlad data – att kritiskt ifrågasätta dem – och betoningen på att göra 

medvetna val unders studiens genomförande. Denzin och Lincoln (1994) anser att avgörande 
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 Miles och Huberman (1994), men även exempelvis Kvale (1996/1997) och Holme och Solvang (1996/1997), 

förespråkar mindre av motsatsförhållande mellan kvalitativ och kvantitativ forskning och ser hellre ett synsätt 

där forskaren i högre utsträckning försöker se hur de respektive forskningstraditionerna och deras respektive 

metoder kan nyttjas parallellt och integrerat.  
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för den kvalitativa forskarrollen är vilka frågor som ställs i vilken kontext och att frågorna 

beror på sammanhanget. Som tidigare diskuterats (se Perspektiv och förförståelse) ser jag 

som viktiga utgångspunkter att vara så öppen och medveten som möjligt om de perspektiv jag 

har, frågor som ställs och inte ställs och val som gjorts under studiens gång samt att informera 

läsaren om gjorda avvägningar. Parallellt utgör löpande ifrågasättande av perspektiv, 

ställningstaganden och resultat viktiga premisser i min syn på hur forskningsarbete bör 

bedrivas. Genom dessa förhållningssätt vill jag bidra till insyn i arbetsprocessen. 

 

Fallstudie 

För genomförandet av undersökningen valde jag fallstudien som angreppssätt. Den slags 

fallstudie jag bedrivit inom ramen för undersökningen är att likna vid en blandning av Stakes 

(1998) instrumental case study (instrumentell fallstudie) och collective case study (kollektiv 

fallstudie).
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Vad som kännetecknar min fallstudie och liknar approachen vid instrumentella fallstudier, är 

att fallet(/-n) som sådant är underordnat intresset att bidra till ökad förståelse för och utveckla 

kunskapen gällande bedömning av behörighet enligt reell kompetens vid tillträde till 

högskoleutbildning. Mina fall, som utvecklas vidare under rubriken Val av studieobjekt/fall, 

undersöks på djupet och har valts ut mer av anledningen att kunna bidra till ökad förståelse 

för fenomenet som undersöks snarare än intresset från min sida för de unika undersökta 

fallen. Fallen blir, kan man säga, verktyg eller instrument för förståelse – inte intressanta i sig 

själva. Min fallstudies likhet med Stakes kollektiv fallstudie handlar i första hand om att flera 

fall (i min undersökning två högskolor och de bedömningar av behörighet enligt reell 

kompetens som utförs) är av intresse och inte ett enstaka som fördjupas. Vidare valdes mina 

fall ut med utgångspunkten att jag genom att förstå dem därigenom också utvecklar 

förståelsen för – och teorin kring – andra motsvarande fall. Enligt Stake kan fallstudien vara 

värdefull som ett litet steg på väg mot en, på sikt, mer omfattande generalisering inom 

området som undersöks. Redan i uppsatsens syfte anges att undersökningen har som en av 

sina avsikter att utveckla den än så länge begränsade kunskapen om bedömning av behörighet 

enligt reell kompetens vid tillträde till högskoleutbildning. Användningen av fall som 

tillvägagångssätt kan förhoppningsvis bidra till kunskapsutvecklingen.  

 

Det tillvägagångssätt jag nyttjar kan huvudsakligen sägas handla om en slags analytisk 

generalisering utifrån påståendelogik. Kvale (1996/1997, s. 210f) beskriver påståendelogik 

som att forskaren klarlägger och framställer argument och specificerar ”belägg” som gör det 

möjligt för läsaren att avgöra rimligheten i generaliseringsanspråket. Han lyfter frågan om 

vem som bör göra den analytiska generaliseringen – läsaren eller forskaren. Oavsett vilket 

anser Kvale (ibid.) att det är av vikt att forskaren erbjuder tillräckligt med argument för att en 

så kallat analytisk generalisering ska kunna göras. 

 

Avslutningsvis några ord om vad forskaren bör tänka på vid genomförandet av fallstudier. 

Stake (1998) nämner fem saker: hur stor andel av insamlad data som ska rapporteras i 

undersökningen, hur mycket fallen bör jämföras med varandra och/eller andra fall, hur 

mycket och hur stora generaliseringar som bör göras respektive lämnas till läsaren att själv stå 

för, hur stor andel av forskarens deltaganderoll som bör återges samt om och i så fall hur 

anonymisering av fall bör gå till. Jag har redan berört hur jag ser på generalisering av 

undersökningens resultat. Anonymitetsproblematiken respektive rapportering av insamlad 
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 Min översättning av Stakes (1998) begrepp. 
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data återkommer jag till i senare avsnitt av metodkapitlet. Därför några reflektioner kring 

jämförelser av fall och forskarens deltaganderoll här. En jämförelse mellan fallen, de 

undersökta högskolorna, är inte undersökningens primära fokus även om en viss jämförelse i 

praktiken görs i och med resultatredovisningen och den efterföljande analysen och 

diskussionen. Närmare bestämt fyller intervjupersonerna och de dokument som analyseras i 

första hand ändamålet att bidra till ökad förståelse och kunskapsutveckling inom undersökt 

område. Användandet av två fall möjliggör förhoppningsvis, men inte nödvändigtvis (ibid.), 

fler infallsvinklar på studerat fenomen. En jämförelse de två fallen/undersökta högskolorna 

emellan är således, för min studie, av underordnat intresse om än en bieffekt av genomförd 

undersökning. Gällande min eventuella deltaganderoll vid genomförandet av undersökningen 

får den sägas vara begränsad såtillvida att jag exempelvis inte använder deltagandemetoder 

(exempelvis deltagande observation) i datainsamlingen. Däremot kanske jag kan sägas vara 

aktiv, i avseendet att jag varit högst närvarande vid de intervjuer jag genomfört och i 

intervjusituationerna som sådana och eftersträvar öppenhet i redovisningen av min 

förförståelse och mina perspektiv.  

 

Datainsamling 

 

Val av studieobjekt/fall 

Holme och Solvang (1996/1997) betonar att valet av fall eller undersökningsenheter inte görs 

slumpmässigt eller tillfälligt. Samma linje är Stake (1998) inne på då han hävdar att 

instrumentella och kollektiva fallstudier i regel kräver att fall väljs, i motsats till exempelvis 

doktorn, socialarbetaren eller programutvärderaren som ofta inte aktivt väljer de ”fall” som 

undersöks. Dessutom rekommenderas, vid instrumentella och/eller kollektiva fallstudier, att 

välja fall utifrån att generaliseringar kan tänkas göras och ny kunskap utvecklas hellre än 

utifrån intresse för just de utvalda fallen som studeras (ibid.). Och, viktigt, enligt Stake är att 

välja fall utifrån känslan och upplevelsen av ett falls lärpotential. De fall som förväntas bidra 

mest till kunskapsutveckling och lärande av det som undersöks bör väljas som studieobjekt 

(ibid.). Om fallet/-n i sig har lärpotential kan emellertid vara svårt att veta på förhand anser 

Stake.  

 

Mitt val av fall gjordes utifrån ett flertal urvalskriterier. Ett av kriterierna var att studera små 

eller mellanstora lärosäten, sett till antalet studenter. Göransson (2004) valde att studera 

universitet, med relativt sett stort antal studenter, varför jag fann det intressant att undersöka 

små/mellanstora lärosäten för att om möjligt urskilja likheter och skillnader mellan olika 

lärosätens bedömningar av reell kompetens. Vidare valde jag att undersöka högskolor hellre 

än universitet, då som sagt en undersökning av universitets reell kompetens-processer 

genomförts och min idé var att kanske utvecklas kunskapen om validering av reell kompetens 

mer genom att utforska också andra lärosäten för högre utbildning än universitet. Ett tredje 

urvalskriterium var högskolor som valt att profilera sig med ”mångfaldsinriktning”, det vill 

säga strävar särskilt efter att ha mångkulturalism i sin uttalade profil. Jag tolkade en sådan 

profilering som att högskolorna önskade marknadsföra sig inom breddad rekrytering, 

sannolikt önskade locka till sig vissa studerandegrupper, och tyckte det vore intressant att 

undersöka om den uttalade mångfaldsprofilen hade någon påverkan på bedömningar av reell 

kompetens. Både Södertörns högskola (SH) och Lärarhögskolan i Stockholm (LHS) tillhör de 

lärosäten i Sverige med högst andel studenter med annan etnisk bakgrund än svensk: 



 

61 

 

 

 

Södertörns högskola hade den högsta andelen studenter med utländsk bakgrund (27 %) och 

Lärarhögskolan i Stockholm den näst största andelen (25 %) (Södertörns högskola, 2005).
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Ett antagande jag gjorde gällande urval av lärosäten, var att tro att två fall skulle vara 

”tillräckligt” för att öka förståelsen för och kunskapsutvecklingen kring tillträde enligt reell 

kompetens. Hellre fördjupa sig inom några få fall än studera ett större antal men inte lika 

ingående var min idé. Ett fjärde urvalskriterium jag använde var antagandet att det finns stor 

lärpotential i att undersöka ett brett lärosäte, i betydelsen att högskolan har ett stort utbud av 

både utbildningsprogram och fristående kurser (Södertörns högskola), och en 

professionshögskola (Lärarhögskolan i Stockholm). Min idé var att kanske skiljer sig 

valideringsprocesserna åt mellan ett lärosäte med en bredd av utbildningar inom olika 

vetenskaper och ett mer nischat dito. Att det blev just Lärarhögskolan i Stockholm hade bland 

annat att göra med att jag i en tidig omvärlds- och inläsningfas läst Södertörns högskolas 

årsredovisning (ibid.), där det nämndes att Lärarhögskolan i likhet med Södertörn hade en hög 

andel studenter med utländsk bakgrund. Jag tyckte det kunde vara intressant att jämföra två 

högskolor med likartad uttalad rekryteringsbas i detta avseende. Ett femte urvalskriterium var 

att studera en relativt ny högskola (Södertörn) och ett lärosäte som funnits under längre tid 

(Lärarhögskolan i Stockholm). Min tanke var att måhända finns skillnader i 

tillträdesprocessen som kan ha att göra med den tid högskolan funnits som eget lärosäte. Det 

sjätte, inte på något sätt avgörande men viktigt att nämna, urvalskriteriet var att jag ansåg det 

vara en fördel med geografisk närhet mellan dels högskolorna och dels högskolorna och 

Stockholm där jag bor. Om jag skulle behöva göra uppföljningsintervjuer, vilket var svårt att 

avgöra på förhand om så skulle ske innan datainsamlingen påbörjats, såg jag det som ett plus 

att ha närhet till mina undersökningsobjekt/fall. Slutligen, ett sjunde urvalskriterium var att de 

lärosäten jag undersöker har någon slags information om tillträdesprocessen på sin respektive 

hemsida. Hemsideinformationen kan antas bidra till ökad förförståelse för de lärosäten som 

undersöks och ger en bild av den offentliga information en potentiell student som vill ansöka 

om behörighet enligt reell kompetens kan antas ta del av som en del i sitt förberedelsearbete 

med en ansökan. Jag antog dessutom att det kunde vara värdefullt, om jag valde det 

tillvägagångssättet så småningom, att jämföra den skriftliga information/de dokument som 

lärosätet själv styr över och tillgängliggör via sin hemsida med data som samlas in på annat 

sätt (exempelvis genom intervju) och försöka urskilja eventuella likheter och skillnader data 

emellan.  

 

Ett kluster av lärosäten jag funderade på innan jag bestämde mig för Södertörns högskola och 

Lärarhögskolan i Stockholm, var Malmö högskola och Högskolan Kristianstad. Det ena 

lärosätet har gamla anor (Kristianstad) och Malmö högskola har i likhet med exempelvis 

Södertörns högskola en uttalad mångfaldsprofil. Geografisk närhet de två högskolorna 

emellan finns dessutom. Däremot är ingen av högskolorna idag en professionshögskola i 

avseendet att en utbildningsgren, exempelvis lärarutbildningen, dominerar utbudet (även om 

både Högskolan Kristianstad och Malmö högskola har lärarutbildningar bland sina 

utbildningsprogram och dessa utbildningar var fundamentala när respektive lärosäte 

grundades).
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Sammantaget, de sju diskuterade urvalskriterierna ledde mig fram till de två fallen Södertörns 

högskola och Lärarhögskolan i Stockholm. 
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 För att variera språket i uppsatsen använder jag för att omtala Södertörns högskola dessutom SH och enbart 

Södertörn, medan förutom Lärarhögskolan i Stockholm omnämner jag lärosätet LHS och Lärarhögskolan. 
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 Läs mer om respektive högskola på www.mah.se och www.hkr.se  

http://www.mah.se/
http://www.hkr.se/
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Urval av intervjupersoner 

Vid kvalitativa studier handlar det nästan alltid om ett selektivt urval av studieobjekt 

(Svenning, 1996). Vidare menar Svenning (ibid.) att det inte finns anledning att inom ramen 

för kvalitativa studier göra ett slumpmässigt urval – något som ofta är kutym vid 

genomförande av kvantitativa undersökningar. Ett resonemang förs av Merriam (1988/1994) 

om att kvalitativa forskningsmetoder innefattar en kontinuerlig urvalsprocess. Han (ibid.) 

benämner dessa som kriterierelaterade eller ändamålsenliga. En variant av det 

kriterierelaterade urvalet, är det så kallat teoretiska urvalet (ibid.). I korthet innebär det att 

data som framkommer under en undersöknings gång leder forskaren till nästa dokument eller 

intervjuperson. Processen fordrar, enligt Merriam (ibid.), att forskaren beskriver kriterierna 

för att en enhet (inom exempelvis ett undersökt fall) ska bedömas som lämpligt att inkluderas 

i undersökningen. Min urvalsprocess, av intervjupersoner, i undersökningen kan sägas likna 

det som kännetecknar det teoretiska urvalet, men har också gemensamma nämnare med så 

kallat målinriktat urval. Målinriktat urval (ibid.) innebär att forskaren gör urval av enheter, 

exempelvis intervjupersoner, inom ett fall utifrån vad han/hon försöker upptäcka och förstå 

och baserar också urvalet på antaganden om att han/hon kommer att lära sig så mycket som 

möjligt av de enheter som väljs ut.  

 

De kriterium och tankar inför urval av intervjupersoner jag hade inför kontakten med 

respektive högskola var följande: 

 Eftersom undersökningens syfte är att utgå från validerarnas upplevelser, bör 

intervjupersonen antingen själv vara bedömare, delta i bedömningar eller ha kunskap 

om hur högskolans bedömningar av reell kompetens går till. Således, 

intervjupersonens funktion/position sett till bedömningsprocessen utgjorde det 

viktigaste urvalskriteriet. 

 Det är ett plus om intervjupersonen både kan antas ha kunskap om bedömningar av 

reell kompetens och hur och varför arbetet med reell kompetens-bedömningar 

organiseras på ett visst sätt vid högskolan. 

 Beroende på hur högskolan valt att organisera arbetet med bedömning av behörighet 

enligt reell kompetens, gjorde jag antagandet att det bidrog till fördjupad förståelse, 

ökat lärande och att fler infallsvinklar kom fram genom att låta olika funktioner/roller 

i organisationen kring bedömning av reell kompetens bidra med sin syn i 

undersökningen. Ingen särskild ”yrkeskategori” valdes således ut i förväg av mig att 

endast den kategorin anställda ”och inga andra” kunde vara intervjupersoner. Jag ville 

vara öppen för hur respektive högskola valt att organisera sitt arbete och först därefter 

göra urvalet. 

 Det är ett plus, inte minst för att spegla organisationsperspektivet, att intervjua någon 

som varit med i utformningen av/beslutat om de lokala reell kompetens-

bestämmelserna vid högskolan. 

 Att ha med högste ansvarig för antagningen/chefen för antagningen, förutsatt att beslut 

om behörighet enligt reell kompetens tas där vid högskolan, antogs av mig vara en 

fördel utifrån insikten att han/hon sannolikt hade insyn i och påverkan på policyarbetet 

beträffande tillträdesbestämmelser vid lärosätet. 

 Personerna som intervjuas bör anse att det är okej att inte vara anonym i 

undersökningen.
57

 

 Antal intervjupersoner som totalt bör ingå i undersökningen får avgöras utifrån hur de 

två högskolornas respektive bedömningsprocesser organiseras, möjligheten att få 

tillgång till/kunna göra intervjuer med relevanta personer samt upplevd mättnad i 
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insamlad data – när jag känner att ”nu kommer jag nog inte längre eller djupare i detta 

fall genom att genomföra fler intervjuer vid högskolan med fler personer”. Jag antog 

att det senare skulle visa sig efter hand och kanske skulle arta sig olika vid respektive 

lärosäte. 

 

Värt att nämna är att objektiva faktorer som ålder, anställningstid vid högskolan och kön på 

intervjupersonerna inte utgjorde urvalskriterier. Dessa faktorer bedömdes av mig vara 

underordnade och mindre viktiga vid urvalet av intervjupersoner än ovanstående kriterier, 

vilka baseras huvudsakligen på roll/funktion och högskolornas organisation av arbetet med 

bedömning av behörighet enligt reell kompetens. 

 

Efter att ha bestämt vilka högskolor/fall jag ville undersöka och använda som empiri och 

funderat igenom urvalskriterierna för val av intervjupersoner, kollade jag via respektive 

lärosätes hemsida upp vilka personer som jobbade på antagningen (Södertörn) respektive 

antagningsgruppen inom studentavdelningen (Lärarhögskolan). Syftet var att få en 

uppfattning om vilka personer jag borde kontakta för att presentera mig, min uppsatsidé och 

möjligheten att både ta del av dokument från lärosätet och genomföra intervjuer med ett antal 

för undersökningen lämpliga personer. Inför kontakttagandet hade jag gjort en enkel 

samtalsmall som stöd för telefonsamtalen. Den innehöll information om mig och syftet med 

uppsatsen, att jag i undersökningen önskade nämna högskolan vid namn (och om det var okej) 

samt korta frågor om möjliga intervjupersoner, hur valideringsarbetet organiseras och 

högskolans policydokument rörande tillträdesprocessen. 

 

Kontakt togs med såväl Södertörn som Lärarhögskolan i slutet av mars 2006. Vid Södertörn 

kom jag direkt i kontakt med den person som också blev min första intervjuperson i 

undersökningen – antagningsansvarig vid Södertörns högskola. Denna person sa sig vara den 

som ansvarade för handläggning av ansökningar om behörighet enligt reell kompetens vid 

högskolan. Antagningsansvarig sa att högskolan hade ganska få ansökningar om reell 

kompetens, men tipsade om att också intervjua rektorn för Södertörn då denne var den som 

formellt fattade beslut i reell kompetens-ärenden. Jag tog kontakt med rektorsassistenten, som 

efter någon vecka lät hälsa att rektorn sagt ja till att genomföra en mejlintervju: att få frågor 

mejlade till sig och besvara skriftligen per mejl. Även om jag såg begränsningar med en sådan 

intervjuform, i första hand liten möjlighet för mig att kontrollera och faktiskt veta om rektor 

eller någon av denne utsedd person är den som svarar på de mejlade intervjufrågorna och 

om/hur eventuell samordning i svaren på frågorna görs med exempelvis antagningsansvarig, 

okejade jag mejlintervjuformen med rektor. Jag önskade gärna ta del av rektors perspektiv 

och tänkte att jag i efterhand får väga in intervjumaterialets värde för undersökningen samt 

trodde att rektors input vore ett värdefullt komplement till antagningsansvarigs tankar. I 

mitten av april 2006 mejlade jag därför cirka 15 öppna frågor till rektor. Frågorna var ett urval 

av intervjufrågor från intervjuområdena i intervjuguiden (se Appendix 2). Efter en vecka kom 

svar från rektors assistent att rektor konstaterat att hon är fel person att besvara mina frågor 

och att rektor istället hänvisar mina frågor till antagningsansvarig (som jag då redan hade 

intervjuat). 

 

Vid Södertörn visade det sig att bedömningar av reell kompetens i praktiken handläggs/görs 

av en person, antagningsansvarig, som vid eventuell osäkerhet kring särskild behörighet 

inhämtar ämnesansvarigs (vid respektive institution) synpunkter innan beslut fattas. Alltså – 

en till antal personer räknat tämligen liten valideringsorganisation. Då jag likväl tänkte att det 

vore intressant att erhålla synpunkter på reell kompetens-bedömningsprocessen från någon 

ytterligare person och funktion vid högskolan, kontaktade jag (på rekommendation från 
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antagningsansvarig) studierektorn vid den institution som antagningsansvarig sa sig kontakta 

för flest (fortfarande ”få” ärenden enligt antagningsansvarig) inhämtanden av ämnesspecifika 

synpunkter – institutionen för ekonomi och företagande. Studierektorn tackade ja och 

upplyste samtidigt om att han inte hade något emot att låta sig intervjuas kring reell 

kompetens-bedömningsprocessen. Däremot påpekade han att han dittills inte hade varit med 

om att bedöma någon enligt reell kompetens-bestämmelserna men kände till hur det var tänkt 

att fungera. 

 

Gällande urval av intervjupersoner vid Lärarhögskolan såg det lite annorlunda ut än vid 

Södertörn. Den jag kontaktade och som blev min ingång till högskolan var chefen, kallad 

gruppansvarig, för antagningsgruppen. Han gjorde bedömningen att han sannolikt var en 

lämplig intervjuperson, liksom den antagningsansvarige/handläggaren och föredraganden i 

antagningsärenden som förbereder förslagen till beslut i reell kompetens-bedömningsärenden 

vid LHS. En viktig struktur i Lärarhögskolans arbete med validering av reell kompetens var 

vidare det så kallade valideringsrådet. Dess funktion är i korthet att diskutera och ge förslag 

på beslut, vilka den antagningsansvarige/handläggaren förberett beslutsförslag för, gällande 

inkomna ansökningar enligt reell kompetens till chefen för studerandeenheten. 

Antagningsgruppen ingår organisatoriskt i studerandeenheten. I realiteten, har det visat sig, 

ändrar inte chefen för studerandeenheten valideringsrådets beslutsförslag. Gruppansvarig 

föreslog att jag, för att få insikt i organiseringen av arbetet, också borde intervjua ordföranden 

för valideringsrådet. Denne var en tidigare prefekt, studie- och yrkesvägledare samt 

utbildningsledare vid Lärarhögskolan. Vid LHS kom mina intervjupersoner således att 

utgöras av den ansvarige för antagningsgruppen, den huvudsaklige 

handläggaren/föredraganden i reell kompetens-bedömningsärenden samt (nämnda) 

ordförande i valideringsrådet. I valideringsrådet ingick vid tiden för datainsamlingen 

studievägledare, tre institutionsrepresentanter, handläggaren i reell kompetens-ärenden och 

studeranderepresentanter utöver ordföranden för rådet. Till skillnad från Södertörn var rektor 

vid Lärarhögskolan inte involverad i reell kompetens-beslut, varför denne uteslöts som 

intervjuperson. Chefen för studerandeenheten var enligt gruppansvarig inte heller direkt 

inblandad i bedömningarna, även om hon formellt fattade besluten, varför hon också valdes 

bort av mig. Studeranderepresentanterna hade kunnat vara intressanta intervjupersoner, men 

då dessa enligt ordföranden i valideringsrådet inte deltagit i särskilt många möten i rådet valde 

jag bort dem med motivet att jag antog att de på grund av lågt mötesdeltagande sannolikt inte 

var de mest insatta i hur bedömningsarbetet praktiskt gick till.  

 

Intervjuerna med Lärarhögskolans tre representanter genomfördes i följande ordning: 

handläggaren, gruppansvarig och avslutningsvis ordföranden för valideringsrådet. Min idé var 

att börja med den mest ”handläggarinriktade” och avsluta med representanten för det 

samverkansorgan som gissningsvis la särskild vikt vid bedömningsprincipiella och generella 

frågor. Efter den tredje intervjun upplevde jag en mättnad i insamlad data, varför jag valde att 

inte genomföra fler intervjuer vid Lärarhögskolan. Samma känsla hade jag efter intervjun med 

studierektorn vid Södertörns högskola, även om endast två intervjuer genomfördes vid 

lärosätet. Sett till uppsatsen syfte och frågeställningar upplevde jag likväl att insamlad data 

var tillräckligt omfångsrik för att kunna bearbetas och analyseras och tillsammans med 

dokumenten utgöra underlag för ”fallet” Södertörn, även om rektors perspektiv kanske hade 

bidragit ytterligare till förståelsen.
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Hur datainsamlingen gjordes 

En ganska vanlig form av flermetodsanvändning vid kvalitativa studier är användandet av 

intervju och dokumentanalys (Denzin och Lincoln, 1994; Svenning, 1996). Dessa tekniker för 

datainsamling har jag, med utgångspunkt i mina frågeställningar, valt för att samla in 

kompletterande information från olika källor. I kommande två avsnitt utvecklar jag hur jag 

gått tillväga och varför.  

 

Dokumentanalys 

Mason (1996), liksom Merriam (1988/1994), menar att dokument som utgör empiri och är 

föremål för analys kan utgöras av allehanda textbaserade dokument (och ibland även av icke 

textbaserade källor). Dokumenten kan antingen införskaffas av forskaren själv eller erhållas 

av människor eller organisationer som är föremål för undersökningen (Mason, 1996). 

Dokumenten tas i regel fram för andra syften än forskningsändamål och utgör ofta en stor 

informationskälla (Merriam, 1988/1994). Vidare anser Merriam att värdet på dokumentet, 

som källa för information, avgörs av om det innehåller data av relevans för undersökningens 

frågeställning(ar) och huruvida det går att få fram informationen på ett systematiskt vis. 

Fördelar med dokument som källa, kan vara att data om det fenomen som undersöks kanske 

inte går att få fram på annat sätt än via vissa dokument (Mason, 1996). Merriam (1988/1994) 

framhåller att en annan fördel är dokuments ”stabilitet”. Till skillnad från exempelvis 

intervjuer och observationer påverkar forskaren inte dokumenten genom sin närvaro och 

dokument kan därför sägas vara ”objektiva informationskällor” – de finns där och är möjliga 

att studera (ibid.). Nackdelar med användning av dokument som källa i en studie, anser 

Merriam, kan vara svårighet att avgöra dokumentets riktighet och äkthet. Personliga 

dokument kan förfalskas, medvetet eller omedvetet, och det är väsentligt att granska 

dokument utifrån den kontext de skapats inom (ibid.).  

 

För mig fyller dokumenten som källor i undersökningen en kompletterande funktion till 

huvudkällan ”intervjuutsagor”, vilka kan sägas vara resultaten av genomförda intervjuer. 

Införskaffade dokument, både de jag fått tag i själv och bett om att få från de två högskolorna, 

fyller rollen att spegla hur de studerade högskolorna – uttalat i diverse styrdokument och 

andra skriftliga informationskällor – säger sig (vilja) arbeta med bedömning av behörighet 

utifrån reell kompetens. I korthet: en spegling av organisationsperspektivet där högskolan 

med egna ord anger arbetssätt, syn på reell kompetens, bedömningsmetoder med mera. Fokus 

i resultatredovisningen, och framför allt senare i analysen och diskussionen, blir bland annat 

att jämföra intervjupersonernas uppfattningar med vad som sägs i olika dokument. Detta i 

syfte att försöka urskilja om bedömningar som görs är i linje med uttalade och beslutade 

policies/riktlinjer gällande behörighet enligt reell kompetens. 

 

I urvalet av dokument för undersökningen vägleds jag av Merriams (1988/1994) och Masons 

(1996) ovan förda resonemang. De dokument som utgör empiriskt material, och införskaffats 

antingen genom att laddas ned från de studerade högskolornas hemsidor eller genom att få 

dem mejlade eller postade, är: årsredovisningar, antagningsordningar, frågor om anmälan, 

ansökningsblanketter för validering av reell kompetens, organisationsstrukturbeskrivningar, 

utbildningskataloger, statistik kring gjorda reell kompetens-bedömningar (endast för 

Lärarhögskolan), beslut i ärenden avseende bedömning av reell kompetens för behörighet 

(endast för Lärarhögskolan), en rapport om validering av reell kompetens (endast för 

Lärarhögskolan), protokoll avseende åtgärder med anledning av genomförd 

valideringsrapport (endast för Lärarhögskolan) samt ansökningar om behörighet enligt reell 
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kompetens (endast för Södertörns högskola).
59

 Vid sökningarna på högskolornas hemsidor 

använde jag i fritextsökfunktionen, för att hitta relevant material, bland annat sökorden och 

sökordskombinationerna: reell kompetens, reell kompetens OCH tillträde, reell kompetens 

OCH behörighet, reell kompetens OCH vägledning, antagning, antagningsordning, 

antagningsordning OCH reell kompetens samt årsredovisning.  

 

Min uppfattning är att de båda undersökta högskolorna varit hjälpsamma i att bistå med 

dokument av intresse för studien. Något fler material har, som kan utläsas, förvärvats från 

Lärarhögskolan än Södertörn. 

 

Intervjuer 

I undersökningen, en kvalitativ fallstudie, avser jag inom ramen för två fall gå på djupet och 

undersöka ett flertal aspekter av bedömning av behörighet enligt reell kompetens. I 

forskningsarbetet hjälper vad-, hur- och varförfrågor mig att fördjupa förståelsen för och 

utveckla kunskapen om det som studeras. Detta sker exempelvis genom att både beskrivande 

och utforskande frågor ställs till intervjupersonerna i syfte att försöka komma bakom det 

direkt uppenbara eller framträdande och se om det finns bakomliggande faktorer eller 

tolkningsmöjligheter kring det som undersöks. Att se det till synes exponerade i annat sken är 

som bekant en av mina utgångspunkter.  

 

Merriam (198/1994) anser att val av intervjun som främsta datainsamlingsmetod bör grundas 

på överväganden om vilken slags information forskaren tror sig behöva och om intervjun 

anses vara det bästa sättet att få fram den informationen på. För att ha möjlighet att utveckla 

min förståelse för hur bedömningar av behörighet enligt reell kompetens görs, ansåg jag att 

intervjuer var en lämplig metod. Jag ville nämligen ha möjlighet att ställa eventuella 

fördjupade uppföljningsfrågor i efterhand om jag ansåg det nödvändigt, ha chansen att förfina 

mina ”sökningar” och mitt utforskande av undersökt fenomen genom att omformulera vissa 

intervjufrågor efter hand och allt eftersom min kunskap och förståelse för reell kompetens 

ökade, kunna studera och bedöma validerarnas kroppsspråk och sätt att formulera sig i 

relation till ställda frågor. Vidare önskade jag kunna komma in på frågeområden jag inte tänkt 

ut i förväg men som visat sig relevanta under intervjuns gång. Allt detta trodde jag mig ha 

möjlighet till genom användandet av intervjun som teknik för datainsamling. En annan faktor 

som var viktig, och som framhålls av Lantz (1993), är att intervjun kan bidra till förståelse för 

den kontext där empirin samlas in. När det gäller validering av reell kompetens är just 

sammanhangets betydelse för bedömning av reell kompetens något flera forskare (Andersson 

& Fejes, 2005a; Andersson, Sjösten & Ahn, 2003; Bendz, 1998; Säfström, 2004b) framhåller. 

Eftersom bedömning av reell kompetens i högskolesammanhang är relativt outforskat som 

fenomen, finns starka skäl att nyttja en datainsamlingsteknik som främjar en rik dataflora och 

eventuella oväntade och kanske nya data av värde för kunskapsutvecklingen på området. Det 

är något Kvale (1996/1997) anger att intervjun, rätt använd, kan möjliggöra.  

 

I formuleringen av intervjufrågor hade jag viss tankehjälp av Göranssons (2004) 

intervjumanual. Både för inspiration och för att avgöra vilka frågor som kunde vara 

intressanta att också ställa i min undersökning, respektive inte ställa, då jag och Göransson 
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 Ansökningarna för behörighet enligt reell kompetens från Södertörns högskola utgjordes av ansökningar inför 

höstterminen 2004. Dessa dokument har inte utgjort källmaterial som analyserats vidare, då mitt syfte inte är att 

analysera enskilda ansökningar eller exempelvis studera sökandes uppfattning om behörighet enligt reell 

kompetens. Däremot har jag läst igenom ett flertal ansökningar för att få en uppfattning om hur ansökningar kan 

se ut och hur sökande formulerar sig.  
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utgår från delvis olika syften och frågeställningar i våra respektive undersökningar. När 

intervjuerna påbörjades, och intervjuguiden gjordes, hade jag läst ett antal rapporter, böcker 

och vetenskapliga artiklar och tagit del av viss statistik kring validering av reell kompetens. 

Jag gick således ut ”på fältet” hyfsat inläst på mitt undersökningsområde, även om jag 

fortfarande var i startgroparna med författandet av föreliggande studie. Intervjuguiden (se 

Appendix 2) jag nyttjade vid genomförandet av intervjuerna byggdes upp kring ett antal 

frågeområden och öppna frågor inom de respektive frågeområdena, samt nyckelord till stöd 

för en del av frågeställningarna. Även om intervjuguiden, som förfinades något efterhand i 

form av ett antal frågor togs bort och några lades till allt eftersom min kunskap om undersökt 

fenomen ökade, innehåller många frågor har jag inte använt guiden slaviskt. Majoriteten av 

intervjufrågornas fokus hanns med vid genomförandet, men samtliga intervjuer har 

innehållsligt haft karaktären av att flyta mellan frågeområdena. I min intervjuarroll har jag sett 

samspelet mellan mig och respondenten och att ibland inte avbryta en intervjupersons 

utläggning som en viktig förutsättning. Krag Jacobsen (1993) säger att intervjun är ett 

samspel mellan intervjuaren och respondenten och att fastän bestämda roller finns, bör dessa i 

intervjusituationen stå tillbaka ifall intervjuaren tror att meningsfull data likväl går att utverka 

och om intervjuaren tror att intervjusituationen därigenom förbättras. Krag Jacobsens synsätt 

har väglett hur jag försökt genomföra intervjuerna. En ytterligare anledning att inte styra 

intervjuerna mer än nödvändigt pekar Merriam (1988/1994) på. Hon lyfter att när inriktningen 

styrs av både intervjuaren och respondenten ökar möjligheten för forskaren att upptäcka nya 

idéer, samtidigt som relevanta sidor av problemområdet kan komma fram på ett sätt som 

kanske inte skulle ske i mer styrda intervjusituationer. 

 

Inför intervjun hade jag antingen talat i telefon eller mejlat med respektive intervjuperson, 

varför han/hon kände till uppsatsens syfte redan innan vi sågs. Intervjutillfällena inleddes 

emellertid med några minuters samtal där jag repeterade syftet, informerade om vilka 

högskolor som studerades och vilka funktioner jag vid respektive högskola avsåg intervjua. 

Dessutom stämde jag av om det var okej att intervjun spelades in på band, beskrev i stort hur 

jag skulle använda insamlad data, nämnde att jag inte skrev på uppdrag av någon samt hade 

en kort diskussion med intervjupersonen om att jag i min studie önskade vara öppen med 

vilka högskolor jag undersökt och vilka funktioner vid de respektive lärosätena jag intervjuat. 

Samtliga fem intervjupersoner samtyckte till att intervjun spelades in och okejade att inte vara 

anonyma i uppsatsen. Intervjuerna genomfördes på de respektive intervjupersonernas 

arbetsplatser och tjänsterum, förutom en intervju som genomfördes i en kollegas tjänsterum, 

under tidsperioden 060413 – 060628. De tre första intervjuerna tog var och en cirka en timme 

och 45 minuter, den fjärde cirka en timme och den avslutande femte intervjun höll på i knappt 

40 minuter. I takt med att min förståelse för det som undersöktes ökade och färre nya aspekter 

syntes framträda, blev intervjuerna kortare. 

 

Den form jag nyttjade vid intervjuerna har mycket gemensamt med vad Lantz (1993) kallar 

öppet riktad intervju. Bland annat i form av att mitt intervjuande fokuserade det undersökta 

fenomenets kvaliteter, att ett antal frågeområden stod i centrum för intervjun och att 

respondenten fördjupade sig inom det som intervjuaren ansåg vara meningsfullt. De 

genomförda intervjuerna visade sig också te sig delvis olika, vilket är en fördel i förståelsen 

av det undersökta fenomenets kvaliteter. Intervjuerna inleddes med frågor kring bakgrund och 

statistik, frågeställningar som sannolikt betraktas som lätta att besvara för intervjupersonerna, 

för att därefter ganska snabbt gå över till öppnare och mer djuplodande spörsmål. I slutet av 

varje intervju ställde jag frågan ”Om du var i min roll och ska träffa andra bedömare, vilka 

frågor skulle du absolut ställa då?” för att få nya idéer och intressanta tips inför kommande 

intervjuer. 
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Två intervjupersoner kontaktade jag efter respektive genomförd intervju för ett antal 

uppföljningsfrågor jag antingen kom på direkt i anslutning till intervjun eller efter 

transkribering av densamma. Efter varje genomförd intervju, när jag kommit hem, 

utvärderade jag intervjuförfarandet och frågorna genom en PMI (Plus Minus Intressant) för att 

se vad jag kunde förbättra till nästa intervjutillfälle. PMI-metoden går ut på att du gör tre 

kolumner, en för vardera bokstaven P, M och I, där du skriver ned vad som fungerat bra 

(Plus), kan utvecklas (Minus) respektive om något av extraordinärt intresse framkom 

(Intressant). Jag noterade också vilka frågor som fungerat särskilt bra liksom de som inte var 

lika värdefulla sett ur perspektivet att bidra till ökad förståelse för och kunskap om undersökt 

problemområde. Med utgångspunkt i gjorda PMI:er kunde jag bland annat utläsa att min 

intervjuteknik och förmåga till aktivt lyssnande förfinades efter hand, att stämningen under 

intervjuerna enligt mig generellt var bra och avslappnad och att de i förväg förberedda 

frågorna ”höll” och gav värdefull data. 

 

Problem under intervjuarbetets gång 

I ett tidigare avsnitt, Urval av intervjupersoner, redovisas att den planerade intervjun med 

rektorn för Södertörns högskola ställdes in. Eftersom intervjun med högskolans 

antagningsansvarig visade sig vara väldigt uttömmande i informationshänseende, upplever jag 

inte att data som hade kunnat komma fram genom rektorsintervjun hade blivit avgörande för 

möjligheten till helhetsförståelse av Södertörns bedömningar av behörighet enligt reell 

kompetens vid tillträde. Däremot förloras sannolikt ett visst mått av organisationsperspektiv, 

och reliabiliteten minskar, genom att inte fler personer högre upp i förvaltningshierarkin än 

antagningsansvarig och studierektorn kom till tals. Dock, visade det sig, att 

antagningsansvarig var den som utformade/skrev antagningsordningen (även om beslut 

formellt fattas av rektor), det styrdokument där högskolans lokala tillträdesbestämmelser 

gällande bland annat reell kompetens beskrivs. Dokumentet utgör en viktig beståndsdel i vad 

som kan sägas vara organisationsperspektivet på bedömning enligt reell kompetens, varför jag 

i undersökningen – situationen till trots – anser att detta perspektiv vid Södertörn också 

inkluderas i uppsatsen om än något decimerat och inte diskuterat med utgångspunkt i rektors 

direktinput på samma sätt som om en intervju hade ägt rum.  

 

Bearbetning och analys av insamlad data 

 

Utskrift av intervjuer 

För att intervjuaren ska kunna koncentrera sig på samspelet och det som sägs under intervjun, 

är bandspelare ett bra sätt att registrera intervjuer på (Kvale, 1996/1997). Med hjälp av 

bandspelare/motsvarande kan intervjuaren om så önskas i efterhand gå tillbaka till intervjun 

för omlyssning och exempelvis notera pauser, tonfall och liknande som kan vara av betydelse 

för tolkning av empirin (ibid.).  

 

Eftersom samtliga intervjupersoner i min undersökning gav samtycke till att intervjun 

spelades in, hade jag många timmars intervjumaterial att gå igenom. Jag valde att spela in 

intervjuerna huvudsakligen för att, om jag ansåg det nödvändigt, kunna gå tillbaka till dem 

och i efterhand återuppleva intervjusituationen. Andra orsaker var att genom att göra 

inspelningar av intervjuerna vara mer fokuserad på mina respondenter, aktivt lyssna, slippa 

anteckna och intervjua samtidigt, vara säker på att det som sagts registreras och återges 

korrekt samt lättare vara uppmärksam också med följdfrågor, på sidospår och motsägelser i 
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intervjupersonernas utsagor. Och, inte minst, försöka notera vad som inte sägs och jag därför 

bör fördjupa mig inom under intervjuns förlopp och även senare i analysen.  

 

Samtliga intervjuer transkriberades. De två första intervjuerna och den femte skrevs ut samma 

dag intervjuerna genomfördes eller dagen efter, intervju tre och fyra transkriberades två 

månader efter genomförande. Ingen särskild anledning finns till att jag väntade med att skriva 

ut dessa två intervjuer, förutom att jag hade mycket annat att göra parallellt med 

uppsatsskrivandet. Därför fick utskriftsarbetet dröja. Alla fem intervjuerna skrevs ut 

ordagrant, ord för ord, i dialogform. Pauseringar/tillfällig tystnad under intervjuerna noterades 

i utskriften med tre punkter inom en hakparantes […] oavsett pausens/tystnadens längd. Med 

utgångspunkt i Kvales (ibid.) resonemang att forskaren vid senare tolkning och analys av 

intervjuutsagornas innehåll kan vara betjänt av att veta om pauser/tystnad och ljud av olika 

slag (exempelvis skratt, ringande telefon, bläddrande i papper), noterades sådant i 

intervjuutskrifterna inom en hakparantes då det förekom. Ordagrann transkription tar tid. För 

min del tog intervju ett till fyra mellan nio och fjorton timmar att skriva ut – per intervju. 

Delvis berodde det på, i två av intervjuerna, att ett fönster stått öppet under intervjuerna och 

brus hördes i bakgrunden. Bruset gjorde att jag under transkriberingsarbetet behövde spola 

tillbaka bandet flera gånger för att vara 100 procent säker på vad som sades och kunna återge 

orden rätt i skrift. Det kändes viktigt att återge exakt rätt, inte ungefär, för att senare i 

resultatredovisningen kunna citera intervjupersonerna. Den femte intervjun, som tidsmässigt 

var betydligt kortare än de fyra första, tog fyra-fem timmar att skriva ut. Totalt resulterade de 

fem utskrivna intervjuerna i ganska exakt etthundra A-4 sidor utskrivna med normalt 

radavstånd och Times New Roman tolv punkter.  

 

Analys av intervjuer och dokument 

Min analys av empirin, intervjuutsagor och dokument, innebär bland annat att försöka vad 

Tebelius (1987, s. 122) kallar ”föra upp till ytan det underförstådda eller omedvetna”. Vidare 

kan sägas att jag närmar mig insamlad data med utgångspunkt i mina perspektiv – de styr 

både vad jag ser och inte ser (ibid.) Enligt Merriam (1988/1994) är analysdelen av en 

undersökning en process som startar redan innan all data samlats in, även om analysen ofta 

går in i ett mer intensivt stadium när samtliga data väl ackumulerats. All data som utgör 

empiri i undersökningen samlades in våren 2006 och jag byggde i takt med empiriinsamlandet 

vissa mentala fragment av vad analysdelen i uppsatsen skulle kunna tänkas innehålla. 

Däremot gjorde jag en paus i uppsatsskrivandet, och därmed också i det aktiva 

uppsatstänkandet, mellan september 2006 och februari 2008. När jag väl påbörjade skriv- och 

tankeprocessen igen 2008, efter att först ha bearbetat den textmassa jag dittills producerat, 

skrev jag i stort sett klart kapitlen Bakgrund, kunskapsläge och kontextbestämning, 

Tolkningsram, centrala begrepp och fördjupade aspekter beträffande validering av reell 

kompetens vid tillträde till högskoleutbildning och Metod innan jag påbörjade författandet av 

kapitlen innehållande resultatredovisning, analys, diskussion och slutsatser. Således, den 

aktiva analysfasen skedde ungefär två år efter genomförd datainsamling. Flertalet analysidéer 

och tankar av olika slag för det framtida analys- och diskussionsarbetet föddes emellertid 

parallellt med datainsamlingen våren 2006, andra växte successivt fram i takt med författandet 

av uppsatsens tidiga kapitel våren 2008 och allt efter att resultatredovisningen skrevs. Att ha 

ordagrant utskrivna intervjuutsagor visade sig vara guld värt, inte minst för minnet av 

intervjusituationen, när väl resultatredovisning och analys påbörjades lång tid efter 

genomförda intervjuer.   
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För mig fyller, som redan påpekats, dokumenten som källor i undersökningen en 

kompletterande funktion till huvudkällan intervjuutsagor. Det finns flera tillvägagångssätt att 

välja på vid analys av intervjuer och/eller dokument/texter och jag läste olika forskares 

förslag på genomförande för tips och inspiration (exempelvis Hodder, 1994; Kvale, 

1996/1997; Lantz, 1993; Mason, 1996; Merriam, 1988/1994; Miles & Huberman, 1994; 

Olsson, 1999; Tebelius, 1987). Praktiskt har jag, i analysen av intervjuer och dokument, gått 

tillväga enligt följande. Först läste jag igenom intervjuutskrifterna en gång utan att göra 

noteringar. Syftet var att få en uppfattning om vilka slags data jag hade att tillgå och vad 

informationen innehåller i stort. Därefter, vid en andra genomläsning, markerade jag 

nyckelbegrepp och gjorde också noteringar och skrev korta tankar i marginalen som jag 

senare vid författandet av resultatredovisningen och analysen kunde gå tillbaka till. Vid den 

andra genomläsningen av materialet började jag skriva förslag på teman som de markerade 

nyckelbegreppen kunde tänkas ”grupperas” inom och som jag senare kunde beröra. Dessa 

teman skrev jag på ett stort antal post it-lappar. I de analyserade dokumenten markerade jag 

nyckelbegrepp och formuleringar som jag tänkte vore värdefulla att jämföra 

intervjupersonernas hållning gentemot. Särskilt intresserade jag mig för om det förekom 

motsägelser respektive överensstämmelse mellan vad respondenterna sa och vad som stod om 

behörighet enligt reell kompetens i högskolornas utbildningskataloger, ansökningsblanketter, 

antagningsordningar, i den sökbara informationen på hemsidorna och i andra dokument.  

 

Vissa begrepp och synpunkter återfanns hos flera respondenter, andra tankar bara hos en enda 

eller kanske två personer. Återkom samma eller likartad åsikt hos flera intervjupersoner ledde 

det mig till att i större utsträckning reflektera i banor av ”är det här en vanligt förekommande 

tanke/handling hos bedömare” än om en tanke/ett beskrivet beteende endast uttrycktes av en 

intervjuperson. Intervjuguidens frågeområden och frågeställningar hjälpte mig att lättare 

kategorisera intervjusvaren och kanske framför allt att koppla nyckelbegrepp till olika 

frågeområden. Genom att dela in intervjupersonernas citat, synpunkter och använda 

nyckelbegrepp i olika kategorier framträdde så småningom ett antal grupper av dels teman 

och dels tankar, citat, nyckelbegrepp et cetera inom dessa olika kategorier. Merriam 

(1988/1994) menar, apropå kategorisering, att antal kategorier och vilka man skapar beror på 

den information som framkommer och undersökningens fokus. Hon exemplifierar med ett 

sätt, vilket jag använde som tankestöd i grupperingen av data, som innebär att varje kategori 

bör innehålla data som inte kan hänföras till någon annan grupp och att oberoende kritiker bör 

hålla med om att kategorierna är rimliga utifrån den information som kategoriseringen 

grundar sig på. Ett annat avgränsningskriterium Merriam pekar på är att i respektive kategori 

av data ta med information som tycks förklara annan data som redan finns i gruppen.  

 

Jag väljer att skilja resultatredovisningen från analysen i uppsatsen, kapitelmässigt. Även om 

det finns fördelar med att ha dem i samma kapitel, exempelvis att empiri jämförs direkt, 

löpande och parallellt i texten med teorin, väljer jag att separera dem. Orsaken är att jag för 

tydlighetens och läsbarhetens skull tror att det är en fördel att i resultatkapitlet först beskriva 

empirin från olika källor och samtidigt föra redovisningen framåt med utgångspunkt i mina 

två undersökta fall för att därefter, i analyskapitlet, samlat resonera kring och analysera 

resultaten från undersökningens olika källor och fall med utgångspunkt i kunskapsläge och 

teori gällande tillträde till högskoleutbildning enligt reell kompetens.  

 

Etiska överväganden 

Enligt Kvale (1996/1997) är det särskilt i relation till tre aspekter, informerat samtycke, 

konfidentialitet och konsekvenser, relevant att diskutera etik i en intervjuundersökning. Han 
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(ibid., s. 106) anser samtidigt att etiska ”koder” sällan anger exakta lösningar för normativa 

val under ett forskningsprojekts förlopp, men ger riktlinjer och kan mer sägas ”likna texter 

som ska tolkas än regler som ska följas”. Jag väljer att resonera kring etiska överväganden jag 

haft under undersökningens gång med utgångspunkt i Kvales tre nämnda punkter. Med 

informerat samtycke, ska sägas, avser Kvale (ibid.) att före intervjun delge intervjupersonerna 

intervjuns syfte och upplägg i stort, för- och nackdelar deltagande kan innebära samt nämna 

att medverkan i undersökningen är frivilligt. Konfidentialitet handlar (ibid.) om att personliga 

data som möjliggör identifikation av intervjupersonerna inte bör tas med i 

resultatredovisningen. Konsekvenser innebär (ibid.) att forskaren bör väga in tänkbara 

positiva respektive negativa konsekvenser för respondenterna med anledning av deras 

medverkan i undersökningen, exempelvis konsekvenser inte bara för de personer som deltar i 

undersökningen utan också den större ”grupp” personerna representerar. 

 

För det första, informerat samtycke. Samtliga fem utvalda intervjupersoner kontaktades direkt 

av mig per telefon och tackade redan vid telefonsamtalet ja till att medverka. När vi väl 

träffades för intervju en tid senare repeterade jag bland annat uppsatsens syfte och tänkta 

genomförande (se avsnitten Urval av intervjupersoner och Intervjuer). Hur ”frivilligt” var 

intervjupersonernas deltagande? Som jag ser det tackade samtliga tillfrågade (med undantag 

för Södertörns rektor som avböjde efter att först ha svarat jakande) ja och det tycktes ske 

högst frivilligt i bemärkelsen att jag inte upplever att personerna kände sig tvingade, utan 

aktivt och frivilligt själva valde att låta sig intervjuas och bidra med sina erfarenheter och 

uppfattningar. Min upplevelse, vid flera av telefonsamtalen med de blivande respondenterna, 

var att flera intervjupersoner tyckte att uppsatsens syfte verkade intressant och gärna sa sig 

bidra med tankar om det kunde vara till någon hjälp i undersökningen. En av 

intervjupersonerna var däremot vid telefonsamtalet aningen undrande till hur mycket 

personen ifråga kunde bidra med, men sa att det får väl intervjun utvisa.  

 

För det andra, konfidentialitet. Jag sa redan vid den första telefonkontakten att jag inte kunde 

garantera anonymitet för de medverkande intervjupersonerna i undersökningen. Det var för 

mig ett av mina urvalskriterier för medverkande intervjupersoner. Kriteriet ställdes aldrig på 

sin spets då ingen av de medverkande ifrågasatte mina tankar kring konfidentialitet eller sa att 

hans/hennes medverkan berodde på om han/hon kunde vara anonym i undersökningen. 

Samtliga fem intervjuade personer sa ja till att medverka och låta sig intervjuas. Däremot 

påpekade jag, och hade som en viktig utgångspunkt för arbetet, att inte avslöja ”generande” 

personliga privata data om de medverkande intervjupersonerna. Denna garanti var inte särskilt 

svår att ge intervjupersonerna, då undersökningens syfte och frågeställningar inte hade som 

sitt fokus att studera väldigt privata och utlämnande personliga data. Om någon av de 

tilltänkta intervjupersonerna hade haft som krav för medverkan att kunna vara anonym, hade 

jag fått tänka om och kanske ändra mitt förfarande något då jag såg det som väsentligare att 

intervjua ”rätt” personer/funktioner vid respektive lärosäte än att hålla på 

öppenhetsprincipen/att inte behandla personernas utsagor konfidentiellt. Nu behövdes dock så 

aldrig som sagt göras. Varför önskade jag emellertid vara öppen med vilka högskolor jag 

undersökt och vilka funktioner/roller jag intervjuat och som kan få som konsekvens att 

respondenterna lätt kan avslöjas och pekas ut som intervjupersoner? För det första, 

offentlighetsprincipen. Samtliga insamlade och analyserade dokument som tagits med i 

undersökningen är offentliga handlingar, då de undersökta högskolorna är myndigheter som 

omfattas av offentlighetsprincipen. Vem som helst, som så önskar, skulle kunna beställa fram 

de dokument som inte direkt är sökbara eller tillgängliga via organisationernas hemsidor men 

som existerar. Det är således inte ”hemliga” dokument som omfattas av undersökningen. För 

det andra, jag såg det som en fördel att – rent praktiskt – kunna återge vilka högskolor jag 
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undersökt istället för att behöva maskera, anonymisera och skriva om insamlad och redovisad 

data och vid ett sådant förfarande riskera att inte kunna vara lika ”skarp” i 

resultatredovisningen eller analysen av hänsyn till att inte avslöja de studerade fallens 

identitet. För det tredje, ingen av mina respondenter tyckte att vad de sa var någon 

”hemlighet” och att de ”stod” för vad de tyckte och skulle kunna framföra synpunkterna också 

i andra sammanhang än i intervjusituationen. Ett fjärde argument för öppenheten, handlade 

för mig om möjligheten att kanske i framtida studier av andra lärosäten kunna jämföra denna 

undersöknings resultat med vad som där framkommer. Exempelvis var Göransson (2004) 

öppen både med namnen på undersökta universitet och på de personer hon intervjuade. 

Sammantaget: jag vägde in konfidentialitetsaspekten och hade varit beredd att garantera 

anonymitet för undersökta högskolor, genom att i uppsatsen inte nämna dem vid namn, och 

intervjupersonerna om någon av respondenterna hade ställt det som krav för sin medverkan.  

 

Slutligen, konsekvenser för intervjupersonerna med anledning av medverkan i 

undersökningen. Det finns självfallet flera möjliga konsekvenser av medverkan. Den första, 

hoppas jag, är tillfället att lära. Genom att i, och sannolikt inför, intervjusituationen haft 

möjlighet att koncentrerat reflektera kring och svara på frågor om validering och reell 

kompetens kan exempelvis tankar eller insikter kring den egna organisationens bedömningar 

av behörighet enligt reell kompetens uppstå och vara idéstartskott för möjliga 

förbättringsåtgärder vid respektive högskola. Förhoppningsvis utgör också min färdiga 

uppsats en källa för inspiration, lärande och utveckling av bedömningsprocesserna. En 

potentiell möjlighet, för någon kanske en risk, som ett resultat av att låta sig intervjuas, kan 

vara en känsla hos intervjupersonen av misslyckande eller otillräcklighet i relation till 

exempelvis högskolans eller de egna gjorda bedömningarna av reell kompetens. Insikter kan 

verka nedslående, för den enskilda tjänstemannen eller organisationen, på så vis att de ibland 

pekar på brister man inte känt till sedan tidigare och inte alltid önskar veta om. Ökad kunskap 

kan således tänkas innebära både ett första steg mot förbättring eller verka nedslående – för 

tjänstemannen och/eller organisationen i sin helhet. En möjlig konsekvens av 

intervjupersonernas medverkan i undersökningen och att de inte deltar anonymt är risken att 

data i denna undersökning, som kommer de studerade högskolorna till del, kan innebära att 

intervjupersonerna känner sig utpekade eller felaktigt tolkade. Andra forskare hade kanske 

analyserat insamlad empiri med utgångspunkt i andra teoretiska perspektiv än de jag har, och 

utifrån delvis annan teori, och därför tolkat information på annat sätt samt kommit till 

annorlunda slutsatser än jag gjort.  

 

Metodkvalitet – några nyanser 

En vetenskaplig uppsats utan att diskutera begreppen validitet och reliabilitet står sig slätt. 

Validitet kan, klassiskt sett (Wolming, 1999), i en undersökning sägas betyda att ta ställning 

till om forskaren och mätinstrumenten mäter vad som avser att mätas, medan reliabilitet 

innebär att fundera över tillförlitligheten i det som mäts – vad Svenning (1996) menar i regel 

handlar om att två undersökningar med samma syfte och metod ger samma resultat. Eftersom 

begreppen validitet och reliabilitet ursprungligen utvecklades för kvantitativ forskning och 

naturvetenskapliga forskningsideal, bör de inte utan vidare användas som utgångspunkt också 

i kvalitativa studier (Miles & Huberman, 1994). Kvale (1996/1997), liksom Patel och 

Tebelius (1987b) och Merriam (1988/1994), menar att validitets- och reliabilitetsbegreppen 

kanske bör om inte ersättas av så i alla fall kompletteras med en för kvalitativa studier 

alternativ begreppsapparat. Patel och Tebelius (1987b) föreslår att vid kvalitativt inriktad 

forskning diskutera metodkvalitet utifrån begreppen tillämplighet, noggrannhet, pålitlighet 

och noggrannhet. Eftersom det är en kvalitativ fallstudie jag bedrivit, väljer jag att istället för 
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att ha begreppen validitet och reliabilitet som utgångspunkt för metodkvalitetsdiskussionen, 

använda Patel och Tebelius (ibid.) lanserade koncept och härigenom också beröra 

undersökningen utifrån validitets- och reliabilitetshänseende.  

 

Tillämplighet rör sig om forskarens val av undersökningsgrupp och teknik(er) för 

datainsamling i relation till undersökningens frågeställningar och upplägg (ibid.). 

Användbarheten, att datainsamlingsteknikerna och undersökningsgruppen utgör hjälp på 

vägen för att få fram information, bör vägleda forskaren (ibid.). I min undersökning valde jag 

både fall, intervjupersoner och dokument med utgångspunkt i ett flertal i förväg uppställda 

kriterium. Urvalen får således sägas vara baserade på tämligen rationell och på förhand 

planerad grund och med utgångspunkt i framför allt fallens, intervjupersonernas och 

dokumentens sannolika förmåga att utgöra informationsrika källor för förståelsen av och 

kunskapsutvecklingen runt det jag undersöker.  

 

Överensstämmelse handlar om rimligheten i insamlad data och genomförd analys av empirin 

– att det finns överensstämmelse mellan det ”forskaren utgick från, vad han sökte och det han 

slutligen erhöll” (ibid., s. 69). Motsvarigheten till ”överensstämmelse” kallar Merriam 

(1988/1994) och Miles och Huberman (1994) intern validitet. Nyckelfrågan enligt de senare 

(ibid.) är: Verkar resultaten som undersökningen visar vettiga? Utifrån de perspektiv och den 

teori jag genomfört analysen, upplever jag att de diskussioner jag för och slutsatser som dras 

kan sägas vara rimliga. Men, som påpekats i avsnittet Etiska överväganden, det är sannolikt 

att en forskare med andra perspektiv och annan nyttjad teori hade gjort en helt eller delvis 

annan analys och kanske kommit fram till andra slutsatser. Min avsikt har varit att så öppet 

det går redogöra för mina utgångspunkter och möjliga konsekvenser av dem så att läsaren av 

undersökningen själv kan fundera och dra slutsatser beträffande rimligheten i gjord analys och 

framförda argument.  

 

Jag ska kort beröra Patel och Tebelius (1987b) tredje begrepp, pålitlighet, som fokuserar två 

saker. För det första, om det under studiens gång funnits faktorer, situations- eller 

teknikrelaterade, som inverkat förhindrande och negativt på informationsutbytet. För det 

andra, pålitligheten (motsvarande reliabiliteten) i termer av mätinstrumentens precision vid 

kvantitativa studier (berörs därför inte av mig här) och trovärdighet i insamlings- och 

tolkningsgenomförandet vid kvalitativa. Den teknik jag använt, exempelvis bandspelare för 

inspelning av intervjuerna, har fungerat bra med undantag för två intervjuer som tog lång tid 

att lyssna igenom då det brusade i bakgrunden av ljudbilden. Några direkt situationsstörande 

inslag under undersökningens förlopp kan jag inte erinra mig. Gällande trovärdighetsaspekten 

har jag genom att använda dokument och intervjuer som empiri möjliggjort att viss ”kontroll” 

av intervjupersonernas versioner av det som undersöks kunnat göras. Detta genom att 

respondenternas svar jämförts med det som står skrivet i policies av olika slag och andra 

dokument av relevans. Jämförelserna de olika källorna emellan ökar, anser jag, sannolikt 

trovärdigheten i tolkningen och analysen av insamlad data och reducerar risken att inte 

upptäcka motsägelser i empirin. 

 

Det fjärde begreppet, noggrannhet. I detta sammanhang (ibid.) betyder noggrannhet att 

forskaren under insamling av data, bearbetning och analys inte får förvanska data. Viktigt är 

också, enligt Patel och Tebelius, att inte utelämna motsägelsefull information i 

resultatredovisningen och att som forskare vara ärlig och samvetsgrann. Detta har jag försökt 

uppnå bland annat genom att använda och återge citat från intervjupersonerna i sitt ”rätta” 

sammanhang i resultatredovisningen. En viktig balansgång, och anledning till reflektion från 

min sida, har under analysens gång varit att försöka att inte övertolka insamlad data samtidigt 
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som jag hela tiden har med mig det socialkonstruktivistiska perspektivet att försöka se det till 

synes uppenbara i annat sken. Jag är medveten om problematiken ett socialkonstruktivistiskt 

förhållningssätt skulle kunna innebära och har försökt hantera den genom att exempelvis på 

flera ställen i analysen visa på alternativa tolkningar och analyser av resultat. Detta utifrån 

inställningen att jag inte tror att det finns en enda ”rätt” eller ”sann” tolkning och analys av 

insamlad data.  

 

Även om jag inte använder validitetsbegreppet som utgångspunkt för diskussionen om 

undersökningens metodkvalitet, är det svårt att inte göra några reflektioner som jag anser är 

av relevans för uppsatsen och med koppling till validitet. De saker jag vill beröra handlar om 

validitet som hantverksskicklighet, kontroll, ifrågasättande och teoretiserande och med 

utgångspunkt i Kvales (1996/1997) resonemang avseende dessa validitetsaspekter. För det 

första, utifrån insikten att det inte finns en objektiv verklighet blir forskarens trovärdighet och 

hantverksskicklighet viktiga. Forskarens moraliska integritet och person anses här särskilt 

avgörande (ibid.). För det andra och tredje, att forskaren ifrågasätter sina resultat och förhåller 

sig kritisk (kontrollerande), en slags djävulens advokat, till sin analys borgar för validitet i 

studien. Dessa förhållningssätt försöker jag anlägga under hela undersökningens gång, inte 

minst i just resultatredovisningen och analysen. Slutligen, Kvales idé om att validera innebär 

att teoretisera. Tanken är att när forskaren med hjälp av kvalitativ metod speglar ett fenomen 

finns förutsättningar att skapa teori genom att undersöka en social verklighet ur en mängd 

olika infallsvinklar. Applicerat på min studie kan detta exempelvis ta sig uttryck i att resultat 

som kanske inte framkommit, om jag inte använt fall som empiri och 

datainsamlingsmetoderna intervju samt dokumentanalys, visar sig när flera aspekter av det 

undersökta fenomenet belyses ur en flora infallsvinklar och med utgångspunkten att upptäcka 

det som kanske inte alltid är möjligt att skåda för ögat.  
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5. Resultatredovisning 

I detta kapitel redovisas data som samlats in genom intervjuer och dokumentanalys. Kapitlet ligger till grund för 

nästföljande kapitels analyser, diskussioner och slutsatser.  

 

I metodkapitlet berättas att fler dokument finns tillgängliga och utgör empiri från 

Lärarhögskolan jämfört med Södertörns högskola. Likaså gjordes fler intervjuer med 

respondenter från Lärarhögskolan. Effekten, för resultatredovisningen, blir att mer data 

utrymmesmässigt ges till empiri som samlats in från Lärarhögskolan. En annan konsekvens är 

att ett större antal appendix återfinns i uppsatsen från LHS än Södertörn, av anledningen att 

fler dokument tagits fram och fanns tillgängliga från Lärarhögskolan än Södertörn med 

relevans för bedömning av behörighet utifrån reell kompetens. Detta var naturligtvis svårt att 

förutse att så skulle bli fallet när undersökningen påbörjades, men visar sig således nu när 

resultaten presenteras. 
 

Information om undersökta högskolor 

 

Södertörns högskola 

I Södertörn högskolas studiekatalog 2006-2007 (Södertörns högskola, 2006a) beskrivs att 

Södertörn har 31 program inom humaniora, samhällskunskap och naturvetenskap, omkring 

350 fristående kurser och lärarprogram med interkulturell profil. Flera program uppges vara 

mångvetenskapliga, det vill säga består av kurser från olika vetenskapsområden. Södertörn 

inrättades efter ett regeringsbeslut 1995, har 6471 helårsstudenter (vilket motsvarar ungefär 

13 000 individer) och 591 helårsarbetskrafter (knappt två tredjedelar är lärare/forskare) 

(Södertörn, 2006b). Under år 2005 var högskolans intäkter 486Mkr (ibid.).  

 

Lärarhögskolan 

Lärarhögskolans årsredovisning för 2005 (LHS, 2006c) visar att antalet helårsstudenter år 

2005 var 6746 (totalt 13 547 registrerade individer), intäkterna cirka 570Mkr och antalet 

anställda 697 (varav 376 lärare). I den aktuella programkatalogen för år 2006 (LHS, 2006b), 

det år den här undersökningens data samlades in och därför är relevant material, kan utläsas 

att LHS ger lärarprogrammet med olika inriktningar (mot målgrupperna 

förskola/förskoleklass-fritidshem/grundskolans tidigare skolår, grundskolans senare skolår, 

gymnasieskolan, vuxenutbildning och specialpedagogisk kompetens inom lärarutbildning) 

samt lärarutbildning i yrkesämnen för gymnasieskolan, kompletterande pedagogisk 

utbildning, studie- och yrkesvägledarprogrammet, specialpedagogiskt program samt förutom 

forskarutbildning olika förberedande utbildningar (ibid.). Dessutom ger Lärarhögskolan 

fristående kurser, kandidat- och magisterexamen med ämnesdjup och distansutbildningar 

(LHS, 2006a).  

 

Statistik och reell kompetens 

Enligt antagningsansvarig vid Södertörns högskola sökte 30 personer år 2005 (jämfört med 

omkring 50 år 2004) behörighet enligt reell kompetens. Av dessa 30 ansågs tio personer som 

behöriga. Majoriteten ansökningar till Södertörn gällde särskild behörighet. Högskolan har, 

enligt antagningsansvarig, inget samlat statistikmaterial gällande inkomna ansökningar om 
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behörighet utifrån reell kompetens sammanställt som är möjligt att ta del av. 

Antagningsansvarig uttrycker det som att: 

 
… det har vi ju inte dokumenterat över huvud taget… jag har ju tittat på dem [ansökningarna, 

min anm.] ganska mycket och jag tror att fördelningen är en alldeles normal fördelning. Vi har 

ju väldigt mycket mer kvinnor på det här stället än män, men… så det är väl inget konstigt att 

anmälningarna, dom är likadana. Dom är likadana som dom andra anmälningarna så att säga. 

 

Enligt antagningsansvarig görs i dagsläget inga uppföljningar av personer som ansökt om 

behörighet enligt reell kompetens. Det som är intressant för högskolan uppges vara vad, 

vilken kurs eller utbildning, sökanden ansöker om behörighet enligt reell kompetens för. 

Vanligast och nästan uteslutande, menar antagningsansvarig, är det fråga om att personer 

ansöker om att få behörighet enligt reell kompetens till företagsekonomi, grundkursen, som 

har matematik C och samhällskunskap A som förkunskapskrav. Företagsekonomi är 

Södertörns största ämne, flest som söker, anger antagningsansvarig.  

 

Gruppansvarig vid Lärarhögskolan menar att det är först de två senaste terminerna (vår- och 

höstterminen 2006) som det statistiska underlaget är tillräckligt dokumenterat för att göra 

säkerställda sammanställningar av inkomna ansökningar för behörighet enligt reell 

kompetens. Angående ansökningar om behörighet enligt reell kompetens till 

utbildningsprogram ser statistiken, som sammanställts av högskolan, ut enligt följande:  

 

   Kön     Född årtal     

   Kvinna Man Kvinna Man 40 50 60 70 80 

 Antal Antal Antal % % Antal Antal Antal Antal Antal 

ht03 121 83 38 69 31 1 12 42 43 23 

vt04 71 54 17 76 24   15 26 17 13 

ht04 149 114 35 77 23 2 21 46 58 22 

vt05 40 40 0 100 0 1 3 12 17 7 

ht05 90 75 15 83 17 2 13 29 31 15 

vt06 48 38 10 79 21   2 23 14 9 

ht06 267 195 72 72 28 2 23 71 87 84 

Tabell 5:1. Statistik avseende antal personer som sökt behörighet enligt reell kompetens vid tillträde till 

utbildningsprogram vid Lärarhögskolan i Stockholm ht 2003-ht 2006.  

 

Bland de 48 personer som vårterminen 2006 ansökte om behörighet enligt reell kompetens till 

något av LHS program, beviljades 15 personer helt, åtta personer delvis och 25 ansökningar 

avslogs helt.
60

 Lärarhögskolan har ingen tillgänglig statistik beträffande hur många personer, 

vars behörighet beviljades helt, som sedan antogs vid lärosätet.  

 

Sett till de sju terminer som redogörs för i tabellen, handlar nästan alla ansökningar om 

särskild behörighet – även om ingen statistik formellt förs av Lärarhögskolan. Personer som 

ansöker om reell kompetens enligt grundläggande behörighet får, uppger antagningsansvarig, 

nästan uteslutande avslag med anledning av att de ofta nyligen gått ut gymnasiet och inte 

kommer upp i 90 % godkända kurser. En markant ökning, sett till antalet, sker höstterminen 

2006.
61
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 Motsvarande statistik för tidigare år/terminer än ht 2006 har Lärarhögskolan inte sammanställt. 
61

 Den presenterade statistiken fick jag efter, i juli 2006, genomförda intervjuer med personerna vid 

Lärarhögskolan, varför jag inte ställde några frågor kring statistikutvecklingen och exempelvis den kraftiga 

ökningen gällande höstterminen 2006.  
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Motsvarande statistik, som i tabellen ovan, avseende personer som ansökt om behörighet 

enligt reell kompetens till fristående kurser finns inte vid Lärarhögskolan. Det har, enligt 

gruppansvarig, att göra med att beslut avseende behörighet enligt reell kompetens till 

fristående kurser tas av respektive institution eller ansvarig utbildningshandläggare i 

antagningsgruppen. Beslutsprocessen i behörighetsärenden gällande reell kompetens skiljer 

sig således åt vid Lärarhögskolan beroende på om ansökan gäller utbildningsprogram eller 

fristående kurs (se vidare avsnittet Organisering av bedömningsarbetet – strukturer och 

roller).  

 

Organisering av bedömningsarbetet – strukturer och roller  

 

Lärarhögskolan – hur det är tänkt och beslutat att fungera 

I juli 2004 beslutade förvaltningschefen vid Lärarhögskolan att tillsätta en arbetande 

projektgrupp med uppgift att utveckla metoder och modeller för validering av reell 

kompetens. Uppdraget omfattade lärarprogrammet 140-220 poäng, studie- och 

yrkesvägledarprogrammet och kompletterande pedagogisk utbildning (LHS, 2005a). 

Projektets första syfte handlade om att arbeta för ett ”gemensamt synsätt på principer och 

kriterier i valideringsfrågor som kan ligga till grund för beslut i enskilda ärenden” (ibid., s. 6). 

Uppdragets andra syfte var att utveckla och ge förslag på metoder och modeller ”för 

validering av reell kompetens i förhållande till kraven för grundläggande och särskild 

behörighet” samt motsvarande i relation till tillgodoräknande av innehåll i kurser och program 

(ibid.). Projektet lämnade sina förslag i form av en rapport (LHS, 2005a) i februari 2005, 

varefter ett flertal beslut fattades under 2005 och 2006 i tur och ordning av LHS rektor, 

förvaltningschef samt avdelningschefen för studentavdelningen (där antagningsgruppen ingår) 

med utgångspunkt i och i majoriteten fall i likhet med de förslag projektet lämnade.   

 

I juni 2005 beslutade Lärarhögskolans rektor (LHS, 2005b) att inrätta ett valideringsråd vars 

verksamhet skulle starta den 1 september 2005. De huvudsakliga arbetsuppgifterna för rådet 

beslutades (ibid., s. 2) vara att:  

 
- ge råd inför beslut i enskilda valideringsärenden rörande behörighet för lärar- och studie- och 

yrkesvägledarprogrammen samt specialpedagogiskt program […]  

-  föreslå åtgärder för uppföljning, utvärdering och utveckling av Lärarhögskolans arbete med 

valideringsfrågor 

- stödja studentavdelningen i arbetet med att utveckla den externa informationen angående 

validering av reell kompetens 

- bereda alla högskoleövergripande frågor av principiell karaktär rörande validering. 

 

Valideringsrådet beslutades av rektor (ibid.) bestå av åtta ledamöter: en företrädare vardera 

för de tre institutionerna vid LHS, två utbildningsledare, en representant som utsetts av 

studentkåren, en person som arbetar med antagning samt en person som arbetar med 

tillgodoräknanden. Vidare beslutades att rådet ska ledas av en ordförande, som också är 

medlem av rådet
62

. Mandattiden för rådets ledamöter är tre år och ledamöterna, förutom 

studentrepresentanten, utses av rektor på förslag från prefekter (institutionsrepresentanterna) 

och förvaltningschefen (övriga ledamöter) (ibid.). Den första mandatperioden för rådets 

medlemmar är mellan den 1 september 2005 till den 31 augusti 2008. Rektor beslutade vid 

                                                 
62

 Valideringsrådets ordförande beslutades bli den person som varit projektledare för arbetsgruppen som sett 

över Lärarhögskolans valideringsarbete, tillika en av mina intervjupersoner. 
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samma tillfälle (ibid.) 2005 att de metoder, för validering av reell kompetens i 

behörighetsärenden, som Lärarhögskolan ska använda är dokumentanalys samt också ”utgår 

från den sökandes egen beskrivning av sin reella kompetens i förhållande till sökt utbildning” 

(ibid., s. 3). Rektorsbeslutet innehöll också en skrivning om att då en persons kompetens inte 

går att avgöra utifrån hans/hennes reell kompetens-ansökan, beslutar valideringsrådet om den 

sökande ska ”erbjudas att genomgå en prövning i ämnena svenska, engelska, matematik 

och/eller samhällskunskap” (ibid., s. 4). Tidigast i maj 2006 beslutades prövningar äga rum 

och studentavdelningen fick i uppdrag att ta fram instrument för att kunna pröva potentiella 

studenter i de beslutade ämnena.  

 

Drygt en vecka efter rektors beslut fattade förvaltningschefen vid LHS beslut (LHS, 2005c) 

om åtgärder med anledning av rapporten Validering av reell kompetens – hur ska 

Lärarhögskolan arbeta?. Förutom att inrätta en tillfällig arbetsgrupp som skulle ta fram 

valideringsinstrument vid tillgodoräknanden, beslöts att chefen för studentavdelningen skulle: 

 
fastställa generella riktlinjer avseende validering av reell kompetens för att säkerställa studenternas 

rättssäkerhet och att besluta om hur behörighets- och tillgodoräknandeärenden ska dokumenteras och 

handläggas. (Ibid., s 1) 

 

Dessutom beslutade (ibid., s. 2) förvaltningschefen att ge chefen för studentavdelningen i 

uppdrag att se över och ge förslag på ändringar av det lokala regelverket, det vill säga 

antagningsordning, anvisningar till tillgodoräknandeordning och studenters rättigheter och 

skyldigheter, samt ge chefen för studentavdelningen i uppdrag ”att besluta om kriterier för 

bedömning av den sökandes reella kompetens i ämnena svenska, engelska, matematik och 

samhällskunskap” (ibid.).  

 

I slutet av januari 2006 (LHS, 2006d, s. 1) fattade chefen för studentavdelningen följande 

beslut angående generella riktlinjer gällande validering av reell kompetens för att säkerställa 

den sökandes rättssäkerhet: 

 
- reglerna för validering ska vara klara, begripliga och adekvata 

- reglerna ska anges i antagnings- och tillgodoräknandeordningarna 

- reglerna ska vara publicerade i utbildningskataloger och på hemsidan 

- besluten ska dokumenteras utförligt och korrekt. Trots att bedömning av studenternas 

kompetens ska göras individuellt ska högskolan garantera att sökande med likartad kompetens 

får samma bedömning. Den sökande ska kunna följa hur och på vilka grunder ett beslut har 

fattats 

- handläggningen av valideringsärenden ska ske med största möjliga insyn 

- dokumentationen ska vara lättillgänglig 

- de sökande ska upplysas om möjligheten att överklaga högskolans beslut.  

 

Vid samma sammanträde fattade Lärarhögskolan (LHS, 2006d) beslut om att 

behörighetsbedömning gällande reell kompetens för fristående kurser, kompletterande 

pedagogisk utbildning, lärarutbildning i yrkesämnen, 120 poäng och förberedande 

utbildningar (så kallat basår) vid LHS inte omfattas av valideringsrådets verksamhet och att 

synpunkter gällande behörighet ska hämtas in från kursansvarig institution. Dessutom 

beslutades att låta berörda branschorganisationer delta vid bedömning av reell kompetens för 

behörighet till kompletterande pedagogisk utbildning och lärarutbildning i yrkesämnen, 120 

poäng. Vidare bestämdes (ibid.) hur handläggningsordningen för bedömning av reell 

kompetens i behörighetsärenden gällande lärar- och studie- och yrkesvägledarprogrammen 

samt specialpedagogiskt program ska se ut och i praktiken gå till (se Appendix 3). 

Handläggningsordningen beskrivs detaljerat i cirka 20 moment: från första kontakt med LHS, 
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beställning av reell kompetens-blankett, inskickande av ansöknings- och merithandlingar till 

studentavdelningen och vad som sker om handlingen anses antingen ofullständig eller 

fullständig. Är handlingen ofullständig erbjuds den sökande, per telefon eller brev, att 

komplettera sina handlingar. Om handlingarna av studentavdelningen vid LHS bedöms som 

fullständiga förbereder studentavdelningen ärendet och tar upp det i valideringsrådet (ibland 

efter att först ha remissbehandlat ärendet till institutioner eller andra vid LHS), som i sin tur 

beslutar om prövning, förslag till bifall (helt eller delvis) eller avslag. Om beslut om prövning 

fattas av valideringsrådet, kallar studentavdelningen den sökande till prövning. Efter 

genomgången prövning finns underlag till valideringsrådet. Om valideringsrådet inte 

beslutade om prövning av ärendet utan tyckte sig klara sig utan detta underlag för att fatta 

beslut, ger valideringsrådet en rekommendation i ärendet och ett beslutsprotokoll skrivs av 

studentavdelningen angående bifall eller avslag i ärendet, vilket studentavdelningen 

expedierar för beslut före i förväg bestämda datum till dels VHS och det lokala/vid LHS 

gällande antagningssystemet, dels till den sökande individen. 

 

För dokumentation av beslut i behörighetsärenden gällande validering av reell kompetens 

upprättar studentavdelningen diarium för protokoll. I det (ibid.) ska anges om det handlar om 

bifall eller avslag på ansökan och grunden för beslutet. Dessutom ska besluten kring 

behörighet dokumenteras i Lärdok (studiedokumentationssystem) och Lant 

(antagningssystem) på särskilt sätt (maximalt 2000 tecken fritext) för att möjliggöra 

uppföljning (ibid.).  Slutligen beslutade avdelningschefen (ibid., s. 3f) att gällande kriterierna 

för bedömning av sökandes reella kompetens för behörighet ska ”motsvarande de formella 

kraven på gymnasieutbildning från kurs B i svenska och engelska samt kurs A i matematik 

och samhällskunskap” användas. De exakta formuleringarna av kriterierna för de fyra ämnena 

återfinns i Appendix 4.  

 

Södertörn – högskolans valideringsorganisation i teori och praktik  

I den organisation som gällde vid tiden för datainsamlingen (SH, 2005b), var 

studieadministrationen, inklusive antagningen, organisatoriskt placerad inom enheten ”central 

förvaltning” och underställd högskoledirektören vid Södertörns högskola. Södertörns 

antagningsavdelning bestod, vid tiden för genomförandet av intervjuerna (våren 2006), av två 

personer: antagningsansvarig och en antagningshandläggare. När det gäller reell kompetens-

bedömningar för behörighet var det bara antagningsansvarig som i praktiken tittade på 

inkomna ansökningar. Hon hade, enligt egen uppgift, delegation på att bestämma allt som har 

med Södertörns antagning att göra. Dock, när det gällde beslut i reell kompetens-ärenden 

beredde antagningsansvarig ärendena och rektor fattade formellt besluten. Hittills hade dock 

rektor inte ändrat några beslutsförslag i annan riktning än vad antagningsansvarig föreslagit. 

Antagningsansvarig utrycker, på frågan om det hänt att rektor ändrat förslag till beslut i reell 

kompetens-ärenden gällande antingen grundläggande eller särskild behörighet, det som: 

 
… egentligen inte, nej. För rektor… rektor tar också… om institutionen tycker, så respekterar 

rektor det. Därför att det är väldigt svårt att… den praktiska bedömningen går liksom inte att 

göra något mer på det sättet. […] Det är klart, skulle det vara väldigt uppenbart så kanske man 

kan göra det. Det är ju sant, men vi har inte haft något sådant fall. […] Det är inte så att jag 

säger att ”jag tycker inte” och så säger hon ”ja men jag tycker” va. Utan, det fungerar inte 

riktigt, utan det är… vi är rätt överens. För det är inte, det är sällan det är… ibland kan det bli 

lite sådär att vi diskuterar ”vad tycker du” och så men ofta är det inte så knepigt. 

 

Av citatet framgår att institutionerna har en funktion i bedömningsprocessen vid reell 

kompetens-ansökningar. Min intervjuperson vid antagningen beskriver det som att 
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grundläggande behörighet-ansökningar hanterar antagningsavdelningen (hon själv) utan 

inblandning från institutionerna. Gällande bedömning av reell kompetens för särskild 

behörighet bereder i regel antagningsansvarig ensam förslagen för beslut av rektor, med 

undantag för behörighet till kurser i företagsekonomi där institutionen har ett avgörande 

inflytande och ger synpunkter i ett ärende innan antagningsansvarig lämnar beslutsförslag till 

rektor. Anledningen uppges vara att institutionen som förkunskaper kräver motsvarande 

matematik C för särskild behörighet och bedömningen av sökandens matematikkunskaper 

anses institutionen för ekonomi och företagande göra bättre än antagningsansvarig. 

Relationen mellan antagningsavdelningen och institutionen beskrivs av antagningsansvarig 

som: 

 
Institutionens ord väger över allting annat. Det är klart att… det är inte dom som har sista 

ordet, men det är ändå dom som… det är en remiss egentligen. Men tycker dom [institutionerna] 

att det inte funkar så litar vi på det, för att det är ändå dom som vet vad dom lär ut. 

 

Valideringsorganisationen vid högskolan, i reell kompetens-ärenden för behörighet, beskriver 

antagningsansvarig som informell och pragmatisk: 

 
Nu är vi väldigt få, vi är en liten högskola och vi har byggt upp det här från början så här. Vi 

hade ju inget regelverk, alla dom där råden och så. Det har vi ju inte. Vi har ju inte det här 

gamla att luta oss på, utan vi har byggt upp ett regelverk som passar oss. Som… jag menar, ett 

stort universitet, det är ju som en oljetanker. Det är väldigt svårt att vända, eller ändra kurs. 

Här ändrar vi kurs över dagen om det behövs. […] Så vi kan väldigt lätt anpassa oss efter… ja, 

säg att den här gången kommer det något jättekonstigt. Ja men då fixar vi det, för då får vi väl 

fixa ett råd eller någonting. Och det är ju… vi tycker ju att det är bättre att fråga specifika 

ämnesrådsföreträdare än ha ett råd av ”Okej, jag har ingen från FEK:en där. Ja, vad gör jag 

då?”. […] Jag tror vi jobbar väldigt pragmatiskt här. 

 

Det fanns, när reell kompetens-reformen trädde ikraft, planer på ett tillträdesråd påpekar 

antagningsansvarig. Rådet kom emellertid aldrig igång med sitt arbete, bland annat med 

anledning av att högskolan efter ett rektorsbyte konstaterade att det är tillräckligt att rektor 

fattar beslut i reell kompetens-ärendena på förslag från antagningsansvarig och utan ett råd av 

något slag inblandat. Enligt antagningsansvarig behöver inte fler personer vara inblandade då 

det, sett till alla inkomna ansökningar om behörighet enligt reell kompetens, är få fall som är 

komplicerade och då det – menar antagningsansvarig – är skillnad på att bedöma behörighet 

till fristående kurser (vilket är majoriteten av fallen vid Södertörn) och utbildningsprogram på 

Lärarhögskolan, KTH och liknande: 

 
… alltså, det är en helt annan typ av validering, för där [vid Lärarhögskolan och KTH] ska dom 

ha vissa kunskaper. Men här, när man då tänker på att folk ska klara av en vanlig kurs, då blir 

det inte så dramatiskt. 

 

Hur fungerar LHS valideringsorganisation i praktiken 

Antagningsgruppen, som organisatoriskt är en del av studentavdelningen vid Lärarhögskolan, 

arbetar enligt gruppansvarig för antagningsgruppen med behörighetsbedömning, antagning till 

program och fristående kurser, val till kurser inom lärarprogrammet och andra 

studentrelaterade uppgifter. Antagningsansvarig (/-handläggaren) är den som handlägger reell 

kompetens-ärenden, det vill säga tar fram förslag för diskussion och rekommendation, till 

valideringsrådet. Han har jobbat vid Lärarhögskolan sedan 1992 och med antagning, totalt 

sett, sedan år 1971 och ingår organisatoriskt i antagningsgruppen. Vederbörande har 

gruppansvarig som närmaste chef och beskriver sitt handläggningsarbete i relation till 

valideringsrådet som: 
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att innan valideringsrådet har sitt möte så förbereder jag. Jag går ju igenom alla handlingar om 

man säger så. Och jag gör alltså en lathund där jag i princip då beskriver personens meriter. 

Alltså jag talar dels om vad är dom inte behöriga i, formellt sett, och vad är det för meriter dom 

har åberopat och vad är det för meriter som är av intresse för just det här, som ett underlag till 

valideringsrådet. […] Och sedan föreslår jag oftast om det ska bli ett bifall eller avslag då, i 

valideringsrådet. . 

 

Kring sin egen roll och hur han som handläggare förhåller sig i de ärenden valideringsrådet 

behandlar, säger han: 

 
Alltså, dom ärenden som är uppe, det är ganska uppenbart att det bör bli på det ena eller andra 

sättet. Är det så att det finns minsta tveksamhet, då underlåter jag att lämna ett förslag så får 

man diskutera så att säga ärendet i rådet.  

 

Formellt beslutar chefen för studentavdelningen, efter valideringsrådets beredning och förslag 

till beslut, om bifall eller avslag på inkommen reell kompetens-ansökan. I praktiken har, 

berättar intervjupersonerna vid LHS, så här långt avdelningschefen inte ändrat 

valideringsrådets förslag till beslut utan i realiteten fastställt dess förslag. 

 

Sedan valideringsrådet inrättades har det blivit bättre struktur på handläggningen av 

valideringsärendena anser samtliga intervjupersoner vid LHS. En annan effekt är att frågan 

om reell kompetens synliggjorts mer. Gruppansvarig uttrycker det som att: 

 
Det har synliggjorts på ett helt annat sätt. Man har väl insett möjligheterna och vikten av att fler 

är inblandade, att besluten är ja, har fler… ju fler som är inblandade i besluten och det som har 

specifika, ja mer kunskap om utbildningen och så – vad som krävs – då har vi större möjligheter 

att ta korrekta beslut. 

 

Innan valideringsrådet inrättades var gången att reell kompetens-ansökningar inkom till 

antagningen, studentavdelningen tittade på dem och tog sedan beslut. Handläggningen skedde 

genom att nuvarande gruppansvarig och antagningsansvarig gjorde bedömningarna. 

Antagningsansvarig beskriver det som att man resonerade utifrån de underlag som fanns och 

sedan tog ett beslut. Våren 2005 inrättades ett tillfälligt valideringsråd, som arbetade med just 

den antagningsomgången. Den därefter beslutade och inrättade nya valideringsorganisationen, 

där rådet har en central funktion, tillkom bland annat efter önskemål från antagningsansvarig 

som ville att fler personer var inblandade i valideringsdiskussionerna. Han tyckte det var 

olämpligt att endast – i praktiken – en handläggare (han själv) var inblandad i beredningen 

och föreslog beslut som chefen för studentavdelningen därefter fastställde. Handläggaren 

uttrycker det som att: 

 
Jag tycker inte att den här typen av bedömningar ska ligga på en antagningshandläggare på en 

högskola. Det kan jag ju för mitt liv inte tycka. […] Alltså jag tycker att ska man göra den här 

typen av bedömningar ska det finnas någon slags samlad kompetens från högskolan som gör 

det. 

 

Ordföranden i valideringsrådet uttrycker i likhet med gruppansvarig stor respekt för 

antagningsansvarigs kunskap, handläggning och professionalism i framtagandet av underlag 

till valideringsrådet. De menar också att antagningsansvarig har stor makt i 

beredningsprocessen och att det därför krävs att han har fingertoppskänsla i beredningen, 

eftersom rådet nästan alltid delar handläggarens uppfattning i de ärenden som behandlas. 

Ordföranden betonar att valideringsrådet tillkom för att höja kvaliteten på reell kompetens-

beredningen och för att det skulle bli en mer rättssäker process för studenten om fler personer 

är inblandade i handläggningen. På frågan om var den reella makten vid Lärarhögskolan 
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ligger i handläggningen av behörighetsärenden för reell kompetens, uttrycker ordföranden i 

valideringsrådet det som att: 

 
… det är ju personavhängigt menar jag. Alltså både på tjänstemannaplanet och på rådets 

ledamöter och chefen för studentavdelningen - vad är det för människor? Har man förtroende 

för det rådgivande organet eller har man det inte? […] Alltså det är ju väldigt mycket avhängigt 

personfrågor i en sådan organisation när du har en tjänsteman som förbereder ärenden. Och 

det vore hemskt om inte ärendena var förberedda, men den tjänsteman som utnyttjade sin 

tjänstemannamakt? Men det upplever jag inte att X [antagningsansvarig] gör. Alltså, han är 

oerhört kunnig och han förbereder sig noga, men han är oerhört lyhörd för, liksom, rådets 

vibrationer. Och rådet skulle ju vara fullständigt maktlöst och tandlöst med en auktoritär 

handläggare och en chef för studentavdelningen som körde över rådets rekommendationer. […] 

Vi hade långa, långa diskussioner i den utredningen [projektarbetsgruppen som arbetade 2004-

2005, min anm.] där om hur vi skulle göra för att det inte skulle vara enmansvälde när man 

fattade beslut. Alltså, att det inte skulle bli enbart tjänstemannavälde. Alltså, att handläggaren i 

studentavdelningen var den enda som hade inflytande över beslutet. Det var ju det som är 

bakgrund.  

 

På frågan om det idag skiljer sig något mellan teorin, hur handläggningsordningen anger att 

beredningen av reell kompetens-ärenden för behörighet ska ske, och praktiken menar 

antagningsansvarig att man vid Lärarhögskolan i stort följer gången. Undantagen är att 

ämnesproven/testen (för prövning) ännu inte är klara och att antagningsansvarig hittills inte 

hunnit med momentet att skriva brev till samtliga som ansökt om behörighet enligt reell 

kompetens (där det framgår hur ansökan blivit bedömd vid högskolan). Från och med 

höstterminen 2006 tror emellertid handläggaren att handläggningsordningen ska kunna 

tillämpas fullt ut. 

 

Antagningsansvarig menar att om LHS endast behövt bedöma reell kompetens för behörighet 

avseende fristående kurser (valideringsrådet behandlar inte dessa ärenden idag), hade kanske 

inte ett valideringsråd behövts eftersom institutionerna har personer som är ämneskunniga. 

Samma uppfattning, att det är skillnad på hur valideringsorganisationen för handläggning av 

reell kompetens-ärenden för fristående kurser och program bör se ut, har antagningsansvarig 

för Södertörns högskola. 

 

Av mina intervjupersoner vid LHS upplevs den huvudsakliga nackdelen med den nu gällande 

handläggningsordningen vara tiden – att ett kvalitativt beredningsarbete tar mycket tid i 

anspråk, särskilt för antagningsansvarig. 

 

Information om reell kompetens 

Informationen om reell kompetens-bestämmelserna i program-/studiekatalogerna för 

Södertörns högskola respektive Lärarhögskolan är lik sett till innehållet. Södertörn har 

tillgänglig information förutom i studiekatalogen (2006a) också i antagningsordningen 

(2005a) och på sin hemsida i en ”frågor och svar”-del samt i en informationsdel på hemsidan 

om behörighet. Lärarhögskolan har beslutat (2006d) att reell kompetens-reglerna ska 

publiceras i utbildningskataloger och på hemsidan, anges i antagnings- och 

tillgodoräknandeordningarna samt att informationen ska vara förståelig, klar och relevant. I 

programkatalogen/VHS-katalogen föreslås (LHS, 2005a) att informationen också bör 

innehålla skrivningar om hur den sökande ska göra för att åberopa reell kompetens.  
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Program-/studiekatalogerna 

I Södertörns studiekatalog (2006a, s. 12f) står om behörighet och reell kompetens: 

 
Saknar du formell behörighet (något av de ovanstående alternativen) kan universitet och 

högskolor värdera alla dina betydelsefulla kunskaper och erfarenheter såsom 

arbetslivserfarenhet, föreningsliv, längre utlandsvistelser, personalutbildning och annan 

kursverksamhet. Syftet är att bedöma om du har möjligheter att klara av den utbildning du 

söker. En bedömning av reell kompetens grundar sig normalt på kunskaper och färdigheter 

förvärvade under minst ett par år efter ungdomsgymnasiet eller motsvarande. 

 

Vidare står i studiekatalogen (ibid.) att den som vill ansöka om behörighet enligt reell 

kompetens ska kryssa i rutan för reell kompetens på ansökningsblanketten och bifoga ett 

personligt brev, där den sökande uppmanas besvara följande frågor: 

 
 Vilka speciella kunskaper anser du dig ha? 

 Hur har du skaffat dessa kunskaper? 

 På vilket sätt anser du att dessa kunskaper gör det möjligt för dig att klara den 

utbildning du söker? 

Styrk dina uppgifter så långt det är möjligt med intyg, betyg, bedömningar från andra 

personer som känner dig väl.  

 

Därefter följer en passus om att reell kompetens inte gäller dig som är ”formellt behörig” 

(ibid.) och att reell kompetens bara är en bedömning av behörighet och inte ger extra meriter 

vid urvalet. 

 

Lärarhögskolan skriver i programkatalogen (LHS, 2006b) under rubriken ”Behörighet och 

urval” (i stort sett identiska skrivningar finns i katalogen för fristående kurser, LHS, 2006a) 

att högskolorna idag har en bredare syn på förkunskaper och att om du som sökande saknar 

formell behörighet kan universitet och högskolor ”värdera de betydelsefulla kunskaper och 

erfarenheter du har. Syftet är att bedöma om din reella kompetens ger dig möjlighet att klara 

av den utbildning du söker. Bedömer högskolan att du har reell kompetens för utbildningen 

anses du behörig” (LHS, 2006b, s. 47). Därefter anges, även här är skrivningarna i 

programkatalogen desamma som motsvarande text i katalogen för fristående kurser, att 

”högskolan prövar om du kan bedömas ha förmåga att tillgodogöra dig den utbildning du 

söker trots att du inte har den formella behörigheten som krävs” (ibid.).  

 

I ett senare stycke i programkatalogen definierar Lärarhögskolan, liksom i fristående kurs-

katalogen, reell kompetens (LHS, 2006b, s. 47) som: 

 
… den samlade kompetens du har, oavsett hur du skaffat den och oavsett om du har formella 

betyg på den eller inte. Reell kompetens är en egen behörighetsbakgrund parallell med den 

formella behörigheten och är alltså lika mycket ”värd”. Varje högskola/universitet gör sin egen 

bedömning i relation till den utbildning du sökt.  

 

Ett löst informationsblad i fristående kurs-katalogen för LHS utvecklar beskrivningen av hur 

reell kompetens-bedömningen går till. I bladet anges att generellt baserar sig bedömningen på 

kunskaper och erfarenheter du skaffat efter att du slutat på ungdomsgymnasium och att det 

bör ha förlöpt minst ett par år sedan utbildningen vid ungdomsgymnasiet avslutades. Därefter 

följer information om att den sökande får sin reella kompetens bedömd genom att fylla i och 

skicka in en särskild blankett, som kan laddas ned från Lärarhögskolans hemsida, och ombeds 

på blanketten beskriva: 
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… vilka speciella kunskaper du anser dig ha, hur du skaffat dem och på vilket sätt du anser att 

kunskaperna gör det möjligt att klara av den utbildningen/kurs som du söker. Uppgifterna ska 

styrkas med intyg, betyg och referenser.  

 

Dessutom beskrivs i informationsbladet möjligheten till förhandsbesked och att ett beslut om 

avslag som lämnas i förhandsbeskedet inte kan överklagas. Om reell kompetens-ansökan för 

behörighet hör till en ”vanlig” kurs-/utbildningsanmälan, kan man läsa att då får den sökande 

reell kompetens-beslutet i antagningsbeskedet. Ett eventuellt avslag kan, om detta 

anmälningsförfarande för reell kompetens-ansökan nyttjas, överklagas.  

 

Lärosätenas begreppsdefinitioner 

I reell kompetens-bestämmelserna, framför allt i högskoleförordningen (1993:100, kap. 7, 

4,7§§), finns ett antal nyckelbegrepp som beroende på hur de tolkas och tillämpas kan antas 

ha betydelse för vilka ansökningar beträffande reell kompetens som beviljas respektive avslås. 

Det är därför intressant att veta hur högskolornas bedömare uppfattar dem.  

 

Reell kompetens 

Den antagningsansvarige vid Södertörn svarar, på frågan om hur hon definierar reell 

kompetens, att: 

 
Det är ju helt enkelt att man har samma kunskaper, fast man inte har det på gymnasiet. Att man 

har kunskaperna som krävs. Fast, man har dom på ett annat sätt.  

 

Undersökningens andra intervjuperson vid Södertörn, studierektorn vid institutionen för 

ekonomi och företagande, svarar på definitionsfrågan: 

 
Ja, kopplat till behörighet? Det är att dom uppfyller det. För det är inte alltid det är så, utan en 

del studenter på gymnasiet och högskola glömmer bort det mesta när prov och tentor är 

avklarade. Reell kompetens det är att man också har dom kunskaperna som man en gång har 

tillförskaffat sig. […] Att dom finns kvar. Det är väl lättare så i språk till exempel – att har man 

en gång lärt sig engelska så tappar man inte efter provet. Kanske grammatiska bitar, ja, men 

när det gäller matematik och företagsekonomi så är ju studenter väldigt målinriktade ofta. Man 

läser på för att klara provet och kanske inte förstår riktigt vad man pysslar med men lyckas ta 

sig igenom. Och sedan så lägger man det bakom sig och glömmer bort det. Reell kompetens när 

det gäller behörighetskrav, det vore att man uppfyller dem. 

 

I intervjupersonernas, vid Lärarhögskolan, definitioner av reell kompetens framkommer att de 

definierar reell kompetens som att ha behörighet men på ett annat sätt respektive att klara av 

sökt utbildning: 

 
Att man har likvärdiga meriter fast på ett annat sätt. […] Reell kompetens – då är man ju 

behörig. Och enligt dom definitioner som vi har då. […] Alltså, då uppfyller man ju dom kraven 

anser vi. 

 
 Ett annat sätt att bli behörig eller en annan möjlighet att få sina meriter bedömda. 

 
Det är… vi försöker att tänka: tror vi att den här människan kommer att klara 

lärarutbildningen? Och så får vi ju titta vad den har sökt för inriktning också och sådär. Så tror 

vi att den kommer att göra det? Vi får göra en bedömning om vi tror att den kommer att klara 

den här utbildningen eller inte, med det den har med sig i bagaget av livserfarenhet och 

erfarenhet av vad 17 det nu är. Internutbildningar. Dom har ju massor med erfarenhet.  
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Förutsättningar att tillgodogöra sig högskoleutbildning 

Två begreppspar, ”förutsättningar att” och ”tillgodogöra sig”, är relevant att veta hur 

bedömarna ser på och tolkar eftersom begreppen är grundläggande i skrivningarna i 

högskoleförordningen och omnämns i respektive högskolas antagningsordning kring 

behörighet enligt reell kompetens och därför kan antas spela roll vid reell kompetens-

bedömningarna som görs. I högskolornas respektive program-/studiekataloger återfinns, som 

information till sökande studenter/läsaren, motsvarande begrepp i textavsnitten om behörighet 

och reell kompetens.  

 

En av Lärarhögskolans bedömare anser att förutsättningar att tillgodogöra sig 

(högskole)utbildning handlar om en kombination av att fokusera på förutsättningarna att 

tillgodogöra sig utbildning och att i bedömningen utgå från vad personen har i sin ”ryggsäck”. 

Intervjupersonen menar att det som bedöms är om ”dom klarar av högskolestudier”. Lättast 

att bedöma, menar samma intervjuperson, är personer som redan läst på högskola men som av 

olika skäl inte uppfyller ställda formella behörighetskrav: 

 
Och för dom andra, så får man väl… ja det följer väl bara egentligen av att egentligen kan man 

väl inte säga då att man vet väl ingenting att dom klarar av högskolestudier om dom inte redan 

har visat det. Men, precis på samma sätt som alla andra som har den formella behörigheten, så 

ligger det ju i själva kraven ett, ja, att vi har satt dom här kraven för att det är det vi tror att 

man måste kunna för att klara av högskolestudier på den här utbildningen. Oavsett om man har 

det som formellt eller reellt.  

 

Intervjupersonen hävdar att man hittills inte gjort några uppföljningsstudier, hur det går för 

personerna studieresultatmässigt, på dem som senare antagits. ”Det blir ju… ett betyg på 

valideringsrådet – alltså våra bedömningar då”, menar bedömaren. En annan intervjuperson 

vid LHS menar att tanken var, när valideringsrådet kom igång, att man skulle ha ett 

seminarium för att diskutera begrepp som används i bedömningssammanhang men att det inte 

blev av. Antagningsansvarig vid Södertörn menar att hon fokuserar personens förmåga att 

tillgodogöra sig utbildningen. Det är vad som väger tyngst vid reell kompetens-bedömningen. 

Samtidigt som hon anser att det alltid är ”förmågan att tillgodogöra sig” utbildningen som är 

mest väsentlig vid bedömningarna, menar hon att man kan aldrig riktigt veta vad en sökande 

har för potential. Som bedömare tittar man på förutsättningarna i förhållande till förmågan att 

tillgodogöra sig, hävdar hon. Intervjupersonen påpekar vidare att potentialen finns och visar 

sig i det personliga brevet: 

 
Och det brevet är väldigt, väldigt viktigt för oss. Och där är det verkligen det här att man är 

medveten om vad man faktiskt saknar eller att man saknar det här och vad man… alltså om man 

har förstått sammanhanget själv. Då tror jag att dom har potential. […] Alltså, dom här breven 

finns ju ingen mall för, så att dom är ju helt olika. Men just medvetenheten om att ”jag har inte 

det här”, alltså, faktiskt ”jag har inte gymnasiebetyget i det, men jag kan… jag har det här 

istället”. […] Alltså, det är inte så att man kan ha andra kunskaper istället, utan reell kompetens 

bedöms ju på… alltså, är det historia som saknas då är det någon slags medvetenhet eller 

potential att tillgodogöra sig det som saknas i just historia.  

 

Antagningsansvarig anser således att hon tittar på vad som fattas i ämneskunskaperna och vad 

personen har som uppväger det samt efterlyser medvetenhet hos den sökande kring vad 

han/hon saknar. Medvetenhet om sin okunskap i sig lyfter intervjupersonen fram som en 

viktig förmåga, då hon tror att den medvetenheten hjälper individen att i sina framtida studier 

arbeta extra för att klara sig vid högskolan. Vidare menar hon att behörighetskraven kan sägas 

garantera någon slags studieframgång – ”det är det du faktiskt ska ha för att klara kursen”. 
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När det gäller språk och matematik, betonar hon, måste den reell kompetens-sökande 

personen ”ha det så att säga i skolans form” och resonerar vidare: 

 
Men det är klart att om man på något sätt skulle kunna tillgodogöra sig det, ja, naturligtvis så 

får man ju det. Men man måste verkligen ha… dom kunskaperna. För där förutsätts det ju att 

man har vissa kunskaper. Ganska precisa kunskaper, för att dom bygger vidare på någonting.  

 

Antagningsansvarig vid Södertörn anser att om man som validerare lättare kunde bedöma 

tillgodogörandeförmågan, hade det inte varit nödvändigt att i samma utsträckning fokusera 

förutsättningarna hos den sökande i bedömningsprocessen. Hon menar vidare att högskolan 

har ett ansvar för att inte släppa in personer, enligt reell kompetens-bestämmelsen, som inte 

har förutsättningarna. Detta då studierna innebär ekonomiska åtaganden för studenten och om 

studenten inte klarar av studierna finns risken att självförtroendet knäcks hos den enskilde. 

Särskild vikt fästs, gällande förutsättningarna, vid svenskkunskaperna: 

 
Och just svenskan ger ju väldigt mycket förutsättningar. Det är ju… har man inte 

förutsättningar i svenska, så blir det ju extremt svårt. Det blir för svårt för... det blir mer än man 

kan begära att folk ska klara av. 

 

Praktisk erfarenhet och annan omständighet 
Alltså, praktisk erfarenhet tolkar jag som… ja, för det mesta handlar det ju om arbete. Alltså har 

man något i sitt yrkesverksamma liv som är av betydelse för det här. Så tolkar jag det. Praktisk 

verksamhet i övrigt, vad skulle det kunna vara om det inte handlar om någon typ av arbete? 

Avlönat eller oavlönat – det kan ju vara hugget som stucket. Men det är något man har gjort i 

sitt yrkesverksamma liv någonstans, kan jag tycka, som har betydelse för det här. 

 

På frågan hur avlönat arbete kontra exempelvis ideella erfarenheter värderas av 

antagningsansvarig vid Lärarhögskolan, vars åsikt åskådliggörs också i citatet ovan, svarar 

han att han inte tycker det spelar någon roll: 

 
 Kompetens som kompetens så att säga oavsett hur man har skaffat den kan jag väl tycka. 

 

Samma åsikt tycks ordföranden i valideringsrådet vid LHS ha. Hon tror inte det finns någon 

värderingsskillnad mellan att ha varit anställd eller, som hon uttrycker det, ha varit ”i 

föreningslivet”. Däremot menar hon att den typen av kunskap måste den reell kompetens-

ansökande personen konkretisera: ”Vad är det för konster du har lärt dig under dom tio år som 

du har jobbat?”. Hon hävdar, på frågan om det är någon särskild slags kunskap som premieras 

vid reell kompetens-bedömningarna, att det är enklare att bedöma teoretisk kunskap som den 

sökande har papper på än praktisk kunskap. Valideringsrådet, tror hon, har lättare att ta 

ställning till en persons teoretiska bakgrund eftersom rådets medlemmar är mer vana vid att 

bedöma den typen av kunskap. Det är, enligt henne, således svårare att bedöma praktiska 

erfarenheter än teoretiska dito.  

 

Även antagningsansvarig vid Södertörn anser att begreppen ”annan erfarenhet” och ”annan 

omständighet” handlar om yrkeserfarenheter och föreningsverksamhet. Som exempel på vad 

sökande nämner som praktisk erfarenhet och annan omständighet finns förutom 

yrkeserfarenheter också erfarenheter från fackföreningsarbete, politisk ungdomsverksamhet, 

bostadsrättsföreningar och rollspelsklubbar. Hon menar att hon inte värderar organisationen 

som sådan där den sökande skaffat sig sin ideella erfarenhet. Det som har betydelse är vad 

man ”har gjort i organisationen”. Att exempelvis bara vara med i en förenings styrelse anser 

hon i sig inte har någon betydelse: ”det är ju egentligen av noll och intet värde”. Det som 
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avgör erfarenhetens betydelse i reell kompetens-bedömningen är vad du har åstadkommit och, 

visar den senare delen av citatet från antagningsansvarig vid SH, kunskap om hur högskolan 

fungerar: 

 
En del har ju jättemycket papper om hur duktiga dom har varit. Dom har gjort, Gud vet, allt 

möjligt och sådär. Vad dom har åstadkommit och så. Men det, å andra sidan, väger inte så 

jättetungt för att det är oftast inom områden som inte är relevanta. […] Alltså, det är ju nästan 

samhällskunskap allting det där och det är sällan samhällskunskap dom behöver. […] Lite elakt 

då va, men vissa som har väldigt mycket av den här typen dom visar sin allmänna duktighet. 

Och dom kanske glömmer bort att visa att det här att… nu är det faktiskt lite andra kunskaper vi 

var ute efter. […] Det är klart att man ska visa sig jätteduktig om man vill komma in och det 

men… jag tror också att det där är det… det här har att göra med kunskapen om högskolan. Om 

man inte känner till högskolan, om man tycker att högskolan är väldigt märkvärdig kan man 

säga, då kan man ju själv också vara det. Alltså då, man tror att det krävs sådana, du vet, ”för 

att jag ska gå på högskolan så behöver jag så mycket!”. Alltså, vi tycker inte att vi är så 

märkvärdiga. […] Vi försöker verkligen också rekrytera studieovana grupper och så vidare. 

Men, det kan ju tänkas att man måste slå på stora trumman något alldeles gräsligt då för att 

man tror att det är så det är här. […] Sedan är det ju också så att det börjar sprida sig lite, det 

är väl lite amerikanskt det här med rekommendationsbrev och det är ju inte någon... Det tillhör 

ju inte vår kultur att ta hänsyn till rekommendationsbrev.  

 

Förkunskaper 

 

Vilka förkunskaper anses gångbara? Om relationen till grundläggande 
och särskild behörighet 

Intervjupersonerna vid såväl Lärarhögskolan som Södertörns högskola tycks alla anse om att 

man är mer ”generös” i sin bedömning och att det är lättare att göra reell kompetens-

bedömningar av en sökande som ”saknar” samhällskunskap A och exempelvis historia A, 

jämfört med om personen inte har formell behörighet i svenska B, engelska B eller matematik 

C. Gruppansvarig antagning menar att vid LHS är det den särskilda behörigheten för fyra 

ämnen, samhällskunskap A, matematik A, svenska B och engelska B, som man tittar på 

gällande bedömningar av reell kompetens. Han, liksom övriga intervjupersoner vid samma 

lärosäte, anser att gällande samhällskunskap A utgår bedömarna från att har man arbetat ett 

antal år finns det en ”åldersfaktor” – man anses ha ”förvärvat dom här, kunskaperna, i 

arbetslivet så att man tycker att man har motsvarande kunskaper”. Gruppansvarig uttrycker 

vidare, angående behörighet, att man vid Lärarhögskolan avseende matematik A gör ett 

”överslag” och exemplifierar med att har man jobbat inom något område där man använder 

matematik, ”och det behöver inte vara så avancerat… så får man den”. Däremot, för engelska 

B och svenska B är man i bedömningen av reell kompetens ”lite hårdare”, uttrycker han det 

som. Att ha klarat av tidigare högskolestudier, att ha läst mycket engelsk kurslitteratur eller ha 

rest och jobbat utomlands ”där man använder engelska mycket” är sådant som gruppansvarig 

pekar på kan innebära att en person anses ha ”motsvarande kunskaper”. På frågan om hur 

precis man som bedömare är i sin bedömning, svarar samma intervjuperson att det är en 

sammanvägning, att det måste vara ”lite preciserat vad man har gjort och det får inte vara för 

kort tid, det får inte vara för enkelt… man kanske inte bara kan ha suttit liksom på ett företag 

och svarat i telefon eller någonting… det är lite för lite”. Han beskriver bedömningen av 

förkunskaper som att det ”är en känsla” och berättar att det finns ”inget direkt nedskrivet så 

att x antal år, x arbetsuppgifter si eller så” och att bedömningen som sådan grundar sig på 

erfarenhet. En liknande beskrivning, att det inte finns särskilt precisa bedömningsriktlinjer för 

exempelvis engelsk-behörigheten, ger handläggaren vid Lärarhögskolan. Han uttrycker det 
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som att det är erfarenheten i sig, inte den exakta tiden en person exempelvis vistats i ett 

engelskspråkigt land, som är det relevanta vid bedömningen av reell kompetens. Han 

exemplifierar med att tre månader utomlands verkar kort för att ha skaffat sig 

engelskkunskaperna, kanske sex månader är tillräckligt om man haft kvalificerade 

arbetsuppgifter men att ett år sannolikt är någon slags minsta tidsgräns. Handläggaren vid 

LHS anser inte att behörighetsbestämmelserna bör detaljregleras, ”det är inte avsikten”, utan 

menar att det är fråga om en individprövning av den reella kompetensen och att man inte ska 

”hålla på och sätta upp en massa stängsel och så”. Däremot fastslogs 2006 vid LHS att 

gällande behörighetsbestämmelserna motsvarande de formella kraven på gymnasieutbildning 

från kurs B i svenska och engelska samt kurs A i matematik och samhällskunskap, har 

Lärarhögskolan riktlinjer vid bedömning av reell kompetens (se Appendix 4). Nyckelfrågan 

vid bedömningarna är, enligt handläggaren: ”Vad är det man måste kunna i svenska, engelska, 

matte eller samhällskunskap för att gå lärarutbildningen?”. Ordföranden i valideringsrådet 

beskriver det som att det är grundfrågan – ”inte att det är exakt samma som engelska B i 

gymnasiet… för att klara lärarutbildningen”. Lärarhögskolans kriterier vid bedömning av en 

sökandes reella kompetens togs fram av högskolan själv, ämnesdidaktiker bidrog inom 

respektive ämnesområde, och även om man hamnade nära gymnasiets beskrivningar av vad 

man bör ha tillgodogjort sig efter genomgångna kurser var detta inte utgångspunkten när 

bedömningskriterierna arbetades fram.  ”Vi gjorde en helt egen bedömning” uttrycker 

handläggaren det som. Inte heller var avsikten vid framtagandet av kriterierna att titta på 

andra lärosätens, som bedriver lärarutbildning, eventuella bedömningskriterier utan man 

avsåg ta fram kriterier som fungerade specifikt vid Lärarhögskolans lärarutbildningar och 

Lärarhögskolans behörighetsbedömningar. 

 

De tre intervjupersonerna vid LHS menar alla att det finns ett ”ålderskriterium” kopplat till 

behörighet enligt reell kompetens och att detta inte är något som är exakt reglerat hur det ska 

tillämpas. ”Att ha jobbat något år”, säger en av bedömarna. ”Har man nyligen gått ut 

gymnasiet så får man visa lite mer kanske än dom som har jobbat”, säger en annan och ”vara 

ute i arbetslivet ett antal år” anser en tredje. Ordföranden i valideringsrådet motiverar sina 

tankar kring att det bör ha gått några år sedan personen slutat ungdomsgymnasiet med att om 

det ska ”vara någon slags likvärdighet som man har skaffat sig på annat sätt så måste man ha 

haft möjlighet att göra det på annat sätt också. Så därmed spelar ålder viss roll”.  

 

Valideringsrådsordföranden framhåller att det kan finnas andra faktorer än de uppställda 

behörighetskriterierna som bidrar till att en student klarar utbildningen. Hon nämner som 

exempel studiesocial situation och motivation som viktiga faktorer och utvecklar sitt 

resonemang: 

  
Skulle man, om man var formellt obehörig, alltså om man inte uppfyller vare sig dom… om vi 

säger att man enbart uppfyller den grundläggande behörigheten, skulle man då klara 

lärarutbildningen? Om vi ställer frågan på det sättet. Ja! Det är jag fullständigt övertygad om. 

[…] Det är en fråga om motivation tror jag.   

 

Samtidigt ställer samma intervjuperson sig frågande till hur det skulle gå till i praktiken, att på 

något sätt fånga motivationsaspekten hos sökande enligt reell kompetens-kriteriet: ”Hur, i 

själva antagningssituationen, ska jag se att dom är motiverade?” 

 

I likhet med bedömarna vid LHS, anser antagningsansvarig vid Södertörn att det finns ett 

ålderskriterium. Hon uttrycker det som att: 
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när du kommer från gymnasiet, då har du inte det du ska ha istället för. Alltså, det här är ju inte 

någon genväg om du inte har klarat av dina gymnasiestudier. […] För då kan man ju säga… då 

sätts ju det här ur spel. Man kanske skulle kunna säga att du efter två år på gymnasiet skulle 

klara en kurs här, men så kan vi ju inte riktigt… Det är sagt [intervjupersonen syftar här på 

SUHF:s rekommendation, min anm.] någonting… att det ska ha gått något år, eller det ska 

vara… lite mer luddigt, men ändå såhär att det ska ha gått tid efter det att man slutat 

ungdomsgymnasiet.  

 

När det gäller vilka förkunskaper som behövs, ger antagningsansvarig vid Södertörn flera 

exempel på hur högskolan resonerar sett till behörighetskriterierna. Hon menar att det är i 

första hand ämneskunskapen man tittar på. Det som ”fattas”. Intervjupersonen menar till 

exempel att om man som sökande enligt reell kompetens är jättebra i historia men man enligt 

den formella behörigheten saknar matematik, hjälper det inte ”upp” den reella kompetensen. 

Kunskap inom ett ämne/fält kan visserligen, menar hon, hjälpa upp helhetsintrycket men 

saknas vissa kunskaper kan inte andra ersätta dem: 

 
När vi pratar matte C, så pratar vi vissa kunskaper, väldigt specifika, som anses behövas. Men 

när vi pratar grundläggande behörighet och kanske allmänna ämnen – ja då är det ju inte så att 

jag precis tittar: ”Ja, historia A. Då läser dom Karl den XII och det måste du kunna”. Så 

fungerar det inte. Då är det väldigt mycket mer allmänt. Allmänna kunskaper… och förmåga att 

tillgodogöra sig.  

 

Den antagningsansvarige vid SH tydliggör skillnaden i synen på hur en sökandes 

förkunskaper bedöms, med exemplet att när det gäller matematik är det den typen av 

kunskaper, ”specialkunskapen”, man tittar på medan gällande om den sökande saknar formell 

behörighet i samhällskunskap ”räcker det faktiskt att man läser tidningarna och är med och 

kanske har någon föreningserfarenhet eller vad som helst”. Hon tycker vidare att språk och 

matematik står i en klass för sig och att en sökande enligt reell kompetens för behörighet när 

det gäller dessa måste ”ha de faktiska kunskaperna” och om en sökande inte har det har den 

”inte en chans över huvud taget”. När det gäller förkunskapskravet, den särskilda 

behörigheten, i matematik C ”är det bara dom studieförberedande programmen på gymnasiet 

som har matematik C. Och många som vill ha det här har dels äldre gymnasieutbildningar 

eller kanske ingen gymnasieutbildning alls”. Vidare anser antagningsansvarig vid SH att 

språk, jämfört med exempelvis samhällskunskap och historia, börjar på en högre nivå än där 

gymnasiet slutar och om du inte har de efterfrågade kunskaperna när du börjar studera vid 

högskolan kan du aldrig ”jobba igen det”. En annan skillnad, gällande naturvetenskapliga 

ämnen, är att för att anses behörig krävs att man som sökande ”verkligen har dom 

kunskaperna”. Krävs fysik B för att anses behörig är det exakt fysik B enligt gymnasienormen 

eftersom kurser som kräver den slags behörighet bygger vidare från där gymnasiet slutar, 

enligt antagningsansvarig. 

 

Den vanligaste särskilda behörigheten som personer som ansöker om reell kompetens ansöker 

om att få vid Södertörn, handlar om matematik C till grundkursen i företagsekonomi. 

Studierektorn vid institutionen för företagande och ekonomi betonar att han aldrig varit med 

om att en person har reell kompetens i matematik, ”motsvarande matematik C”, om han/hon 

inte läst två- eller treårig gymnasiematematik. För att kunna följa med i grundläggande 

resonemang inom finansiering och statistik behövs, menar han, ”grundkunskaper i matematik 

från gymnasieskolan”. Han tror det är svårt, och han har ännu inte stött på någon sökande, 

som skaffat sig kunskaper motsvarande matematik C genom arbetslivserfarenheter: ”Dom 

som inte har läst minsta möjliga matematik kommer sannolikt inte att jobba med matematiska 

modeller i sitt yrkesliv och tillförskaffar sig därför inte den kunskapen”. Studierektorn anser 

att när det gäller förkunskapskrav, särskilt avseende företagsekonomi, är det för Södertörn 

väsentligt att inte ha för låga krav på studenterna. Tvärtom, hävdar han, är det viktigt att inte 
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börja sänka kraven eftersom det förväntas av oss att vi ska ha lite lägre kvalitet och så. Vi är 

okända, vi är relativt sett små jämfört med Handelshögskolan och Stockholms universitet. […] 

Men vi har ju ett varumärke så vi är väldigt måna om att hålla absolut lägst samma kvalitet som 

Stockholms universitet bör ha eller så ska den vara högre. Och om vi har lägre förkunskapskrav, 

så blir det ju svårt att vara högre tror jag. 

 

Den antagningsansvarige vid Södertörn menar att det är viktigt att, gällande den särskilda 

behörigheten, låta institutionernas ord väga tungt eftersom det är institutionsrepresentanterna 

som sitter inne med ämneskunskapen inom respektive disciplin. I relation till resonemangen 

hos intervjupersonerna vid Södertörn är det värdefullt att jämföra med hur respondenterna vid 

Lärarhögskolan anser att deras bedömningar är: huvudsakligen ”stränga” eller ”tillåtande” till 

sin karaktär? Såväl antagningsansvarig som gruppansvarig antagning hävdar sin inställning 

som hellre ”fria än fälla” om de upplever sig vara osäkra på om en person ska anses vara reellt 

kompetent i relation till något/-ra behörighetskriterie/-r. Ordföranden i valideringsrådet tror 

däremot att Lärarhögskolan ligger någonstans mittemellan. Sett till andra lärosäten, hon 

nämner Uppsala universitet som exempel, tror hon att LHS är väldigt generös i sina 

bedömningar och anger som förklaring att man vid Lärarhögskolan ”inte är så traditionellt 

akademiska” och att det finns en ”smältdegel av seminarieverksamhet”, en gammal 

seminarietradition, som lever kvar vid högskolan och bidrar till detta. Hon tror vidare att det 

handlar om en attitydfråga, ”hur man ser på kunskap” vid lärosätet och hur man uppfattar att 

kunskap ”bildas”. Hon anser att vid lärosäten med gamla traditioner och som är traditionellt 

”akademiska” finns det en större rivalitet mellan ämnen och ett behov av att se till att ett visst 

ämne ska vara kvar – hon benämner det att bevaka ”ämnets gränsland till nästa ämne”. 

Ordföranden tror vidare att det ibland, sett till behörighetskraven och 

behörighetsbedömningen, snarare är fråga om att vidmakthålla ett ämnes status hellre än att 

det i realiteten krävs en viss förkunskap inom ett ämne för att en student ska klara av sökt kurs 

eller utbildning.  

 

Gentemot vad bedöms förkunskaperna? Om bedömningskriterier och 
utgångspunkter 

Lärarhögskolan har, som tidigare redogjorts för, fastställt behörighetskriterier som ram för 

bedömning av sökandes reella kompetens (se Appendix 4). Samtidigt framhåller både 

antagningshandläggaren och gruppansvarig antagning, i likhet med antagningsansvarig vid 

Södertörn, att det inte finns någon exakt ”mall” att bedöma reell kompetens-ansökningarna 

gentemot. Vid Lärarhögskolan fungerar emellertid, enligt intervjupersonerna, 

bedömningskriterierna vägledande för vad som fokuseras. Allt eftersom bedömningar av 

behörighet utifrån reell kompetens görs, utvecklas dessutom praxis som man vid framtida 

bedömningar säger sig orienteras av. Antagningshandläggaren vid LHS uttrycker det som: 

 
Alltså, ju mer jag gör är att vi försöker dokumentera. Vi försöker hitta riktlinjer i dom här 

bedömningarna. Det är ju kanske så att man hittar en tråd. Alltså, ”dom här har vi hittills alltid 

släppt igenom som har den här bakgrunden”. Och det är sådant som vi försöker sätta på pränt 

också.  

 

Antagningshandläggaren vid LHS framhåller att det är viktigt att ”hitta trådar” – mönster där 

högskolan gjort likartade bedömningar – för att i första hand effektivisera bedömningsarbetet, 

men menar att det inte är särskilt lätt att göra det eftersom varje ansökan om reell kompetens 

är unik. Som exempel på praxis som dock utkristalliserats efter hand som bedömningar gjorts, 

nämns vikten av att exempelvis samma utbildning(ar) som olika individer deltagit i värderas 

likvärdigt i bedömningsarbetet för reell kompetens-sökande individer. Inga precisa riktlinjer 

finns varken för hur lång eller vad själva innehållet i en erfarenhet bör vara, säg en vistelse i 
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ett annat land om det handlar om språkkunskaper som särskilt efterfrågas. Riktlinjer existerar 

inte heller för hur lång tid som måste ha ”gått” sedan ungdomsgymnasiet för att en sökande av 

behörighet utifrån reell kompetens ens ska komma ifråga för bedömning vid Lärarhögskolan 

eller Södertörn. I likhet med Lärarhögskolan har Södertörn med tiden utvecklat 

bedömningspraxis kring reell kompetens-ansökningar, framför allt när det gäller att få 

behörighet för att kunna delta i urvalet till grundkursen i företagsekonomi. Citatet från 

antagningsansvarig vid SH tydliggör att institutionsinflytandet när det gäller bedömningarna 

är betydande: 

 
Men har man hållit på, även med ekonomiarbete i största allmänhet, då… marknadsföring, 

organisation, redovisning, ja då kan man inte det här. Då anser inte vår institution att dom har 

tillräcklig förmåga, utan det måste ju vara precis den här delen [kalkylering, min anm.]. […] Vi 

har blivit lite hårdare allt eftersom tiden går, och det beror på att vi också är väldigt hårda mot 

gymnasisterna därför att vi har massor av folk som inte klarar den [tentamen i kalkylering, min 

anm.].  

 

Den bedömningspraxis som utvecklats bygger, enligt intervjupersonerna vid Södertörn, på 

erfarenheten att många studenter utan tillräcklig ämneskunskap inte klarar kursens tentamen. 

En annan bedömningspraxis som finns vid Södertörn, gällande behörighet och reell 

kompetens, handlar om samhällskunskap A. Enligt antagningsansvarig innebär det att: 

 
Samhällskunskap validerar vi… men det är inte en riktig validering, för att det finns en allmän 

sådan policy att man… i stort sett alla vuxna människor som har gått någon skolutbildning har 

samhällskunskap A.  

 

Den antagningsansvarige menar vidare att hon som bedömare, gällande reell kompetens-

bedömningarna, ”lägger någon slags nivå” och att högskolan har en ”generös bedömning” 

samt att man vid högskolan försöker vara så lite byråkratisk som möjligt. Ett förhållningssätt 

hon anser sig följa vid bedömningar är att ”inte riktigt släppa in vem som helst för vi vill ändå 

att dom [studenterna, min anm.] ska klara sig. Vi vill att man ska ha en rättvis chans att klara 

av studierna”. 

 

På frågan utifrån vad bedömningar av behörighet enligt reell kompetens görs, svarar 

ordföranden i valideringsrådet vid LHS att det inte går till så att man i valideringsrådet 

”bockar av matte, nu har vi bockat av det ena, nu har vi bockat av det”. Istället menar hon att 

vad valideringsrådet försöker göra är att se ”helheten”, ”göra en helhetsbedömning” och att 

man i rådet har en ”holistisk syn”. Enligt henne innebär det konkret att även om man ser till 

”delarna” i en sökandes kompetens, görs i valideringsrådet i första hand en helhetsbedömning 

av den reella kompetensen utifrån ett holistiskt synsätt. Gruppansvarig antagning ger en lite 

annan beskrivning av hur bilden av en persons reella kompetens mejslas fram vid högskolan. 

Han tror att bedömningen går till så, att man fokuserar på ämne för ämne och att när dessa 

ämnen läggs samman tecknas bilden av individens reella kompetens. 

 

Antagningsansvarig vid Lärarhögskolan antyder att också den kultur som finns vid högskolan 

påverkar hur bedömningar görs och att man som enskild tjänsteman kan få ge vika: 

 
Vad har högskolan för inställning till det här va? Som enskild handläggare så är man ju faktiskt 

beroende av sin omgivning på högskolan. Alltså, har högskolan en negativ inställning till 

informella meriter så slår det igenom naturligtvis. Även om jag då som enskild handläggare 

kanske tycker något annat.  
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Metoder för bedömning av reell kompetens 

 

Två slags dokumentanalys: baserad på personligt brev och intyg 
respektive på standardiserad ansökningsblankett och intyg 

Vid Södertörns högskola ska den sökande, som ansöker om reell kompetens, förutom krysset i 

reell kompetens-rutan på ansökningsblanketten bifoga ett personligt brev och besvara tre 

frågor
63

 samt i möjligaste mån styrka sina lämnade uppgifter med intyg, betyg och/eller 

bedömningar från andra personer som känner den sökande väl. Med utgångspunkt i 

inskickade handlingar görs sedan reell kompetens-bedömningen avseende behörighet.  

 

Vid LHS ska den som söker behörighet enligt reell kompetens fylla i och skicka in en särskild 

standardiserad blankett som kan laddas ned från Lärarhögskolans hemsida. 

Ansökningsblanketterna för vad högskolan kallar ”validering av reell kompetens” skiljer sig 

åt till utseende och innehåll avseende de uppgifter den sökande ombeds beskriva, beroende på 

om den sökande ansöker till lärarprogrammet (140-220p) eller studie- och 

yrkesvägledarprogrammet respektive till fristående kurser, specialpedagogiskt program, 

specialpedagogiskt program, lärarutbildning i yrkesämnen med flera. Två olika blanketter 

således. På blanketten för fristående kurser (med flera utbildningar), ska den som söker 

behörighet enligt reell kompetens-kriteriet på ett antal fritextrader fylla i sin kompetens under 

följande rubriker: utbildning, arbetslivserfarenhet och praktik, föreningsverksamhet, 

personliga färdigheter och kunskaper samt motivation och självvärdering. Den sökande 

ombeds också bifoga betyg och/eller intyg. Blanketten utgörs av fem A4-sidor och den 

sökande erbjuds möjlighet att skriva mer på ett separat papper om det anses behövligt. 

Ansökningsblanketten för validering av reell kompetens för behörighet till lärar- respektive 

studie- och yrkesvägledarprogrammet har en annan utformning. Den sökande uppmanas på 

blanketten, eller på särskilt papper om mer utrymme behövs, beskriva ”utförligt och konkret 

på vilket sätt dina kunskaper ger dig tillräckliga förutsättningar att tillgodogöra dig 

utbildningen med utgångspunkt i nedanstående krav. Hänvisa gärna till dokument (arbets- och 

kursintyg, betyg, utlåtande, egna texter etc) som styrker din beskrivning”. För respektive 

behörighetskriterium (svenska och engelska B samt matematik och samhällskunskap A), ett 

kriterium per A4-sida på ansökningsblanketten, ombeds den sökande avge en beskrivning. 

Motsvarande fem rubriker som återfinns på fristående-blanketten finns inte i reell kompetens-

ansökningsblanketten för lärar- respektive studie- och yrkesvägledarprogrammet. 

 

Enligt antagningsansvarig vid Södertörn är brevet, dess innehåll och motivering gällande reell 

kompetens, av mycket stor betydelse för om en sökande ska anses vara behörig enligt reell 

kompetens. Även resursfrågan, gällande bedömningar av reell kompetens, anses spela in: 

 
Det där brevet, med motivering, det är väldigt, väldigt viktigt i det här. […] Det dom [sökande, 

min anm.] faktiskt inte har, alltså det dom inte visar, det vet vi ju inte. […] Vi har faktiskt inte 

jättemycket resurser för det här. Det är ju inte så att vi kan ägna jättemycket tid att: ”Å, den här 

har kanske mer än så”. Så är det ju inte. […] Det är inte så… så komplicerat på det sättet att 

man tror att dom har missat en massa. Alltså, det tror jag ju inte. Man vet ju inte säkert.  

 

Antagningsansvarig vid SH framhåller att man inte vet vem som skrivit det personliga brevet. 

Och, om en person önskar få behörighet enligt reell kompetens i svenska kan dåligt språk i det 

personliga brevet inverka negativt på bedömningen av vederbörandes språkfärdighet – även 

om exempelvis intyg och andra handlingar ger en annan bild. Vidare betonas vikten av att 
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hellre skicka in för många handlingar än för få och att i brevet påvisa medvetenhet om vad du 

som sökande inte kan – vad intervjupersonen kallar ”självprövning”. Antagningsansvarig vid 

Södertörn tror att insikt om sina begränsningar ofta innebär medvetenhet om att man behöver 

anstränga sig lite mer om man väl antas till kursen eller utbildningen, och att ens ”icke-

kompetens” därför är något som är positivt att framhålla i det personliga brevet: ”det är 

jätteviktigt […] att man är medveten om sin egen oskicklighet”. Enligt handläggaren vid 

Lärarhögskolan gör den standardiserade blanketten för lärar- och studie- och 

yrkesvägledarprogrammet, visavi användning av personligt brev eller blanketten för 

fristående kurser, att man ”tvingar den sökande att hålla sig till ämnet” och att den sökande 

kan rikta in sig på och beskriva det han/hon som ansöker ”faktiskt ska skriva och visa upp… 

det som är väsentligt”. På frågan om man med en standardiserad ansökningsblankett för 

behörighet enligt reell kompetens riskerar att tappa helheten, anser handläggaren vid LHS att 

nej – det gör man inte: 

 
Det är ju såhär att även handlingen säger ju faktiskt en del om den sökande. Det är ju inte så att 

man stirrar sig blind på den här blanketten, utan det är faktiskt handlingen som egentligen är 

den stora grejen i det här. Alltså man går ju igenom hela handlingen [alla inskickade dokument, 

min anm.] och tittar: Vad finns det i den här handlingen? Där kan man ju hitta saker som dom 

inte ens själva har tagit upp.[…] Som kan vara av betydelse för deras fall så att säga. […] Det 

är ju det som styr så att säga. Det är ju inte så att vi kontaktar den sökande och säger: ”Det här 

har du liksom inte tagit upp. Tänker du göra det?”. Utan då köper vi det så att säga. Det gör vi.  

 

Vid införandet av bestämmelsen om behörighet enligt reell kompetens, 2003, använde 

Lärarhögskolan till en början personligt brev istället för standardiserade ansökningsblanketter. 

Enligt intervjupersonerna övergav man dock efter något år det personliga brevet, då det inte 

ansågs fungera särskilt väl och på grund av att de standardiserade ansökningsblanketterna är 

tänkta att motsvara det personliga brevet och bättre än det personliga brevet (enligt 

högskolan) anses underlätta för sökande att lyfta fram det som är betydelsefullt: 

 
Det är på sätt och vis lite fräckt också att överlåta det här helt på den sökande. Man bör ju ge 

någon slags fingervisning om vad är det vi egentligen vill veta, så att säga. Alltså, vad är det 

som är väsentligt ur högskolans synvinkel att du tar upp och så. Så att man har lite snitslad 

bana. […] Man går ganska långt i att tillmötesgå den sökande när det gäller… man försöker 

faktiskt hitta saker och ting hela tiden. Det är inte så att bara för att dom har gjort ett taskigt 

underlag att man bara spolar. Det gör man inte.  

 

Dom personliga breven kan oftast bli, liksom, ja, att dom inte riktigt får fram det dom har eller 

att dom inte vet vad dom själva ska trycka på. […] Och så svävar dom ut en massa egentligen i 

oväsentligheter. 

 

Att i ansökan om behörighet enligt reell kompetens som sökande peka på sina 

kompetensbrister, vad man ”saknar” i relation till ställda behörighetskriterier, anser 

antagningshandläggaren vid Lärarhögskolan inte behövs: 

 
Jag menar, hur skulle du reagera som sökande? Vad jag skulle tänka då, det är att skriver jag 

det här så kommer jag ju inte att få min reella kompetens okejad kanske om jag tar upp mina 

brister. Är det inte lite konstigt? […] Jag tycker att det är ett lite konstigt resonemang måste jag 

säga.  

 

Intervjupersonerna vid Lärarhögskolan anser att en sökandes språk, och särskilt hur den 

sökande har förmåga att i inskickade handlingar lyfta fram sina erfarenheter, spelar roll i 

bedömningsprocessen. Gruppansvarig för antagningen anser att ju bättre en person är på att 

framhålla det han/hon har, ju lättare för högskolan att fatta beslut om den sökande ska anses 

vara behörig eller ej enligt reell kompetens-kriteriet. Att uttrycka sig ”bra” och att ”man kan 
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lyfta fram det här” upplevs som att det ger ett plus vid reell kompetens-bedömningen snarare 

än om en person ”uttrycker sig dåligt”. På frågan om det kan finnas två sökande som har 

samma kompetens men uttrycker den på olika sätt, menar gruppansvarig att det förekommer 

och att i en sådan situation kan hur man som sökande uttrycker sig ha betydelse för reell 

kompetens-bedömningen. Ansökningsmallarna gällande reell kompetens är tänkta att 

motverka och minska risken för att olikartade bedömningar ska göras som en konsekvens av 

skilda sätt hos sökande att redogöra för sin reella kompetens. Vidare anses det, enligt 

gruppansvarig, väsentligt att som sökande använda andra begrepp än bara ”standardfraser” 

som ”jag anser mig ha hög motivation för att bli lärare” i sin reell kompetens-ansökan. Man 

måste ”visa någonting mer”.  

 

Vid tiden för genomförandet av denna undersöknings datainsamling, fanns enligt 

intervjupersonerna vid Södertörn inga planer på att införa test som en del i 

bedömningsproceduren avseende reell kompetens och behörighet. De planerna var emellertid 

långt framskridna vid Lärarhögskolan, där man från höstterminen 2006 tror sig ha utvecklat 

test för tre av de fyra olika behörighetsgrunderna (svenska och engelska B samt matematik A) 

som valideringsrådet bedömer reell kompetens utifrån. Syftet med testen är att lokalt, vid 

Lärarhögskolan och med utgångspunkt i vid Lärarhögskolan ställda behörighetskrav, minska 

risken för felbedömningar av sökandes reella kompetens och att bättre synliggöra sökandes 

tysta kunskap. Just synliggörande av tyst kunskap anser ordföranden i valideringsrådet att de 

utvecklade testen bättre kan bidra till än de handlingar som utgör underlag för dagens reell 

kompetens-bedömningar. Mål med testförfarandet är att bättre kunna mäta studenters 

”förmåga att ta till sig lärarutbildningen”. Testen kommer att utformas för respektive 

”disparata ämne och inte i förhållande till motivation eller studiesocial bakgrund eller 

någonting sådant” beskriver ordföranden i valideringsrådet. Hon hävdar att test i sig kan 

uppfattas som trubbigt och traditionellt, men också öppna upp för nya grupper studenter att få 

reell kompetens. Testen är inte tänkta att leda till avveckling av valideringsrådet och dess 

funktion, utan avser komplettera rådets bedömningar vid de tillfällen rådet upplever sig 

osäkert gällande en sökandes reella kompetens. Vidare möjliggörs att om rådet önskar ”testa 

av” en reell kompetens-sökandes kunskap i ett eller flera ämnen så finns möjligheten till det 

lokalt vid högskolan. Gruppansvarig antagning menar att 20-25 % av reell kompetens-

bedömningarna är ”gränsfall” och tror att cirka 80-90 % av personerna som ansöker om 

behörighet utifrån reell kompetens framöver kommer att få göra något eller några test. 

Ordföranden i valideringsrådet gissar istället att det handlar om ungefär 10 % av de sökande, 

vars ämneskunskaper bör testas.  

 

Såväl Södertörn som Lärarhögskolan anser att det finns administrativa och inte minst 

tidsmässiga aspekter kopplade till bedömning av behörighet enligt reell kompetens. 

Antagningshandläggaren vid Lärarhögskolan uttrycker det som att ”det tar väldigt mycket tid” 

och att bedömningsprocessen är ”administrativt tungrodd”, men betonar samtidigt att av 

rättssäkerhetsskäl krävs en stor administrativ process kring det hela. När det gäller metoder 

för bedömning av reell kompetens, anser valideringsrådets ordförande vid LHS att det måste 

finnas en balans mellan vad som är rimligt arbets-, kostnads- och omfångsmässigt.  

 

Erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande med andra lärosäten avseende 
metoder och bedömningar 

Antagningsansvarig vid Södertörns högskola satt med i SUHF:s bedömargrupp, vilken bland 

annat hade till uppgift att föreslå det som blev SUHF:s ”Rekommendationer för arbetet med 

att validera reell kompetens inom högskolan”. Hon säger att Södertörn för tillfället inte driver 
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något eget utvecklingsprojekt eller deltar i något högskoleövergripande/-gemensamt 

samarbete kring reell kompetens efter det att SUHF:s projekt kring reell kompetens 

avslutades. Anledningen menar hon kan spåras i att införandet av reell kompetens-

bestämmelsen inte i realiteten innebar den stora förändring som många hade förutspått och att 

det därför, vid Södertörn, inte finns ett särskilt stort kunskapsutvecklingsbehov kring hur 

bedömningar av reell kompetens bör gå till: 

 
Man trodde att ”det kommer bli en jättesak”. Men jag tror att vi som höll på med antagningen, 

vi trodde nog från början att det kommer nog inte bli en sådan jättesak. För att jag tror […] att 

dom som bedömde det här nog såg det som något mycket mer revolutionärt än vad det var. 

Alltså, vi tyckte ju att vi hade gjort det här tidigare redan. […] Hade det varit en 

jätteverksamhet, då, för det var vi ju rädda för från början att vi inte skulle klara av och sådär. 

Då hade vi varit tvungna att ha… Men det här är ju bara en del av antagningen som inte… ja, 

det är väl jättebra att det finns liksom, men… 

 

Ingen representant från Lärarhögskolan deltog, enligt handläggaren, i utarbetandet av SUHF:s 

bedömningsrekommendationer avseende validering av reell kompetens. Inte heller 

Lärarhögskolan har vid tiden för denna uppsats datainsamling, enligt egen utsago, något 

erfarenhetsutbyte med andra högskolor eller universitet kring reell kompetens och bedömning 

av behörighet enligt reell kompetens. Handläggaren vid LHS uttrycker det som: 

 
Nej. Jag tror alltså att varje högskola faktiskt har utvecklat egna modeller för hur man ska 

handskas med det här. 

 

Däremot, vid utformningen av den första ansökningsblanketten för behörighet enligt reell 

kompetens, sneglade man enligt antagningshandläggaren på ”Örebromodellen” och anpassade 

sin blankett en del efter dess innehåll. I samband med Lärarhögskolans projekt kring hur 

högskolan skulle arbeta med validering av reell kompetens gjordes viss benchmarking 

gentemot andra lärosäten, exempelvis Malmö högskola och dess hemsida, för att bland annat 

se hur dispens definierats kontra reell kompetens.  

 

Intervjupersonerna vid LHS menar att Lärarhögskolan, när det gäller att erkänna och godta 

andra högskolors eller universitets bedömningar av en students behörighet enligt 

grundläggande och/eller särskild behörighet, normalt accepterar andra lärosätens bedömningar 

”så långt det går” om man vid LHS inte anser att bedömningarna är ”uppåt väggarna”. 

Antagningsansvarig vid Södertörn hävdar, på samma fråga om andra lärosätens 

behörighetsbedömningar godkänns, att högskolan generellt och i mån av resurser följer 

SUHF:s bedömningsrekommendationer. I antagningsordningen finns vidare fastslaget att 

VHS:s bedömningshandböcker ska följas i den lokala antagningen till Södertörns högskola. 

 

Bedömarrollen 

 

Vad innebär rollen som bedömare av behörighet enligt reell kompetens? 

Samtliga intervjupersoner i undersökningen, både vid Lärarhögskolan och Södertörn, 

framhåller att bedömningar av behörighet enligt reell kompetens i första hand sker för 

studentens skull och att det vore orättvist att ”släppa igenom” en sökande som inte bedöms 

vara behörig. Gruppansvarig antagning vid Lärarhögskolan beskriver bedömningsarbetet som 

ett slags ”riskminimering”, medan den intervjuade studierektorn vid Södertörn uttrycker det 

såhär: 
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Jag tycker att det är taskigt mot studenterna. Dom… istället för att arbeta har dom lånat 

pengar, och att vi på något sätt lurar in dom i och med att dom med stor sannolikhet kommer ha 

svårt att klara studierna. Att dom mitt under terminen, eller inne på andra nivån upptäcker att 

”det här, det går inte längre”. […] Jag tror att det är bättre att vara klar och tydlig från början. 

Det kostar en massa pengar att plugga. Och det är ju i allmänhet så också att vi är tvungna att 

anpassa undervisningen.  

 

Även de andra respondenterna framhåller att studentens privatekonomiska situation, att inte 

dra på sig onödiga ekonomiska åtaganden i form av studielån, och det tidsmässiga 

resursslöseri det innebär att ge behörighet och därmed förhoppningar till en inte behörig 

student, är väsentligt att ha i beräkningarna vid avgöranden om reell kompetens. Såväl 

antagningsansvarig och den intervjuade studierektorn vid Södertörn som två av 

intervjupersonerna vid Lärarhögskolan betonar att vid bedömning av behörighet för reell 

kompetens ”sätta gränsen” – en lägstanivå av förkunskap man måste ha tillgodogjort sig för 

att anses behörig enligt reell kompetens-kriteriet för tillträde till högskolan. 

Antagningsansvarig vid Södertörn menar att gymnasiet, hon benämner det ”skolsystemet”, 

måste ta ansvar genom exempelvis korrekt betygssättning av elever och att högskolan måste 

lita till den betygsbedömning som görs i samband med gymnasiestudierna. Har en person IG i 

ett ämne, och likväl anser sig vara reellt kompetent i ämnet, anser hon att personen på något 

sätt måste visa att han/hon ”tillgodogjort sig” kunskapen på något annat sätt. Studierektorn 

vid SH anser att det är viktigt att inte sänka tillträdeskraven, då det riskerar att påverka 

undervisningens kvalitet på ett negativt sätt. Det i sin tur får konsekvenser för andra, 

behöriga, studenter som antagits till kursen. Kvaliteten, anser han, blir lägre om studenterna 

har otillräckliga förkunskaper. Samtidigt framhåller studierektorn att högskolan absolut inte 

har något intresse av att ha högre förkunskapskrav än vad som anses behövas för att klara av 

studierna.  

 

Antagningsansvarig vid Södertörn förklarar att rollen som bedömare innebär att: 

 
bedöma om dom har reell kompetens eller inte. Det finns ju inga djupare uppgifter… utan det 

här är ju en byråkratfunktion. […] Det är absolut den enda uppgiften jag har. Det är ju inte 

några andra. Det är inte så att jag ska tillgodose några andra intressen. Det kan det ju inte 

vara, utan det är alltså min uppgift att få det rättssäkert och att alla får en likvärdig bedömning. 

[…]Jag kan ju inte säga att jag gör rätt, men, ja… alla blir i alla fall likvärdigt bedömda. […] 

Det finns ju en liten motsättning här. Det är ju det här med reell kompetens och formell 

kompetens. Och vi vet att många som har formell kompetens inte har reell kompetens. Dom 

klarar sig inte. Dom är alldeles för dåliga. […] Men det kan ju inte jag hindra.  

 

Antagningshandläggaren vid Lärarhögskolan lyfter fram rättviseaspekten, men fokuserar i 

första hand personens meriter snarare än den enskilda personen som sådan, och att det är 

kärnan i bedömarrollen: ”att försöka göra en juste bedömning av den här personens meriter. 

[…] Alltså, det handlar ju om att försöka på något vis försöka bedöma den här personen 

rättvist så att säga. Alltså, personens meriter rättvist”.   

 

Ordföranden i valideringsrådet menar att bevisbördan, att visa att man är behörig enligt reell 

kompetens-kriteriet, ligger på studenten. Bedömarens uppgift, oavsett om det handlar om 

handläggarens eller valideringsrådet, ser hon som att granska och bedöma en sökandes reella 

kompetens utifrån de underlag som vederbörande skickat in. I första hand menar hon att 

rollen i valideringsrådet innebär att företräda studentens perspektiv, att tänka i stil med ”tror 

jag att den här människan kommer att klara utbildningen”. Att vara ”studentens advokat” 

respektive ”högskolans diplomat”. Att företräda högskolan och dess perspektiv ingår, hävdar 

hon, i bedömarrollen men primärt fokus är ”alltid studenten”. Antagningshandläggaren vid 

LHS beskriver utgångspunkten som att antagningsenheten är ett serviceorgan till resten av 
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högskolan och att det inte är de sökande studenterna som är till för högskolan utan tvärtom. 

Han anger att det är viktigt att ha klart för sig. 

 

På frågan vilken bedömarkompetens som behövs för att avgöra sökandes reella kompetens, 

skiftar svaren något. Studierektorn vid Södertörn menar sig inte ha någon särskild utbildning i 

att göra reell kompetens-bedömningar, utan hävdar att det ”är något man bara förutsätts 

kunna”. Han menar också att förmågan att göra bedömningar inte är något ”man lär sig på 

någon eftermiddag” och att ”du måste ju vara specialist inom dom olika… ämnesområdena 

som ska bedömas”. Ska exempelvis en reell kompetens-bedömning för behörighet i språk 

göras, anser han att det ska vara en kompetent språklärare som gör bedömningen. Vidare 

framhåller studierektorn att inom exempelvis företagsekonomi kan inte en person göra 

bedömningarna inom alla olika delämnena. Antagningsansvarig vid Södertörn tycker sig ha 

bedömarkompetens och pekar på att hon utvecklat förmågan att göra behörighetsbedömningar 

genom sin långa erfarenhet. Efter att ha hållit på med bedömningsarbete i nästan 30 år, anser 

hon sig ha förmågan att ”se” och tror att den långa erfarenheten bidrar till 

bedömningsförmågan genom att hon ”har sett så mycket”. Ett liknande synsätt, att lång 

bedömarerfarenhet gör dig kunnig att göra bra behörighetsbedömningar enligt reell 

kompetens, ger antagningshandläggaren vid LHS uttryck för. Det finns idag ingen ”nationell 

certifiering” av bedömare av reell kompetens säger han, men antagningshandläggaren tycker 

att frågan, vem som kvalitetssäkrar bedömarna, är relevant att ställa liksom spörsmålet om 

vem som i så fall bör mäta och avgöra kvalifikationerna hos bedömarna. 

 

Bedömarnas förhållande till nationella respektive lokala reell kompetens-
bestämmelser 

I respektive undersökt högskolas antagningsordning beskrivs vilka tillträdesregler som äger 

giltighet. Lärarhögskolan anger i sin antagningsordning, som fastställts av högskolestyrelsen 

år 2001 och reviderats av rektor 2003 (och som enligt en av intervjupersonerna vid LHS ska 

uppdateras hösten 2006), att:  

 
Förutom de regler som finns i antagningsordningen gäller också reglerna och rutinerna som 

finns i de bedömningshandböcker för antagning som framställs av högskolorna och Verket för 

högskoleservice (VHS).  

 

I Södertörns antagningsordning anges att: 

 
VHS och universitet/högskolor utarbetar i samverkan särskilda bedömnings-handböcker för den 

samordnade antagningen. Dessa bedömningshandböcker skall också följas i den lokala 

antagningen till Södertörns högskola. […] Rektor, eller antagningsansvarig (enl högskolans 

delegationsordning), fattar beslut om tillämpning av de centrala och lokala reglerna för 

behörighet och urval samt om antagning till utbildning.  

 

På frågan om antagningsansvarig vid Södertörn, som uppger att hon har skrivit 

antagningsordningen, följer SUHF:s rekommendationer fullt ut svarar hon att: 

 
Nej. Alltså, det går inte riktigt, för dom är lite… alltså vi följer dom i mån av resurser. För 

där… dom rekommenderar ju väldigt mycket om… och jag tror heller inte att vi behöver det, för 

vi har kanske inte riktigt dom mer komplicerade fallen där man måste lägga ner väldigt mycket 

tid. […] Dom är… det är inte tillräckligt komplicerade fall för att jag skulle behöva den här 

jättetiden som… dom här rekommendationerna utgår ju från dom här riktigt komplicerade fallen 

där man ska bedöma alla möjliga saker. […] Men vi har ju nästan inga sådana ansökningar, så 

att det ger sig.  
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Antagningsansvarig menar att Södertörn ”absolut” nyttjar VHS bedömningshandböcker, men 

att när det gäller SUHF:s bedömningsrekommendationer avseende behörighet och reell 

kompetens ser hon dem som just ”rekommendationer” – men hävdar samtidigt att högskolan 

nog ”ganska helt ut” använder sig av dem.  

 

Vid Lärarhögskolan har antagningsansvarig skrivit antagningsordningen, vilken formellt 

beslutats av högskolestyrelsen. Det projekt som arbetade med validering vid LHS har bidragit 

till texterna som finns på hemsidan, men antagningsansvarig har också ”filat till det” när det 

är aktuellt.  

 

Reell kompetens-bestämmelserna kontra motsvarandebedömningar och 
dispens  

Var går gränsen mellan reell kompetens, motsvarandebedömningar och dispens enligt 

intervjupersonerna? I ett tidigare avsnitt, Vilka förkunskaper anses gångbara? Om relationen 

till grundläggande och särskild behörighet, ges ett flertal exempel på hur de undersökta 

högskolornas bedömare resonerar i frågan. Bland annat framkommer att vissa 

behörighetskrav, exempelvis gällande samhällskunskap och historia, kan den reell kompetens-

sökande individen ”få” om ett visst antal år har gått sedan gymnasietiden och/eller om 

personen ifråga varit ute i arbetslivet. En av bedömarna kallar det ”överslag” som görs vid 

vissa reell kompetens-bedömningar och att man bedömer den sökandes ”motsvarande 

kunskaper”. Antagningsansvarig vid Södertörn anser att det finns en stor ”gråskala” mellan  

 
dispens, motsvarandebedömning och reell kompetens. […] Reell kompetens, det är ju en 

individuell bedömning. Det här är ett regelverk som vi gör, genom att det här är en 

motsvarandebedömning istället. Och det… var man sätter den gränsen är ju inte helt lätt att 

veta. Och jag tror att olika högskolor gör på olika sätt där. Att ja, det beror mycket på hur man 

formaliserar det. Nu är vi väldigt få, vi är en liten högskola och vi har byggt upp det här från 

början såhär. Vi hade ju inget regelverk, alla dom råden och så. Det har vi ju inte. Vi har inte 

det här gamla att luta oss på, utan vi har ju byggt upp ett regelverk som passar oss. [...] Här 

ändrar vi kurs över dagen om det behövs. 

 

På frågan om högskolans reell kompetens-bedömningar är att anse som en form av validering, 

svarar antagningsansvarig vid Södertörn att: 

 
Ja, det är det ju förståss. […] Men det är ju… visst det är ju en validering… någon slags 

validering är det ju förståss. […] Historian och så. Det är ju inte… det är ju någon slags 

validering, men det är ju inte en precis validering som man tänker sig kunskap mot kunskap. Så, 

det är det ju inte.  

 

Gruppansvarig antagning vid Lärarhögskolan berättar att LHS i stort sett slutat bevilja 

dispenser som en konsekvens av reell kompetens-bestämmelsens och -bedömningarnas 

införande. Han anser inte att det finns skäl att bevilja undantag nu när reell kompetens-

bestämmelsen finns och att det vore underligt att som högskola parallellt bevilja dispens när 

reell kompetens-bedömningar görs. Ordföranden i valideringsrådet vid LHS tror att det, ur 

studentens perspektiv, kan vara ”knöligt” att både ha dispens, tillgodoräknande och reell 

kompetens och tycker, i likhet med gruppansvarig antagning, att dispens-bestämmelsen kunde 

tas bort. 
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Bedömarnas syn på risker och möjligheter med reell kompetens-
bestämmelserna 

Intervjupersonerna vid Lärarhögskolan nämner som exempel på möjligheter/fördelar som 

reell kompetens-bestämmelsens införande har bidragit till att:  

 En potentiell student spar pengar och tid på att slippa läsa upp ämnen om han/hon 

anses behörig enligt reellt kompetens och därefter antas, 

 Studenten behöver inte ha den ”formella behörigheten” men har ändå möjlighet att 

delta i urvalet till sökt utbildning, 

 Motivationen och intresset hos en reell kompetens-behörig student kan i vissa fall 

antas vara högre än genomsnittsstudenten, 

 Man internt vid högskolan i större utsträckning än tidigare diskuterar kunskapssyn och 

hur kunskap skapas, 

 En mindre snäv syn på behörighet och kompetens samt att 

 Samhället sparar kostnader genom snabbare genomströmning av studenter i 

högskolesystemet.  

 

En av LHS-intervjupersonerna påpekar att en fördel med reell kompetens-bestämmelsen som 

sådan, är att högskolan ”tvingas” titta på andra meriter än enbart de formella och lyfter fram 

att det tvånget i sig är bra. Antagningsansvarig vid Södertörn uppger att hon aldrig har tänkt i 

banor av för- och nackdelar kopplat till reell kompetens, utan säger att bedömningarna som 

sådana är något ”man bara gör”. 

 

Risker/nackdelar/utmaningar med reell kompetens-reglerna, anser bedömarna (med skild 

tonvikt på några av sakerna) vid de två högskolorna är att: bedöma en enskild persons 

bakgrund, göra individuella bedömningar, hantera den ”tungrodda” administrationen kopplat 

till reell kompetens och som tar mycket tid i anspråk för handläggare(n) samt att avgöra 

”gränsfall” – ansökningar/handlingar där en sökandes reella kompetens är svårbedömd. 

Risken upplevs i sådana fall vara att en persons meriter felvärderas.  

 

Antagningsansvarig vid Lärarhögskolan förespråkar inte att exempel, varken beviljade eller 

ansökningar som avslagits, och praxis på gjorda bedömningar av behörighet enligt reell 

kompetens läggs ut fritt tillgängligt på högskolans hemsida. Intervjupersonen anser att risken 

med ett sådant öppet förfarande är att det kan ge upphov till feltolkning av 

informationen/uppgifterna. Att exempelvis en sökande enligt reell kompetens tror att ”skriver 

jag på det där sättet anses jag behörig enligt reell kompetens”. Tillvägagångssättet skulle 

riskera att motverka syftet med individuella bedömningar av reell kompetens. Det är då bättre 

att framhålla att bedömningarna som görs är individanpassade, hävdar antagningsansvarig vid 

LHS. 

 

Hur kvalitetssäkras bedömningar av reell kompetens vid högskolorna? 

Det går inte att göra helt rättssäkra bedömningar av reell kompetens hävdar en av 

intervjupersonerna vid Lärarhögskolan. Men, man bör sträva efter att göra det anser samma 

respondent. Målet med bedömningen bör, anser intervjupersonen, vara att inte lura studenten: 

”Inte lura in dom för ett misslyckande och inte lura dom på konfekten”. En annan 

intervjuperson vid LHS lägger, angående hur bedömningar vid lärosätet kvalitetssäkras, 

betoningen vid hur bedömningsarbetet organiseras och framhåller att arbets- och 

ansvarsfördelningen mellan handläggaren och valideringsrådet i sig är ett sätt att göra så 

rättssäkra reell kompetens-bedömningar som möjligt. Att involvera fler än en person i 
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bedömningsarbetet, påpekar alla intervjupersonerna vid Lärarhögskolan, är en 

framgångsfaktor. Vid LHS valde man efter en tid att inrätta ett valideringsråd för huvuddelen 

av reell kompetens-avgörandena, för att få fler perspektiv, åsikter och personer inblandade 

och inte låta huvuddelen av beredningsarbetet ligga på en antagningshandläggare. Ett annat 

arbets- och synsätt säger antagningsansvarig vid SH finns vid Södertörn. Förfarandet vid SH 

innebär i realiteten att antagningsansvarig är den som bereder samtliga ansökningar om 

behörighet enligt reell kompetens. Även om institutionerna när det gäller särskild behörighet, 

inte minst särskild behörighet till kurser i företagsekonomi, har stort ämnesmässigt inflytande 

längs beslutsvägen och det formella avgörandet kring behörighet utifrån reell kompetens 

fattas av rektor vid högskolan.  

 

För att pröva intersubjektiviteten i ett enskilt fall, ställde jag till fyra av undersökningens fem 

intervjupersoner
64

 en fråga kring ett praktikfall/case för att se hur de resonerade, om de tyckte 

likadant eller olikartat och hur argumenten såg ut. Caset lästes upp under intervjun och hade 

författats av mig. Det sades handla om att avgöra grundläggande behörighet och löd: 

 
En person är 23 år och har i sitt slutbetyg från gymnasiet lägst betyget Godkänd på kurser som 

motsvarar 85 % av vad som krävs för ett fullständigt program. Personen har däremot arbetat 

heltid i fyra år. Till sin ansökan bifogar den sökande förutom sina betyg även arbetsgivarintyg 

och en egen motivering som utförligt beskriver vilka kunskaper han/hon anser ha tillgodogjort 

sig genom sitt arbete. – Är personen behörig? 

 

Antagningsansvarig vid Södertörn svarade ”Ja, jag skulle anta den” på frågan. Grunden till 

sitt beslut sades vara att med 85 % är det så lite som fattas och om personen dessutom har lite 

annat kan man anta personen. Har en reell kompetens-sökande, för grundläggande behörighet, 

något mindre än 90 % godkända kurser brukar Södertörn ”ta dom” även om personerna ifråga 

”inte har något annat papper”. En viss betydelse spelar också att personen skickar med ett 

personligt brev där han/hon beskriver att han/hon är medveten om sin ”egen oskicklighet” 

anser antagningsansvarig. Svaren från intervjupersonerna vid Lärarhögskolan är, på samma 

fråga/case, något skiftande till sitt innehåll. Antagningsansvarig vid LHS svarar att det beror 

på: vilka kurser är inte godkända, varför är det 85 % och vad innehåller personens 

arbetslivserfarenheter. Han anser att det är lite ”kitsligt” när en sökande inte når upp till 90 %-

kravet och att en sådan ansökan om grundläggande behörighet enligt reell kompetens inte är 

något man per automatik säger ja till: ”Det känns viktigt därför att man ska ju inte ge signaler 

till studenterna om att det inte är så viktigt att man slutför sina gymnasiestudier på ett korrekt 

sätt, utan man kan ändå komma in på högskolan på annat sätt”. Att anse någon behörig, 

automatiskt, bara för att han/hon har fyra års arbetslivserfarenhet är inget han önskar göra – 

det är viktigt att det är ”kvalitet” i arbetslivserfarenheterna. Ordföranden i valideringsrådet är 

inne på ett liknande spår, att heltidsarbete i fyra år och godkänt i 85 % av ämnena inte är 

tillräckligt för att ge reell kompetens för grundläggande behörighet. Väsentligt är också, 

menar hon, att som bedömare se till vilken utbildning den sökande vill komma in på, att 

personen i sin ansökan gör en slags självvärdering av sin kompetens samt att titta på 

skrivningarna i dokumenten som bifogas reell kompetens-ansökan. Gruppansvarig antagning 

skiljer sig något i sitt svar från kollegorna vid Lärarhögskolan genom att tydligt svara nej på 

frågan om han skulle ge personen grundläggande behörighet utifrån reell kompetens. Som 

anledning anges att arbetslivserfarenheten inte ”väger upp” och gör att den sökande ”kommer 

upp till och blir grundläggande behörig”. Han tycker att en person som ansöker med den i 

                                                 
64

 Caset kändes inte lika relevant att ställa frågor kring vid intervjun med studierektorn vid Södertörns högskola. 

Därav anledningen att inte alla fem intervjupersonernas svar ingår i resultatredovisningen.  
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caset anförda bakgrunden istället bör läsa upp ämnena och är ”lite för ung” för att bedömas 

som grundläggande behörig. 
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6. Analys 

I detta kapitel tolkas och analyseras undersökningens resultat med utgångspunkt i uppsatsens presenterade 

kunskapsläge och teori. Analyskapitlet, som använder undersökningens huvudfrågeställningar som ram, lägger 

grunden för det efterföljande diskussionskapitlet. 

 

Rollen som bedömare av reell kompetens 

En av uppsatsens frågeställningar handlar om hur högskolans bedömare ser på sin roll. 

Intressant utgångspunkt för tolkning och analys, utifrån undersökningens resultat, är om det 

ska tas för givet att tjänstemän vid landets högskolor och universitet, med uppgift att bedöma 

behörighet utifrån reell kompetens, inte har egna värderingar och i synnerhet inte sådana som 

påverkar reell kompetens-bedömningar som görs? Det vill säga, är bedömarna att betrakta 

som neutrala tjänstemän för implementering av gällande nationella och lokala 

tillträdesbestämmelser? SUHF (2004) antyder exempelvis ingenstans, i sin konkluderande 

rapport om reell kompetens-reformen, något om eventuellt inflytande, värderingar eller ansvar 

som enskilda handläggare av reell kompetens kan tänkas ha för reformens genomslag vid 

universitet och högskolor. Istället betonas i första hand tillförsel av ekonomiska incitament till 

landets lärosäten för att reell kompetens-bestämmelserna ska få fortsatt effekt (ibid.).  

 

Undersökningens resultat visar att den huvudsakliga uppgiften bedömarna upplever sig ha, är 

att avgöra om en sökande har reell kompetens eller inte. Det uttrycks av de olika 

intervjupersonerna som att bedömarrollen handlar om ”riskminimering”, är en 

”byråkratfunktion”, innebär att ”bedöma personens meriter rättvist” och se till att ”alla får en 

likvärdig bedömning”, ”att granska och bedöma en sökandes reella kompetens utifrån de 

underlag som vederbörande skickat in”, ”att vara studentens advokat respektive högskolans 

diplomat” samt att vara ”ett serviceorgan till högskolan”. Dessa beskrivningar av 

bedömarrollen kan sägas, med Göranssons (2004) terminologi, ge uttryck för 

antagningshandläggares yrkesidentitet – tillämpad på reell kompetens-bedömningar. 

Resultaten pekar i riktning mot att fokus för bedömarna i stor utsträckning är att se till att reell 

kompetens-bedömningarna blir ”rättssäkra”, men även sådant som byråkratfunktionalitet, att 

förmå företräda både studenten och högskolan och att i rollen som ”serviceorgan” granska och 

bedöma inskickade handlingar är delar av bedömarfunktionen. Flera bedömare uttrycker 

också, med skilda begrepp men med likartad innebörd, vikten av att i sin funktion alltid ha 

studenten (och dennes behov) i fokus. I likhet med Göranssons (ibid.) resultat antyder 

undersökningens data att bedömningar av reell kompetens – i sig – av bedömarna upplevs 

vara subjektiva till sin karaktär. En av intervjupersonerna exemplifierar med att bedömning av 

sökandes förkunskaper görs utifrån ”en känsla” och berättar att det finns ”inget direkt 

nedskrivet så att x antal år, x arbetsuppgifter si eller så” per automatik innebär behörighet 

enligt reell kompetens. Detta påstående kan tyckas överensstämma med Andersson, Fejes och 

Hults (2003) iakttagelser. Det vill säga att bedömare av reell kompetens uppfattar 

bedömningskriterierna som otydliga, att de inte alltid hjälper till att formulera och avgöra 

vilken kompetens som är relevant att bedöma samt inte nödvändigtvis fungerar vägledande 

för beslut.  

 

Ser man detta sista citat, ”en känsla” och ”inget direkt nedskrivet så att x antal år, x 

arbetsuppgifter si eller så”, i ljuset av intentionerna i Regeringens proposition 2001/2:15 (att 

vid avgöranden av reell kompetens inte göra schablonmässiga bedömningar) finns anledning 

att ställa frågan om bedömning av behörighet enligt reell kompetens ibland inte görs 
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schablonartat i lite för hög utsträckning? Några av undersökningens intervjupersoner anser 

inte att det bör vara särskilt strikt reglerat vilka förkunskaper som krävs för att en person ska 

anses behörig enligt reell kompetens. Frågan blir därför: vem gynnas av ”otydligheten” 

avseende bedömningskriterierna – den sökande individen eller högskolan och dess bedömare? 

Ser man den refererade intervjupersonens beskrivning i det ljuset, är det lätt att göra 

tolkningen att mycket makt ligger hos bedömarna som inte själva upplever sig ha eller säger 

sig vilja ha för precisa bedömningskriterier avseende förkunskaper som krävs för att anses 

behörig enligt reell kompetens. Därför kan en tolkning kanske bli att en del i bedömarrollen 

innebär, vilket Andersson, Sjösten och Ahn (2003) framhåller, att både fungera som 

dörröppnare och dörrstängare (”gatekeeper”) i avgörandet av vems och vilken reell kompetens 

som antingen är tillräcklig eller otillräcklig för att påbörja högskolestudier.  

 

Vid de undersökta högskolorna tycks, av resultaten att döma, finnas inslag av vad Gipps 

(2001) benämner validerarens kontrollerande respektive sorterande funktion. Flera 

intervjupersoner, vid såväl Lärarhögskolan som Södertörn, betonar nämligen i olika ordalag 

men med likartad innebörd vikten av att inte låta personer passera igenom tillträdessystemet 

utan tillräckliga förkunskaper. Det upplevs, menar intervjupersonerna, väsentligt att hålla en 

viss ”nivå” på förkunskaperna hos personerna som bedöms behöriga enligt reell kompetens. 

En av de intervjuade nämner exempelvis att det vore orättvist att ”släppa igenom” en sökande 

som inte bedöms som behörig. En annan uttrycker det som att: ”Alltså, det här är ju inte 

någon genväg om du inte har klarat av dina gymnasiestudier. […] För då kan man ju säga… 

då sätts ju det här ur spel. Man kanske skulle kunna säga att du efter två år på gymnasiet 

skulle klara en kurs här, men så kan vi ju inte riktigt…”. Citatet tydliggör vikten av vad 

Bendz (1998) pekar på, nämligen bedömningskontextens inverkan och det väsentliga att visa 

vems värderingar som utgör riktmärke vid bedömningar. Ett exempel som tydliggör att det är 

bedömarens värdering som utgör just riktmärke, är att det enligt valideraren i sig 

diskvalificerar en sökande möjligheten att anses behörig enligt reell kompetens att ha gått två 

(av tre) år på gymnasiet.   

 

Av citatet att döma önskar sig intervjupersonen, tolkar jag, en likformighet i antal år som en 

viss ”mängd” (reell) kompetens ska ”ta” att skaffa sig för att vid en bedömning anses behörig 

enligt reell kompetens-kriteriet. Ett sådant synsätt hos en bedömare kan betraktas vara avsteg 

från intentionerna i Den öppna högskolan (Regeringens proposition 2001/2:15) och idén att 

högskolor och universitet genom den nya tillträdesbestämmelsen skulle börja tillämpa 

principen att en person som har ”förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen” 

nu skulle anses ha grundläggande behörighet. Synsättet och tillämpningen av bestämmelserna 

om behörighet enligt reell kompetens, som antyds i citatet, verkar kanske i första hand 

uppvisa likhet med vad Colardyn (1998) delar in i att det är en sak att mäta (reell kompetens) 

men en annan att erkänna vad individen lärt sig.  

 

I bedömarrollen vid Södertörns högskola synes, av intervjupersonernas beskrivningar att 

döma, en del i rollen vara att avgöra vilka ansökningar om reell kompetens som ska avgöras 

av ”ämnesspecialister” vid berörd institution (framför allt institutionen för ekonomi och 

företagande) respektive av antagningsansvarig ensam. Antagningsansvarig har således på sin 

lott att skatta om en ansökan ska vara föremål för antagningsansvarig, och då i realiteten en 

persons bedömning (även om beslutet formellt fattas av högskolans rektor), eller skickas 

vidare till berörd institution för konsultation och bedömningsrekommendation innan beslut 

om reell kompetens tas. Antagningsansvarig vid Lärarhögskolan anser, i likhet med 

motsvarande funktion vid Södertörn, att det är och förslagsvis kan vara skillnad mellan hur 

bedömningsarbetet organiseras beroende på om det gäller en ansökan om behörighet enligt 
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reell kompetens till en fristående kurs eller till ett utbildningsprogram. Samtidigt framhåller 

han att han inte tycker att reell kompetens-bedömningar bör ligga på endast en 

antagningshandläggare vid ett lärosäte, utan att det istället bör göras en samlad 

kompetensbedömning av olika personer vid högskolan. Intervjupersonens resonemang berör 

indirekt Levins (2002) fråga om validerare vid ett och samma lärosäte gör olika bedömningar 

av en och samma person som valideras? Under rubriken Rättssäkerhet, likvärdighet och 

legitimitet – fördjupade reflektioner om nationella och lokala behörighetsbestämmelser kring 

reell kompetens i diskussionskapitlet återkommer jag till denna frågeställning. 

 

Att utverka bedömningspraxis, vad en intervjuperson uttrycker som att ”hitta mönster”, vid 

avgöranden av behörighet enligt reell kompetens ingår i bedömarrollen enligt 

intervjupersonerna. När praxis utvecklas vid en högskola är det likväl väsentligt, hävdar en 

respondent, att klara balansakten mellan att göra individuella bedömningar och att förhålla sig 

till den generella praxis som växer fram och fyller funktionen att effektivisera 

bedömningsarbetet. Som exempel på praxis som växt fram efter reell kompetens-

bestämmelsens införande 2003, nämner intervjupersoner från både Lärarhögskolan och 

Södertörn åldersschablonen; att ett visst antal år ska ha gått sedan ungdomsgymnasiet för att 

ens komma ifråga för bedömning och inte standardmässigt få sin ansökan avslagen. Vid LHS 

verkar det också finnas en annan slags åldersfaktor. När det gäller samhällskunskap A utgår 

bedömarna nämligen från att har man arbetat ett antal år görs en ålderskompensation vid reell 

kompetens-bedömningar. Den sökande anses ha ”förvärvat” kunskaperna efter några år i 

arbetslivet, varför han/hon bedöms ha ”motsvarande kunskaper”. Vid Lärarhögskolan menar 

en av intervjupersonerna även att avseende matematik A görs vid LHS ett ”överslag”. 

Personen exemplifierar med att har man jobbat inom ett område där man använder matematik 

”så får man den”, det vill säga anses uppfylla behörighetskravet för matematik A utifrån 

kriteriet reell kompetens.  

 

Vid Lärarhögskolan är antagningsansvarig skeptisk till att offentliggöra, genom att 

exempelvis lägga ut informationen på högskolans hemsida, ansökningar om behörighet enligt 

reell kompetens som tillstyrkts respektive avslagits eller att utåt informera om utvecklad 

bedömningspraxis med motiveringen att ett öppet förfarande riskerar ge upphov till 

feltolkning av informationen. Dessa exempel på utvecklad reell kompetens-bedömningspraxis 

aktualiserar frågan om kunskap om processen i sig, att känna till och bemästra hur ”systemet” 

kring validering av reell kompetens vid tillträde till högskolan fungerar i praktiken, är 

viktigare än att vara reellt kompetent enligt de uttalade behörighetsbestämmelser som finns? 

Resultaten i undersökningen kan i några avseenden tyckas peka i riktningen av att 

processkunskap och kännedom om outtalade bedömningsnormer/-praxis spelar roll och kan 

antas öka chansen för en sökande enligt reell kompetens att bedömas som behörig. Om så är 

fallet kan Wolmings (1999) tes, att det svenska systemet för urval vid högskolan är en process 

där grundläggande och särskild behörighet är en första selekteringsgräns och urvalet en andra, 

anses ha relevans och äga giltighet. Detsamma kan i viss mån sägas gälla Säfströms (2004b) 

resonemang angående att bedömning av individers reella kompetens inte är en objektiv eller 

förutsättningslös verksamhet utan kan uppfattas som ett sätt att inordna individen i givna 

samhällssystem – vad Säfström (2004b, s. 17) beskriver som att ”ta kontroll över och 

definiera lärandet”. Det vill säga, för att öka sina möjligheter som sökande av behörighet 

enligt reell kompetens behöver man inte bara vara reellt kompetent i relation till uppställda 

och uttalade bedömningskriterier utan också vara det i relation till outtalade sådana. Sökande 

enligt reell kompetens ”premieras”, direkt eller indirekt, av att man lärt sig hur 

tillträdesbestämmelserna i realiteten fungerar och tolkas av dem som bedömer ens reella 

kompetens. En viktig fråga att ställa sig blir därför: vem vinner respektive förlorar i så fall på 
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att kunskap om högskolan, tillträdessystemet och outtalade normer förväntas av sökande 

enligt reell kompetens? Vilka blir konsekvenserna? 

 

Slutligen vill jag i anslutning till bedömarrollen beröra frågan om bedömaren upplever sig 

som klämd mellan sin organisatoriska kontext, gällande reell kompetens-bestämmelser för 

behörighet och genomförandet av bedömningar? Med utgångspunkt i Cregårds (2000) teori 

om fastläggande av handlingar görs en jämförelse med undersökningens resultat. Enligt 

Cregård finns så kallat autonoma underordnade ofta hierarkiskt i närheten av gränslandet 

mellan administrativ domän och utförardomän och har ett arbetsfält/-uppgifter som innebär 

roller både som underordnade och underordnade chefer. Undersökningens bedömare av 

behörighet enligt reell kompetens kan, visar resultaten, organisatoriskt sägas finnas i ett 

sådant gränsland. Ingen av intervjupersonerna upplever sig emellertid som ”klämd” i sin 

organisatoriska miljö. Flera av dem framhåller istället att de känner stöd i sina respektive 

roller från högskolornas respektive ledning. Antagningsansvarig vid Södertörn har exempelvis 

en vidsträckt delegation från rektor och upplever samarbetet med densamma som smidigt. Vid 

Lärarhögskolan är rektor inte lika operativt inblandad i beslut kring behörighet enligt reell 

kompetens, utan den befogenheten är delegerad till avdelningschefen för studentavdelningen. 

Denne har såhär långt, enligt samtliga intervjupersoner vid LHS, inte ändrat förslag till reell 

kompetens-beslut från valideringsrådet och de intervjuade bedömarna säger sig känna 

förtroende i sina respektive funktioner relaterat till bedömningarna av reell kompetens. 

 

Högskolornas organisering av reell kompetens-bedömningsarbete 

Både vid Södertörn och Lärarhögskolan säger sig bedömarna känna förtroende från 

högskoleledningen för det reell kompetens-arbete som bedrivs. Den organisatoriska 

kontexten, i vilken beslut om behörighet fattas, beskrivs av antagningsansvarig vid Södertörn 

som informell och pragmatisk. Skulle nuvarande sätt att organisera bedömningsarbetet inte 

visa sig fungera, menar hon att Södertörn har attityden: ”Ja men då fixar vi det, för då får vi 

väl fixa ett råd eller någonting”. Företrädare för de båda undersökta högskolorna anser 

tämligen samstämmigt att vid ansökan om behörighet enligt reell kompetens till en fristående 

kurs ”räcker” det att antagningsansvarig/den som ger förslag på beslut i ärendet stämmer av 

ansökan med berörd institution. Men, när det handlar om reell kompetens-ansökningar för 

behörighet till utbildningsprogram anser de att det är lämpligt att fler personer är inblandade i 

beredningen än endast en ämnes-/institutionsföreträdare. Därav inrättandet av ett 

valideringsråd vid Lärarhögskolan med en blandning av representanter från institutioner, 

antagningen, studentrepresentant och utbildningsledare. Det upplevdes av högskolan som 

väsentligt att inte minst ur rättssäkerhetssynvinkel, men också ur kvalitetshänseende, 

organisera arbetet på det viset och ha en motvikt till allt för mycket makt hos en enskild 

antagningstjänsteman/bedömare av reell kompetens för att – som en intervjuperson kallar det 

– ”ta korrekta beslut”. I den inrättade valideringsorganisationen vid LHS innebär 

antagningsansvarigs roll i relation till valideringsrådet en uppgifts- och ansvarsfördelning där 

antagningsansvarig sammanfattar och redovisar en persons meriter i ett underlag och ger 

förslag på beslut i alla ärenden utom i fall där det enligt antagningsansvarig finns ”minsta 

tveksamhet” kring om en sökande ska föreslås som behörig enligt reell kompetens. 

Valideringsrådet diskuterar framtaget underlag och beslutar därefter om prövning eller ger 

förslag till bifall (helt eller delvis) eller avslag i ärendet. Enligt ordföranden för 

valideringsrådet krävs det fingertoppskänsla och lyhördhet hos antagningsansvarig/den som 

bereder reell kompetens-beslut. Annars skulle rådet vara utan makt och ”tandlöst” om det 

fanns en ”auktoritär handläggare”. 
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Vid bedömning av behörighet enligt reell kompetens till fristående kurser, ger företrädare för 

både Södertörns högskola och Lärarhögskolan bilden av att enskilda (och beroende på ämne 

olika) institutioner påverkar beslutsprocessen. Särskilt starkt verkar institutionsinflytandet 

vara vid Södertörn och i synnerhet vid ansökan om behörighet enligt reell kompetens till 

grundkursen i företagsekonomi – Södertörns mest populära kurs. Antagningsansvarig vid 

högskolan beskriver sin roll i relation till institutionerna, när det gäller att bedöma särskild 

behörighet, som att ”institutionens ord väger över allting annat” och att om institutionerna 

anser att ”det inte funkar så litar vi på det, för det är ändå dom som vet vad dom lär ut”. 

Institutionernas, och mer specifikt ämnesföreträdarnas, inflytande på vad som är att anse som 

reell kompetens styr således reell kompetens-besluten.  

 

Ovanstående beskrivningar av hur bedömningsarbetet organiseras ger vid handen att 

undersökta högskolor anser att det är och bör finnas en skillnad i hur handläggningen av en 

ansökan om behörighet enligt reell kompetens ska ske beroende på om det handlar om 

ansökan till en fristående kurs eller till ett utbildningsprogram. Bedömningar av en sökandes 

reella kompetens upplevs vara lättare att göra i relation till behörighetskrav för fristående 

kurser än till utbildningsprogram. Vid Södertörn skiljer sig handläggningen, vem som 

involveras i bedömningarna, åt beroende på om det handlar om grundläggande behörighet 

(avgörs av antagningsansvarig själv) eller särskild behörighet (avgörs efter konsultation med 

berörd institution). Lärarhögskolan gör åtskillnad i organiseringen av bedömningsarbetet 

avhängigt om en ansökan om behörighet enligt reell kompetens gäller fristående kurs eller 

(vissa) utbildningsprogram. Lärarhögskolans organisering och uppdelning av reell 

kompetens-bedömningsarbetet påminner om Mittuniversitetets (Mitthögskolan, 2003) idéer 

och organisering av bedömningsarbete, även om Mittuniversitetet valt att ge institutionerna än 

större formell makt över besluten än vad som gäller vid LHS. Vid Mittuniversitetet (ibid.) 

finns en uppdelning av övergripande policyansvar på en struktur och administrativa uppgifter 

på en annan, samtidigt som institutionernas position innebär att både bedöma förkunskaper 

och självständigt fatta beslut om behörighet enligt reell kompetens. Större 

institutionspåverkan i enskilda reell kompetens-behörighetsärenden således än vid 

Lärarhögskolan respektive vid Södertörn. Den valideringsgrupp som inrättats vid 

Mittuniversitetet (ibid.) har som funktion att på ett så kallat högskoleövergripande sätt 

diskutera validering utifrån reell kompetens, ha kontakt med andra högskolor och universitet 

och utväxla erfarenheter – men för inte diskussioner i enskilda reell kompetens-

behörighetsärenden och har inte heller beslutanderätt. Det valideringsråd som finns vid 

Lärarhögskolan har, i en jämförelse med den likartade strukturen vid Mittuniversitetet, 

jämförelsevis en starkare position vid beredning av enskilda reell kompetens-ärenden medan 

institutionernas inflytande relativt sett och i jämförelse med Mittuniversitetet är mindre vid 

LHS.  

 

Inställning till personen, som bedöms i tillträdessituationen, och dennes 
reella kompetens 

Andersson, Fejes och Hult (2003) visar i en studie att individens upplevelse av inflytande 

under en validerings gång varierar, liksom bedömarens uppfattning om tydlighet i och 

vägledning av bedömningskriterierna. De kommer också fram till att det inte är ovanligt att 

personen, vars kompetens bedöms, och företrädare som gör kompetens-bedömningen har 

olika uppfattning. Det kan exempelvis handla om att åsikten avseende nivån på personens 

språkkunskaper, särskilt svenskkunskaperna, går isär och att den som bedöms upplever sin 

språkliga förmåga som bättre än vad bedömare anser den vara. Att det kan förhålla sig i likhet 

med vad nämnda forskning ger uttryck för, visar sig bland annat vid Södertörns högskola. 
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Antagningsansvarig vid lärosätet ger bilden, som även Rekryteringsdelegationen (2004) 

beskriver, av att det kan finnas en övertro på mängden tidigare erfarenheter en individ kan 

tillgodoräkna sig i en valideringsprocess i samband med tillträde till högskoleutbildning. I 

klartext: som bedömare av behörighet enligt reell kompetens händer det, enligt 

antagningsansvarig vid SH, inte allt för sällan att man förvånas över kompetensbeskrivningen 

i det personliga brevet. Följande citat tydliggör antagningsansvarigs inställning: 

 
Lite elakt då va, men vissa som har väldigt mycket av den här typen dom visar sin allmänna 

duktighet. Och dom kanske glömmer bort att visa att det här att… nu är det faktiskt lite andra 

kunskaper vi var ute efter. […] Det är klart att man ska visa sig jätteduktig om man vill komma 

in och det men… jag tror också att det där är det… det här har att göra med kunskapen om 

högskolan. Om man inte känner till högskolan, om man tycker att högskolan är väldigt 

märkvärdig kan man säga, då kan man ju själv också vara det. Alltså då, man tror att det krävs 

sådana, du vet, ”för att jag ska gå på högskolan så behöver jag så mycket!”. Alltså, vi tycker 

inte att vi är så märkvärdiga. […] Vi försöker verkligen också rekrytera studieovana grupper 

och så vidare. Men, det kan ju tänkas att man måste slå på stora trumman något alldeles 

gräsligt då för att man tror att det är så det är här. […] Sedan är det ju också så att det börjar 

sprida sig lite, det är väl lite amerikanskt det här med rekommendationsbrev och det är ju inte 

någon... Det tillhör ju inte vår kultur att ta hänsyn till rekommendationsbrev.  

 

Av antagningsansvarigs uttalande att döma finns bedömningspraxis, eller kanske bättre 

uttryckt, ett antal ”regler” som har betydelse vid behörighetsbedömningen. Dessa tycks 

handla om att personen som ansöker om behörighet enligt reell kompetens, förutom att 

uppfylla de uttalade behörighetskraven för reell kompetens, bör ha kunskap om högskolan/hur 

högskolan uppfattar beskrivningen av ens reella kompetens i det personliga brevet, inte bör 

skicka med rekommendationsbrev (”det tillhör ju inte vår kultur”) som en del av sina reell 

kompetens-papper/handlingar, inte bör beskriva sin ”allmänna duktighet” (”nu är det faktiskt 

lite andra kunskaper vi var ute efter”) samt inte bör visa att man som sökande tycker att 

högskolan är ”märkvärdig”. Dessutom bör man som sökande ha någon slags ”allmän” 

kunskap om vad det innebär att studera på högskola och vilka krav som därför ställs på en 

sökande enligt reell kompetens och som man av den anledningen bör framhålla i sitt 

personliga brev. Som ”sökandetyp” gällande behörighet enligt reell kompetens synes 

antagningsansvarig vid Södertörn, av det refererade citatet att bedöma, således ha som ideal 

en person som har vetskap inte bara om de uttalade behörighetskraven för reell kompetens 

utan också känner till de outtalade dito. Det vill säga fem-sex outtalade krav som, sett ur ett 

sökandeperspektiv, inte kan anses som lätt att vara medveten om. Resultat i undersökningen 

tycks visa att det hos person(er), som bedömer en sökandes reella kompetens vid högskolan, 

finns ett antal outtalade ”regler”/normer man som sökande inte alltid vet om eftersom 

informationen inte är uttalad eller finns nedskriven/offentlig i exempelvis 

antagningsordningen, på högskolans hemsida eller i informationen i studiekatalogen. Än en 

gång i analyskapitlet är det relevant att fråga: är kunskap om processen i sig, att känna till och 

bemästra hur ”systemet” kring validering av reell kompetens vid tillträde till högskolan 

fungerar i praktiken, viktigare än att vara reellt kompetent enligt de uttalade 

behörighetsbestämmelser som finns? Ser man till Södertörns högskola tycks det finnas skäl att 

i alla fall resa frågan. Anderssons (2001) resonemang om vem i en valideringssituation som 

har makt över de krav som ställs vid bedömningar verkar i högsta grad relevant sett till reell 

kompetens-bedömningarna.  

 

Kanske kan, vid Södertörns högskola, Andersson, Sjösten och Ahns (2003) tankar helt eller 

delvis sägas äga giltighet. Det vill säga att det krävs formell kunskap, formad enligt 

akademiska kriterier, för att som individ kunna presentera sitt informella kunnande. Om så är 

fallet, vilka konsekvenser har det för exempelvis personer från studieovana miljöer som 
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ansöker om behörighet enligt reell kompetens och inte är ”inne” i högskolesystemet? Är det, i 

realiteten, ännu svårare för dem att bli erkända som att ha behörighet enligt reell kompetens? 

Om så är fallet och det skulle visa sig stämma, kan behörighet enligt reell kompetens 

verkligen sägas bidra till att motverka social snedrekrytering? Just argumentet att minska den 

sociala snedrekryteringen anger bland andra Ivarsson och Roos (2007) som ett av de främsta 

motiven bakom och en av fördelarna med så kallad breddad rekrytering. 

 

Enligt några forskare (Andersson, Fejes & Hult, 2003; Lindvall, 2004) finns risken att 

bedömaren inte alltid förstår vad den som bedöms menar, vilket kan leda till att den som 

bedöms har svårt att göra sig rättvisa vid bedömningen samt att tyst kunskap blir svår att ta 

hänsyn till och väga in under bedömningsprocessens gång. Forskare (Andersson, Fejes & 

Hult, 2003; Andersson, Sjösten & Ahn, 2003) framhåller också faran, kopplad till att den som 

bedöms inte kan göra sig förstådd språkligt, i att medveten eller omedveten diskriminering 

kan förekomma som en konsekvens av språkförbistringen. Vid Lärarhögskolan försöker man 

genom användandet av standardiserade ansökningsblanketter, där den som söker behörighet 

enligt reell kompetens utifrån ett antal rubriker och vägledande frågor förväntas beskriva vad 

den har i ryggsäcken, istället för ett personligt brev underlätta sökandeprocessen för individen 

och minska språkhindret. Syftet är i första hand att hjälpa den sökande att lyfta fram det som 

är betydelsefullt för högskolan att veta. Antagningshandläggaren vid LHS uttrycker det som 

att ”ge någon slags fingervisning om vad är det vi egentligen vill veta, så att säga. Alltså, vad 

är det som är väsentligt ur högskolans synvinkel att du tar upp”. Förfarandet kan tyckas 

försöka fånga och i möjligaste mån antas råda bot på vad Lindvall (2004) betonar är väsentligt 

vid validering: att medvetandegöra en individ om och värdera sin kunskap.  

 

LHS nyttjande av standardiserad ansökningsblankett, med av högskolan valda rubriker och 

nyckelfrågor/inledande beskrivningar kring vad personen som söker behörighet enligt reell 

kompetens bör framhålla, kan ses som en metod som förenklar för den sökande individen 

samtidigt som högskolan är tydlig med vad den koncentrerar sig på i sin bedömning av reell 

kompetens. Jämför man Lärarhögskolans uttalade, och genom de standardiserade 

ansökningsblanketterna tillämpade, synsätt med Södertörns dito kan skillnader noteras. 

Södertörn väljer att använda metoden personligt brev och uppmanar den som söker behörighet 

enligt reell kompetens att, i det personliga brevet, utifrån tre generella frågor beskriva sina 

erfarenheter och varför man upplever sig behörig. Antagningsansvarig vid Södertörn 

beskriver brevet och dess motivering som ”väldigt, väldigt viktigt” för att som sökande få 

behörighet enligt reell kompetens. Hon tillägger samtidigt att högskolan inte har några större 

resurser, mätt i tid, för att arbeta med reell kompetens. Indirekt kan här SUHF:s (2004) 

slutsats om vikten av ekonomiska incitament för lärosätena, för att reell kompetens-reformen 

fortsatt ska få fäste och utvecklas, kanske sägas vara en korrekt verklighetsbeskrivning sett 

utifrån undersökt högskolas perspektiv. Intervjupersoner vid Lärarhögskolan betonar däremot 

att det är hela ansökningshandlingen, inte bara den inskickade och ifyllda standardiserade 

ansökningsblanketten (motsvarande personliga brevet), som spelar roll vid bedömningen och 

att det vid bedömning av reell kompetens händer att man som bedömare ”hitta[r] saker som 

dom inte ens själva tagit upp”.  

 

Ska en aningen förenklad, men med utgångspunkt i undersökningens resultat likväl träffande, 

etikett sättas på respektive högskolas inställning till individen som söker behörighet enligt 

reell kompetens kan en lämplig sådan för Lärarhögskolan bli ”hjälpandeperspektiv” och för 

Södertörns högskola ”tänk-och-lös-själv-individ-perspektiv”. Ett alternativt sätt att beskriva 

respektive högskolas grundval vore att sätta etiketten ”inifrån-och-ut” på Södertörn och 

”utifrån-och-in” på Lärarhögskolan. Detta utifrån att Södertörns högskola som 
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bedömarutgångspunkt verkar tänka och tillämpa reell kompetens-bestämmelserna i mångt och 

mycket sett med högskolans inifrån-ögon och mindre med den potentielle studentens utifrån-

ögon, medan det motsatta förhållandet synes rådande för bedömarna vid LHS. Södertörn 

verkar lägga ett större individuellt ansvar på personen som söker behörighet utifrån reell 

kompetens än vad Lärarhögskolan gör. LHS tycks mer än SH utgå från ett ”delat” ansvar 

mellan individen och högskolan när det gäller att framhålla individens reella kompetens. 

Exakt vilka konsekvenser de två lärosätenas respektive synsätt har för en persons möjlighet 

att få behörighet enligt reell kompetens vid undersökt högskola är svårt att sia om. Lika 

svårbedömt är det att avgöra vilken eventuell påverkan utgångspunkterna har för själva reell 

kompetens-bedömningsprocessen som sådan. Men att de respektive utgångspunkterna har 

betydelse för bedömningarna av reell kompetens är sannolikt ingen vågad gissning. 

 

Nationella och lokala/högskolespecifika bestämmelser rörande reell 
kompetens 

Hur förhåller sig bedömare till av staten centralt fastställda reell kompetens-bestämmelser 

kontra till av högskolan beslutade lokala styrdokument samt SUHF:s 

bedömningsrekommendationer? Och vilken funktion har det lokala självbestämmandet, när 

det gäller behörighetskrav, inom ramen för tillträdesbestämmelserna och kopplat till 

bedömning av reell kompetens? De frågorna utgör utgångspunkt för avsnittet och dess 

underrubriker, vilka kretsar kring högskolans policy/riktlinjer för bedömning av reell 

kompetens och risker samt möjligheter med de nationella och lokala/högskolespecifika reell 

kompetens-bestämmelserna. 

 

Att i högre utsträckning decentralisera, och därmed låta enskilda högskolor och universitet i 

större utsträckning än tidigare utforma egna regler för selektion, är att anpassa Sveriges 

tillträdesregler till vad som är kutym i många andra länder (Wolming, 1999). I 

högskoleförordningen (2006:1053, 7 kap.) tydliggörs att ansvarsfördelningen mellan 

statsmakterna och högskolorna/universiteten förenklat är att riksdag och regering bestämmer 

vad (/vilka tillträdesbestämmelser som ska finnas) medan respektive universitet och högskola 

har ansvar för hur tillträdesbestämmelserna tillämpas lokalt vid det enskilda lärosätet. Vid 

Södertörn uppger antagningsansvarig att högskolan följer SUHF:s (2003a) 

bedömningsrekommendationer ”i mån av resurser”, att hon inte tror att Södertörn ”behöver” 

alla rekommendationerna eftersom man inte har de ”mer komplicerade fallen där man måste 

lägga ner väldigt mycket tid” – men att högskolan likväl ”ganska helt ut” använder sig av dem 

i reell kompetens-behörighetsbedömningsarbetet. Antagningsansvarig betonar att hon ser 

SUHF:s bedömningsrekommendationer som just ”rekommendationer” – en åsikt och attityd 

även Göransson (2004) noterade hos företrädarna för de universitet hon undersökte. 

Göransson (ibid.) kallar det att universiteten använder bedömningsrekommendationerna som 

”utgångspunkter” hellre än ”måste”-bestämmelser. Södertörn säger sig ”absolut” nyttja VHS 

bedömningshandböcker och dess riktlinjer i reell kompetens-bedömningsarbetet, menar 

högskolans antagningsansvarig. Vad antagningsansvarig däremot inte nämner, är vilka 

bedömningsrekommendationer från SUHF som Södertörn använder sig av och varför just de 

men inte andra? Sett ur i första hand perspektivet hos den potentiella studenten, som ansöker 

om behörighet enligt reell kompetens, blir naturliga frågor: hur ska han/hon kunna känna till 

vilka nationella bedömningsrekommendationer/-bestämmelser som Södertörn (eller andra 

lärosäten) följer – och vilka som inte följs? Vilka konsekvenser – för studenten, högskolan, 

tillträdesbestämmelserna som sådana och samhället i övrigt – kan lärosätens hållning ha 

avseende bedömningsrekommendationer för behörighet enligt reell kompetens? Den frågan 
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tycks varken företrädare för Lärarhögskolan eller Södertörn, i alla fall inte inom ramen för de 

intervjuer jag genomfört, ha reflekterat över.  

 

Sett i ljuset av ovanstående reflektioner kring nationella och lokala tillträdesbestämmelser, är 

det värdefullt att också tolka och analysera Lärarhögskolans planer på införande av test för tre 

(svenska, engelska B och matematik A) av de fyra olika behörighetsgrunderna som 

valideringsrådet bedömer reell kompetens utifrån. Intervjupersonerna vid LHS berättar att de 

test Lärarhögskolan avser utveckla syftar till att bättre synliggöra sökandes tysta kunskap och 

minska riskerna för felbedömningar. Målet med testen är, enligt intervjupersonerna, att bättre 

kunna mäta studenters ”förmåga att ta till sig lärarutbildningen”. Testen utvecklas lokalt, av 

och för Lärarhögskolan och dess behov att pröva sökandes reella kompetens inom några 

ämnesområden. LHS intervjuade bedömare har olika uppfattning om andelen sökande som 

kan komma att skickas på ”testning”. Att införa test som en metod för att avgöra en sökandes 

reella kompetens är i sig inget unikt, utan något som också andra lärosäten funderat över och 

några genomfört (SOU 2004:29; SUHF, 2004). Göransson (2004) ser så kallade (nationella) 

domänprov inom olika ämnesområden som en möjlig väg och som en del i bedömningen av 

reell kompetens, men anser samtidigt att frågor i så fall bör ställas kring vad som egentligen 

testas: en sökandes reella kompetens eller kompetensen i relation till en provsituation? Och 

görs vid domänprov en helhetsbedömning av den reella kompetensen i relation till sökt 

utbildning? I intervjuerna med respondenterna från Lärarhögskolan framkom inga svar på 

dessa frågor, det vill säga reflektioner kring vad som faktiskt testas i provsituationen och ifall 

testen ”täcker in” och bidrar till en helhetsbedömning av den reella kompetensen. Ingen som 

intervjuades vid LHS ifrågasatte testförfarandet som metod, även om ordföranden i 

valideringsrådet betonade att test i sig kan vara trubbigt och traditionellt. Inte heller förekom 

vid LHS tankar på ifall det mest ändamålsenliga, ur högskolans, studentens och/eller 

samhällets synvinkel, är att ta fram och använda lokala vid Lärarhögskolan framtagna test 

eller om ett alternativt tillvägagångssätt kan vara att istället utveckla och använda ämnestest 

(motsvarande domänprov) som är gemensamma vid Sveriges universitet och högskolor.
65

 

Något som exempelvis torde innebära och minska risken att en student, som sökt behörighet 

enligt reell kompetens vid flera högskolor eller universitet i landet, som en del i 

tillträdesprocessen riskerar att behöva genomgå olika testförfaranden inom samma 

”ämnesområde” för att få sin reella kompetens bedömd vid de olika lärosätena (om inte 

exempelvis tidigare bedömd reell kompetens och ”erhållen” grundläggande och/eller särskild 

behörighet också godtas av andra universitet eller högskolor).  

 

Högskoleverket (2007, s. 17) verkar, i en reflektion över hur reell kompetens-arbetet fallit ut 

såhär långt vid universitet och högskolor, undra om det inte vore lämpligt med en ”nationell 

standard” för bedömningarna. Som den sammanslutning av majoriteten universitet och 

högskolor i Sverige SUHF utgör, kan det förhålla sig på det sätt Zetterström (2004) 

argumenterar? Det vill säga att det är problematiskt att det är den enskilde individen som ska 

bevisa sin reella kompetens vid behörighetsbedömning och att SUHF av den anledningen 

undviker att se en väsentlig del av implementeringsproblematiken? Det vill säga högskolors 

och universitets ansvar, särskilt enskilda bedömares och bedömningars betydelse, för 

genomslaget av reell kompetens-reformen. Stier (2003) framhåller att för att lyckas med den 

breddade rekryteringen generellt, står lösningen att finna i att fokusera system- och 

kulturnivån i samhället i större utsträckning hellre än att som idag angripa ett problem främst 
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 Högskoleverket arbetar på uppdrag av regeringen med utveckling av så kallade områdesprov, som är tänkta att 

användas inom det alternativa urvalet. Arbetet syftar bland annat till att bättre än idag kunna göra urval bland 

personer med likvärdiga meriter. HSV har hittills arbetat med områdesprov på två områden: hälso- och sjukvård 

samt teknik. (HSV, 2008b ) 
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på individnivå. Han menar vidare att strukturella faktorer är svåra att ändra, men att okunskap 

och stereotypa uppfattningar kring den kompetens som värdesätts och godkänns är 

nödvändiga att synliggöra och få bort – särskilt hos dem som jobbar med rekrytering av 

potentiella studenter vid högskolor och universitet – för att åstadkomma en förändring när det 

gäller den breddade rekryteringen. 

 

Metoder och modeller för bedömning av reell kompetens 

I uppsatsens teorikapitel (kapitel tre) konstateras att det i regel krävs konvergenta 

bedömningar utifrån uppställda bedömningskriterier för att uppnå tillräcklig pålitlighet, 

reliabilitet, i bedömningarna av reell kompetens medan för att valideringen ska synlig- och 

medvetandegöra det mer speciella, ”tysta” och individuella rekommenderas användandet av 

divergenta metoder (Andersson & Fejes, 2005a; Andersson, Sjösten & Ahn, 2003). 

Andersson (2001, s. 255) visar att det är svårt att göra en ”helhetsinriktad bedömning i en 

modell som integreras med ett kursuppbyggt utbildningssystem”. I teorikapitlet görs vidare 

tolkningen av Anderssons (ibid.) slutsats, översatt till diskussionen om bedömning av 

behörighet för reell kompetens vid tillträde till högskolestudier, att det är en utmaning att göra 

en fullödig reell kompetens-bedömning om valideringen sker i anslutning och/eller i relation 

till kurser/utbildningar inom högskolesektorn. Det är således relevant att här analysera vilka 

”valideringsmodeller” som förekommer vid Södertörn respektive Lärarhögskolan och 

diskutera om modellerna lyckas fånga den reella kompetensen hos individerna som söker 

behörighet enligt reell kompetens. 

 

Vid Lärarhögskolan genomförs bedömningar av reell kompetens i relation till av högskolan i 

förväg uppställda kriterier – det vill säga kriterierna motsvarande de formella kraven på 

gymnasieutbildning från kurs B i svenska och engelska samt kurs A i matematik och 

samhällskunskap. LHS valideringsmodell har en del gemensamma nämnare med så kallad 

prokrustesvalidering, en systemanpassad valideringsmodell, som går ut på att bedöma 

kompetens utifrån och gentemot i förväg bestämda kriterier (Andersson, Sjösten & Ahn, 

2003). Den kan också sägas ha drag av de likaledes systemanpassade modellerna validering 

för lärande och utveckling respektive portfoliomodellen. Den förstnämnda innebär att 

presentera och reflektera över sina tidigare erfarenheter, medan den senare handlar om att 

dokumentera erfarenhetsbaserat lärande och innehåller inslag av självvärdering av individens 

kompetens (ibid.). LHS standardblankett för ansökan om behörighet enligt reell kompetens är 

den ”plats” där individens reella kompetens kan sägas presenteras, medan kompetensen 

vidimeras genom diverse intyg som individen bifogar sin reell kompetens-ansökan. 

Lärarhögskolans planer på införande av test, som kompletterande metod för att avgöra en 

individs reella kompetens, kan sägas innebära en ”mätteknisk” inställning – något som ofta 

kännetecknar systemanpassade valideringsmodeller (ibid.).  

 

Södertörn har, enligt antagningsansvarig och den intervjuade studierektorn, inga i förväg 

uppställda kriterier (motsvarande de fyra som LHS har beslutat om) utan uppmanar studenten 

att presentera sin reella kompetens i ett personligt brev. Gärna med utgångspunkt i de tre 

frågor som informeras om i Södertörns studiekatalog och via högskolans hemsida. Viktigt är 

att styrka kompetensen genom inskickade intyg, betyg et cetera. SH intar en ”friare” 

utgångspunkt än Lärarhögskolans dito inför bedömningen av individens reella kompetens 

skulle man kunna säga. Metodmässigt bär Södertörns valideringsmodell likheter med 

validering för lärande och utveckling (systemanpassad) och kanske i viss utsträckning också 

med de systemförändrande modellerna radikal validering, att erkänna ”subjektiva” 

erfarenheter som strider mot det gängse/etablerade, och trojanska hästen – ett slags generellt 
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tillgodoräknande och en form av motsvarandebedömning (ibid.). Samtidigt kan Södertörns 

bedömningsmetod sägas skilja sig från den renodlade trojanska hästen. Bland annat genom att 

i praktiken, som startpunkt för bedömningarna, avseende exempelvis grundkursen i 

företagsekonomi ha förkunskaper motsvarande matematik C på de studieförberedande 

programmen på gymnasiet. En sådan utgångspunkt kan tyckas ha mer gemensamt, 

modellmässigt, med en prokrustesvalidering – även om Södertörns bedömningsmodell till 

skillnad från prokrustesvalidering inte har uttalade och i förväg fastslagna kriterier.  

 

Sammanfattningsvis, sett till både Lärarhögskolan och Södertörn, verkar de 

valideringsmodeller som används för bedömning av behörighet enligt reell kompetens i 

huvudsak visa fler likheter med de systemanpassade än de systemförändrande 

valideringsmodellerna. 

 

Är bedömningsmetoderna vid undersökta högskolor att beteckna som i huvudsak konvergenta 

eller divergenta? För att vid Södertörns högskola anses behörig enligt reell kompetens krävs 

för exempelvis grundkursen i företagsekonomi, enligt högskolans intervjupersoner, att 

studenten har ”grundkunskaper i matematik från gymnasieskolan […] motsvarande 

matematik C”. I praktiken, enligt intervjupersonerna vid Södertörn, betyder det att personen 

som ansöker om behörighet enligt reell kompetens för att studera företagsekonomi ska ha 

uppnått motsvarande kunskapsmål som om han/hon läst matematik C på gymnasiet. Detta är 

ett tämligen talande exempel på att utgångspunkten för bedömning av reell kompetens, 

gällande bland annat grundkursen i företagsekonomi, är konvergent och fyller ett slags 

”kontrollerande” funktion och syftar till att undersöka om studenten lärt sig vissa saker 

(Andersson & Fejes, 2005a). Att som vid Lärarhögskolan använda en standardiserad 

ansökningsblankett, på vilken den reell kompetens-sökande individen uppmanas berätta 

”utförligt och konkret på vilket sätt dina kunskaper ger dig tillräckliga förutsättningar att 

tillgodogöra dig utbildningen med utgångspunkt i nedanstående krav”
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, kan sägas innebära 

att en konvergent bedömning görs av högskolan. Detta genom att LHS försöker utröna om 

individen lärt sig vissa ämneskunskaper, när högskolan uppmanar individen att beskriva sin 

upplevda reella kompetens i relation till fastställda behörighetskriterier. Idén, att på den 

standardiserade ansökningsblanketten beskriva sin reella kompetens i relation till beslutade 

ämneskriterier, kanske kan tolkas som ett sätt att främja validitet och reliabilitet i 

valideringssituationen. Andersson (2001) är en av forskarna som betonar vikten av att vid 

validering använda modeller som å ena sidan klarar av att dokumentera den validerade 

individens kompetens på ett rättvisande sätt och samtidigt är tillräckligt standardiserade för att 

kunna upprepas, och å andra sidan att tillvägagångssätten kan utföras av olika validerare och 

vara jämförbara. En reflektion är att användandet av standardiserade ansökningsblanketter, i 

jämförelse med Södertörns aningen ”friare” valideringsmodell med personligt brev, genom 

sin likartade metodik (samma mall för alla som ansöker om behörighet enligt reell 

kompetens) kan tänkas ha förutsättningar att nå högre på validitets- och reliabilitetsskalan. 

Detta på grund av sitt standardiserade förfarande kontra att beskriva den reella kompetensen i 

det personliga brevet med utgångspunkt i ett antal övergripande frågor.  

 

Behörighetskrav och förkunskaper 

Av resultaten går det att utläsa flera gemensamma nämnare mellan Lärarhögskolans och 

Södertörns bedömares utgångspunkter och syn på en sökandes förkunskaper. Exempelvis 

betonar företrädare för båda lärosätena att: reell kompetens-bedömningarna ska vara 
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 ”Nedanstående krav” = de fyra beslutade ämneskriterierna. 
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individuella/det ska vara en individprövning, man som bedömare är mer ”generös” i sin 

bedömning av (och att det är lättare att bedöma) samhällskunskap och historia än exempelvis 

språk och matematik och behörighetsbestämmelserna ska inte vara för detaljreglerade sett till 

vad som ska bedömas/räknas med i vad som bedöms som reell kompetens. Inte alla men flera 

intervjupersoner, från båda undersökta högskolorna, anser att det förkunskapskrav som väger 

tyngst vid reell kompetens-bedömningen är personens förutsättningar att tillgodogöra sig sökt 

utbildning. Dessutom ger respondenterna, vid såväl LHS som Södertörn, utryck för ett slags 

”ta-hand-om-studenten-perspektiv” kopplat till förkunskaper enligt reell kompetens-kriteriet. 

En intervjuperson uttrycker exempelvis att man inte ska ”sätta upp stängsel”, en annan menar 

att har en sökande inte de förkunskaper som fordras har personen ”inte en chans över huvud 

taget” om han/hon väl påbörjar sökt utbildning så småningom, en tredje säger att ”vi vill att 

man ska ha en rättvis chans att klara av studierna” och en fjärde betonar att om en person utan 

tillräckliga förkunskaper anses behörig kan han/hon om han/hon väl antas aldrig ”jobba igen 

det”. Flera bedömare har således som utgångspunkt för bedömning av förkunskaperna ett 

slags ”selekteringsfilter”, som tycks innebära att när någons förkunskaper anses otillräckliga 

för att uppfylla kraven för behörighet enligt reell kompetens släpper man inte igenom den 

sökande utifrån reell kompetens-bestämmelsen. Några intervjupersoner tyckte att det rent av 

vore taskigt eller orättvist mot den sökande att anse honom/henne behörig enligt reell 

kompetens om personen ifråga i bedömarens ögon inte ansågs vara behörig enligt reell 

kompetens-bestämmelsen. Exakt vad filtret innebär, var gränsen går mellan reell kompetens, 

nästan reell kompetens och inte alls reell kompetens, uttrycker bedömarna på olika sätt. Men, 

samtliga upplever likväl att det finns ett sådant filter/en gräns – även om intervjupersonerna 

säger att den precisa gränsen mellan vad som är reell kompetens och nästan reell kompetens 

är svår att definiera och verbalisera. 

 

SOU 2004:29 anser att behörighetsreglernas roll är att säkra att studenten har rimliga 

förutsättningar att klara av den sökta utbildningen. I högskoleförordningen (1993:100, 7 kap., 

4,7§§) finns formuleringen ”förutsättningar att tillgodogöra sig” – både relaterat till 

grundläggande och särskild behörighet enligt reell kompetens – som nyckelbegrepp (eller 

bättre uttryckt – förkunskapskrav) för behörighet enligt reell kompetens. Att det i bedömning 

av en sökandes reella kompetens handlar om att se till personens förutsättningar, i relation till 

sökt kurs/utbildning, är något flertalet bedömare vid de undersökta högskolorna framhåller är 

kärnan vid behörighetsbedömningen avseende att identifiera individens förkunskap relaterad 

till reell kompetens. Detta är ett resultat som också framkom i Göranssons (2004) studie. 

Således tycks det, i de undersökta högskolornas bedömningsprocesser och mer specifikt hos 

flertalet bedömare, finnas en tydlig koppling mellan vad högskoleförordningen (1993:100, 7 

kap., 4,7§§) säger ska utgöra grund för bedömning av behörighet enligt reell kompetens och 

vad som de facto utgör grunden i praktiken.  

 

Vad som verkar skilja sig mellan de två studerade högskolorna, är bland annat att 

Lärarhögskolan (för valideringsrådets verksamhet och behörighet enligt reell kompetens till 

de utbildningsprogram som rådet är involverat i) har fastslagit fyra ämneskriterier för reell 

kompetens-bedömningarna som utgör uttalade behörighetskrav och att en av LHS bedömare 

framhåller att andra och (enligt egen utsago) svårmätbara faktorer som studiesocial situation 

och motivation kan anses vara delar av den reella kompetensen. Andra skillnader tycks vara 

att företrädare för Lärarhögskolan framhåller att det ibland, vid reell kompetens-

behörighetsbedömningar, kopplat till förkunskapskrav kan handla om att vidmakthålla ett 

ämnes statusfråga (applicerat genom att finnas med som behörighetskrav) hellre än att det i 

verkligheten fordras en viss förkunskap inom ett ämne för att en student ska klara av sökt kurs 

eller utbildning.  
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Även mellan bedömare vid samma högskola kan det finnas skillnader när det gäller 

inställningen till reell kompetens och behörighet. Vid Lärarhögskolan anser exempelvis en 

bedömare att bedömning av reell kompetens är en helhetsavvägning och handlar om ett 

holistiskt synsätt. Det vill säga att man i valideringsrådets arbete i första hand gör en 

helhetsbedömning av personens reella kompetens och inte i första hand ser till och bedömer 

enskilda ”delar” av en persons kompetens. En annan bedömare vid samma högskola anser att 

bilden av en persons reella kompetens skapas genom att man i bedömningsarbetet fokuserar 

ämne för ämne och att det är när dessa ämnen summeras som bilden av individens reella 

kompetens framträder. Detta senare förfaringssätt tycks påminna om bedömningsprocessen 

vid Södertörns högskola. Det synliggörs bland annat när Södertörns intervjupersoner 

beskriver reell kompetens-arbetet som inriktat på att avgöra värdet av den specifika och för 

kursen/utbildningen efterfrågade ämneskunskapen – vilken för naturvetenskapliga ämnen 

(exempelvis nämns matematik C och fysik B) ska vara i ”skolans form” eller ”från 

gymnasieskolan”. Intervjupersonerna vid Södertörn menar att det annars blir svårt att följa 

med i undervisningen, att kvaliteten på undervisningen riskerar bli lägre (vilket drabbar 

övriga behöriga studenter) och behöver anpassas samt, har det visat sig, studenterna klarar 

inte tentamen (kalkyleringsdelen för exempelvis grundkursen i företagsekonomi). Att det är 

ämneskunskapen, exempelvis matematik, som värdesätts vid reell kompetens-bedömningar 

visade sig också i Högskoleverkets (2004) rapport om reell kompetens och alternativt urval. 

HSV ansåg att när så sker, prioriteras (som en del av vad som utgör reell kompetens) en 

persons ämneskunskaper på ”bekostnad” av att bedöma en persons förutsättningar att klara av 

sökt utbildning. Ett sådant förfarande eller dylik utgångspunkt gör det svårare för sökande 

som önskar åberopa yrkeskunskaper att erhålla behörighet enligt reell kompetens vid lärosätet 

(ibid.).  

 

Att vid bedömning av reell kompetens i högre utsträckning än vid tidigare kompetens- och 

behörighetsbedömningar (exempelvis genom den nu avskaffade 25:4-regeln) värdesätta 

specifika erfarenheter (ämneskunskaper) hellre än generella dito, beskrivs av Andersson och 

Fejes (2005b) som en del av ändrad styrning från statens sida och tydliggör enligt författarna 

behovet av att individen behöver vara ett ”kompetent subjekt”. Konkret innebär detta att 

staten, via regler, styr individen i riktning mot att fatta fler självständiga beslut än vad som 

varit fallet tidigare samt ”tvingar” individen att vara medveten om sina erfarenheter (ibid.). 

Samtidigt anser Andersson och Fejes (2005a) att genom högskolans vidgade ansvar gällande 

reell kompetens, att numera se till människors förutsättningar, sker ett fokusskifte beträffande 

vilken kunskap som ska anses som värdefull: från den teoretiska kunskapens överordning i 

tillträdesprocessen till att den praktiskt skaffade kunskapens värde stiger. Ett förhållande som, 

sett till Södertörns data, inte slagit igenom fullt ut i bedömningspraktiken ännu alternativt inte 

är en väg Södertörns bedömare valt att gå. Även om såväl Lärarhögskolans som Södertörns 

intervjupersoner, och respektive högskolas informationsmaterial, bland annat framhåller 

praktiska erfarenheter (de benämns av respondenterna som arbetslivserfarenheter, 

föreningslivserfarenheter eller dylikt) som värdefulla erfarenheter som inkluderas i 

bedömningen av en sökandes reella kompetens, menar bedömarna att man som validerare ofta 

tycker det är lättare att bedöma och värdesätta teoretiskt skaffad kunskap (exempelvis från 

någon slags utbildning) än praktiskt skapad (i huvudsak från arbetslivet). Detta förhållande 

bekräftas också av forskning på området (bland annat Andersson & Fejes, 2005a; Andersson, 

Sjösten & Ahn, 2003). På samma sätt tycks resultaten i min undersökning i huvudsak bekräfta 

vad forskare (Andersson & Fejes, 2005a; Andersson, Sjösten & Ahn, 2003) tidigare kommit 

fram till; att det saknas någon slags enhetlighet gällande synen på hur praktisk erfarenhet ska 

bedömas och värdesättas i samband med behörighetsbedömning enligt reell kompetens. Ska 

rättssäkra bedömningar av behörighet enligt reell kompetens göras, krävs enligt Forsberg 
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(2004) att förkunskaperna bättre preciseras samt att kriterierna för bedömningar förtydligas. 

Annars ökar risken att schablonartade bedömningar av reell kompetens görs (ibid.). 

 

Enligt Mitthögskolan (2003) behöver inte förkunskaperna vara desamma som gymnasiekurser 

enligt standardbehörigheterna. Förkunskaperna ska, hävdar lärosätet (ibid.), bedömas i direkt 

anknytning till den sökta utbildningens krav och när det gäller eventuell särskild behörighet 

ska förkunskapskraven som ställs på den sökande anses vara absolut nödvändiga för att klara 

av sökt utbildning. Även Forsberg (2004) argumenterar, som en slutsats kring 

förkunskapskrav och behörighet enligt reell kompetens, för förtydligade förkunskapskrav. 

Jämför man Mitthögskolan (2003) och Forsbergs (2004) resonemang med Lärarhögskolan 

kan LHS, gällande förkunskapskrav, sägas ha arbetat fram förtydligade kriterier för de fyra 

ämnen högskolan anser är av relevans att ha uttalade kriterier för avseende bedömning av 

behörighet utifrån reell kompetens (se Appendix 4) jämfört med hur förkunskapskraven var 

definierade vid lärosätet när reell kompetens-bestämmelsen infördes år 2003. För Södertörns 

del fanns, vid tiden för datainsamlingen (våren 2006), inte några uttalade eller fastslagna 

lokala bedömningskriterier för varken fristående kurser eller utbildningsprogram när det 

gällde behörighetsbedömning enligt reell kompetens-bestämmelsen. 

 

Efter att i analyskapitlet ha tolkat och analyserat undersökningens resultat med utgångspunkt i 

tidigare presenterat kunskapsläge och teori, flätas studien samman i diskussionskapitlet. 
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7. Diskussion  

I diskussionskapitlet knyts uppsatsen ihop genom att resultat och analys koppas till uppsatsens syfte och 

ursprungliga frågeställningar och fördjupade reflektioner görs. Dessutom förs en metoddiskussion. 

 

I sin intervjuundersökning påpekar Göransson (2004) att på grund av att ämnesområdet 

validering av reell kompetens vid tillträde till högskole-/universitetsutbildning är föränderligt 

kan de metoder, tankar och resonemang som finns i hennes studie snabbt bli föråldrade. Det 

är ingen orimlig avgränsning, tycker jag, också för min undersökning som riktar in sig på 

behörighet enligt reell kompetens. Det vill säga att tankar, tolkningar och analyser blir 

inaktuella i takt med att lagstiftning, förordningar och högskolelokala bestämmelser ändras 

och nya och utvecklade synsätt och normer gör sig gällande. 

 

I uppsatsens inledningskapitel tydliggörs att undersökningens huvudsakliga frågeställningar 

är: 

 Hur ser högskolans bedömare av behörighet enligt reell kompetens på a) sin roll som 

bedömare; b) validanten/personen vars reella kompetens ska bedömas; c) högskolans 

policy/riktlinjer för bedömning av reell kompetens d) risker och möjligheter med de 

nationella respektive lokala/högskolespecifika reell kompetens-bestämmelserna? 

 Hur ser högskolans bedömare av behörighet enligt reell kompetens på frågan om vad 

det innebär att vara reellt kompetent? 

 

Samtidigt anges att syftet med uppsatsen är: 

 att utifrån validerarnas erfarenheter och uppfattningar försöka beskriva, förstå, 

analysera samt utveckla kunskapen kring hur bedömning av behörighet enligt reell 

kompetens går till vid tillträde till högskoleutbildning i Sverige.  

 

I diskussionskapitlet är min ambition att, inom ramen för de avsnitt som förekommer, knyta 

an till de ursprungliga frågeställningarna genom att diskutera flertalet tankar som rests längs 

undersökningens gång och inte minst tydliggjorts i resultatredovisningen och analysen. Det 

vill säga, försöka lyfta framställningen och knyta an till en principiell nivå inom ramen för 

undersökningens frågeställningar. Genom detta angreppssätt främjas förhoppningsvis 

diskussionen och kunskapen kring bedömning av behörighet enligt reell kompetens utvecklas.  

 

Att vara reellt kompetent i relation till behörighetskriterierna – om 
betydelsen av systemkunskap, (o)uttalade normer och andra faktorer av 
relevans avseende vad som bedöms 

SUHF (2004, s. 5) konstaterar att medvetenhet om rådande värderingar och dessas betydelse 

vid validering av reell kompetens inte bara är fråga om att ta fram nya mätinstrument utan 

också handlar om ”betydande förändring av grundläggande värderingar av kompetens, 

kunskapssyn och kvalitet” inom högskolan. Att som student ”vara reellt kompetent” i relation 

till högskolornas behörighetskrav visar sig nämligen inte vara särskilt tydligt vad det i 

praktiken innebär. En intervjuperson från en av de undersökta högskolorna uttrycker, på 

frågan om vad det innebär att vara reellt kompetent, det som att ”det vore att dom uppfyller 

det”. Det vill säga, att ”vara” reellt kompetent när det gäller behörighetskrav, det innebär kort 

och gott att uppfylla behörighetskraven. Utmaningen för en sökande potentiell student, som 

önskar bli behörig enligt reell kompetens, blir då: om det för att bli behörig enligt reell 

kompetens i relation till en sökt kurs eller ett utbildningsprogram inte finns i förväg fastslagna 
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och uttalade behörighetskriterier för behörighet enligt reell kompetens som den som ansöker 

om reell kompetens kan ta del av – hur ska han/hon då antas känna till vad som krävs för att 

bedömas ha behörighet enligt reell kompetens-bestämmelsen?  

 

Exempelvis visar undersökningen som ett av sina resultat att Södertörns högskola vid tiden 

för datainsamlingen (våren 2006) inte hade några uttalade bedömningskriterier avseende reell 

kompetens. Ett tydligt exempel som framkom i resultaten, är den stora vikt som av 

högskolans bedömare fästs vid sökandens inskickade personliga brev/motsvarande. Både vad 

som tas upp i brevet, vad som inte bör tas upp i brevet samt hur brevet språkligt är formulerat. 

Kan en rimlig slutsats bli, och med hänvisning till SUHF:s (ibid.) egen reflektion, att ett 

exempel på förändring av ”grundläggande värdering” av kompetens och kunskapssyn som 

behöver ske vid lärosätena kopplat till behörighet enligt reell kompetens bör handla om vikten 

av att ha uttalade bedömningskriterier? Med utgångspunkt i uppsatsens resultat och såväl 

SUHF:s (2004) som forskares (exempelvis Andersson, 2001; Andersson & Fejes, 2005a; 

Andersson, Sjösten & Ahn, 2003; Forsberg, 2004; Lindvall, 2004; Säfström, 2004b) tankar 

kring den ojämna maktfördelningen i bedömningssituationen, vilken slags lärande och 

erfarenheter (praktiska versus teoretiska) som värdesätts liksom vikten av att genomföra 

likvärdiga och rättssäkra bedömningar torde det inte vara en orimlig utgångspunkt. Dessutom 

minskar sannolikt, genom uttalade och förtydligade bedömningskriterier, risken för att 

kunskap om högskolan/tillträdessystemet i sig blir viktig för att en person ska öka sina 

chanser att bedömas som behörig enligt reell kompetens-kriteriet. Sett till undersökningens 

resultat är det i första hand vid Södertörns högskola en sådan risk kan sägas föreligga. 

 

Eftersom behörighet enligt reell kompetens är en egen behörighetsgrund och parallell till 

andra behörighetsgrunder, är det av vikt att både individen och högskolor och universitet är 

skickliga på att synliggöra kompetens som individen redan har – inte minst informellt skaffad 

kunskap (Hallengren, 2004). Ämnestest, som avsågs tas fram vid Lärarhögskolan för att ta 

reda på den enskildes reella kompetens i ett visst ämne och komplettera valideringsrådets bild 

av en sökandes ”hela” kompetens, kan vara en metod för att bli varse informella erfarenheter 

och kunskaper som individen har. Om test som metod inte används vid ett lärosäte, och då 

dokumentanalys (personligt brev/motsvarande samt granskandet av intyg, betyg och dylikt) är 

den dominerande metoden vid validering, kan det anses vara av ännu större relevans att 

högskolor och universitet i sin syn på ”giltiga” kunskaper och erfarenheter förmår se, bedöma 

och värdesätta kompetens från både informella, icke-formella och formella kontexter under 

valideringsprocessen. Annars riskerar de saker (främja livslångt lärande, undvika om-igen-

lärande med mera) som Regeringens proposition 2001/02:15 och Ds 2003:23 avsåg bidra till 

genom införandet av reell kompetens-bestämmelsen att gå om intet. Måhända äger Andersson 

och Fejes (2005a) slutsats giltighet: för att reell kompetens-reformen inom högskolan ska slå 

igenom krävs att berörda universitet och högskolor och dessas representanter gör en 

omvärdering i bedömningssituationen. Från att i första hand premiera kunskapsutveckling 

som skett inom ramen för formell utbildning till att i lika hög utsträckning vid validering av 

reell kompetens värdesätta kunskapsutveckling som ägt rum i ett icke formellt eller informellt 

sammanhang (ibid.). 

 

En relevant fråga att ställa, med undersökningens resultat för ögonen och forskning kring reell 

kompetens i bakhuvudet, blir: fungerar statens styrning av högskolor och universitet när det 

gäller bedömning av behörighet enligt reell kompetens (statsmakterna bestämmer vad, 

högskolor/universitet bestämmer hur)? Ett enkelt svar och, framför allt, sett till 

undersökningsresultaten blir ja – med motiveringen att de undersökta högskolorna genomför 

reell kompetens-bedömningarna utifrån metoder man helt i enlighet med gällande 
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bestämmelser avgör själv. Man gör som lärosäte som man är satt att göra således. Det handlar 

både för Södertörns högskola och Lärarhögskolan om att nyttja i första hand dokumentanalys 

som metod och, förutsatt att så också skett, för Lärarhögskolans del även att för vissa personer 

använda lokalt utvecklade ämnesprov för att ta reda på en sökandes reella kompetens i 

relation till en viss utbildning. Ser man däremot till Högskoleverkets (2007) förslag om en 

”nationell standard” för bedömningarna av behörighet enligt reell kompetens kommer den 

ställda frågan i lite annat ljus. Det vill säga, är det verkligen mest lämpligt att respektive 

högskola och universitet själv bestämmer dels vad som är att betrakta som reell kompetens, 

dels vilka metoder som bör användas för att avgöra en individs reella kompetens? 

Högskoleverket (ibid.) tycks i alla fall ifrågasätta nuvarande ansvars- och uppgiftsfördelning 

genom att anse att en nationell standard kan vara att föredra. En relevant följdfråga att ställa, 

förutsatt att en nationell standard för bedömningar av behörighet enligt reell kompetens skulle 

bli verklighet, är: vem tjänar på nuvarande ansvars- och uppgiftsfördelning mellan statsmakter 

och lärosäten respektive skulle komma att tjäna på en annan ansvars- och uppgiftsfördelning 

om en nationell standard infördes? Sett ur den potentielle studentens/den reell kompetens-

sökandes, bedömarens, lärosätets, statsmakternas, arbetsmarknadens och andras perspektiv. 

Följdfrågan aktualiserar, och sätter fingret på, var eventuella (sett till insamlad data från år 

2006) förbättringar kring reell kompetens-bestämmelsen kan behöva göras: på 

implementeringen/tillämpningen av bestämmelsen eller på styrningen av densamma? Det 

första ledet i frågan lägger huvudansvaret i första hand på högskolorna och dess bedömare, 

det senare ledet på statsmakterna och kanske även på SUHF som utfärdat 

bedömningsrekommendationerna som lärosätena använder sig av vid tolkning och 

tillämpningen av reell kompetens-bestämmelserna. SOU 2004:29 verkar som en av sina 

huvudreflektioner kring behörighet och reell kompetens ställa just frågan om det är 

tillämpningen av reell kompetens-bestämmelserna lokalt som är nyckeln för att reformen ska 

få genomslag fullt ut bland universitet och högskolor. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras, att på frågan om vad det innebär att vara reellt 

kompetent (i relation till behörighetsbestämmelserna) betyder det både att av bedömare 

uppfattas som att ”ha” reell kompetens/vara reellt kompetent enligt mer eller mindre uttalade 

kriterier och att ha kunskap om hur högskolan/tillträdessystemet fungerar. Åtminstone visar, 

vid den ena undersökta högskolan, resultaten att chanserna att bedömas vara reellt kompetent 

ökar om kunskap om högskolan/tillträdessystemet uppfattas finnas hos personen som ansöker 

om reell kompetens liksom om skrivförmågan bedöms vara välutvecklad hos den enskilde. 

  

Rättssäkerhet, likvärdighet och legitimitet – fördjupade reflektioner om 
nationella och lokala behörighetsbestämmelser kring reell kompetens 

Ingen av de undersökta högskolornas intervjupersoner ifrågasätter öppet den gällande 

ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan statsmakterna och universitet/högskolor avseende 

behörighetsbedömning enligt reell kompetens. Exempelvis sätter under debatt vem eller vilka 

grupper som av olika skäl gynnas respektive riskerar att missgynnas av nuvarande 

tillträdesbestämmelser kring reell kompetens. En nyckelfråga, anser jag, gällande 

behörighetsbestämmelserna och reell kompetens är: Bidrar lokalt självbestämmande, att varje 

högskola idag har rätt till och en ”frihet” att inte behöva tillämpa SUHF:s 

bedömningsrekommendationer för universitet och högskolor relaterat till reell kompetens, till 

bättre, mer rättssäkra, likvärdiga och legitima behörighetsbedömningar av reell kompetens än 

om rekommendationerna för bedömningarna istället vore ”skyldigheter” och ”måste”-

bestämmelser? Om inte, vad bör i så fall göras? Kanske är det bland annat ovanstående frågor 

som Högskoleverket (1997) har i åtanke när myndigheten talar om den balansgång och de 
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funktioner som tillträdesbestämmelserna förväntas spela: att tillfredsställa både individers 

önskemål, politikers visioner och högskolors krav och svårigheterna som ligger inbyggda i 

detta.  

 

Intressant att diskutera, inte minst relaterat till direktiv/styrning och tolkning av gällande 

regler, är VHS (2006) synsätt på behörighet enligt reell kompetens. Deras tolkning verkar 

överensstämma med hur behörighetsbestämmelserna i högskoleförordningen såg ut innan de 

nya bestämmelserna trädde i kraft i januari 2003 och då reell kompetens formellt gjorde sitt 

inträde som behörighetskriterium likvärdigt andra behörighetsgrunder. I ett avsnitt om ”Andra 

behörighetsgrunder” skriver nämligen myndigheten gällande behörighetsgrunden reell 

kompetens att ”Sökande som formellt inte uppfyller kraven för behörighet kan bedömas ha 

reell kompetens” (ibid., s. 7). Vad VHS (ibid.) tycks säga är, tolkar jag, att myndigheten inte 

uppfattar behörighet enligt reell kompetens som ett formellt behörighetskriterium utan 

betraktar bestämmelsen som en undantags- eller motsvarandebestämmelse – tvärtemot 

skrivningarna i högskoleförordningen (1993:100 7 kap. 4§ punkt 6 samt 7§ 3 stycket). 

 

Om VHS (2006), i sina rekommendationer för hur bedömningar av behörighet enligt reell 

kompetens bör göras i praktiken, har en formulering och tolkning som verkar gå emot 

intentionerna i Den öppna högskolan (Regeringens proposition 2001/02:15) och 

bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100 7 kap. 4§ punkt 6 samt 7§ 3 stycket) och 

som Sveriges högskolor och universitet förväntas göra sina bedömningar utifrån, vilka 

konsekvenser har det fått och kan framöver antas få för enskilda högskolors och universitets 

validering av reell kompetens avseende behörighet? Och vem drabbas och eventuellt förlorar 

på det: den sökande studenten, det enskilda lärosätet, bedömarna, arbetsmarknaden eller 

samhällsekonomin? Alla parter eller rentav ingen? Eller, är den diskuterade skrivningen i 

VHS-matrikeln (VHS, 2006) i själva verket bara en lite ”otydlig” skrivning som jag 

övertolkar innebörden av? I vilket fall, om VHS formulering (ibid.) gällande behörighet enligt 

reell kompetens är tolkningsbar – är det då nödvändigtvis negativt? Antingen kan man 

argumentera för att bestämmelsen kring behörighet enligt reell kompetens bör vara glasklar 

och därför lättolkad och lättillämpbar för berörda lärosäten och dessas tjänstemän. Det kan 

antas öka effektiviteten (hastigheten), likvärdigheten (alla sökande bedöms på samma sätt) 

och rättssäkerheten (samma bedömning oavsett var i landet den görs). Eller så kan man 

argumentera för att VHS (ibid.) skrivning om behörighet och reell kompetens inte till fullo 

överensstämmer med intentionerna i Den öppna högskolan (Regeringens proposition 

2001/02:15) och inte heller med formuleringen i högskoleförordningen (1993:100 7 kap. 4§ 

punkt 6 samt 7§ 3 stycket). Något som i så fall är mindre bra och riskerar få flera 

svårförutsägbara konsekvenser. Det kanske kan handla om att reell kompetens-

behörighetskriteriet i sig inte tas på samma allvar/bedöms vara lika ”formellt” och legitimt 

som andra behörighetskriterier? Och att bedömningar relaterade till reell kompetens då 

riskerar att ske slentrianmässigt och kanske ses som mindre viktiga av bedömare vid 

universitet och högskolor? Eller bidrar till att enskilda högskolor och universitet vid 

bedömningarna inte i praktiken förändrar sin syn på behörighet och vilken slags kompetens 

som bör (och ska) ses, bedömas, erkännas och värdesättas vid behörighetsbedömningen?  

 

Möjligt är, anser jag, att VHS (2006) formulering i bedömningshandboken ger upphov till 

tolkning och riskerar bidra till att lokalt, vid enskilda universitet och högskolor och i 

synnerhet för lärosätenas bedömare av behörighet enligt reell kompetens, förstärka bilden av 

reell kompetens som en undantags- eller motsvarandebestämmelse.  
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Samma praktikfall – delvis olika bedömningar vid högskolorna 

Naturligtvis ska man inte dra för långtgående slutsatser av ett enda praktikfall som 

intervjupersonerna, fyra av fem, gavs möjlighet att besvara under intervjun. Dock – det är 

intressant att lyfta vissa principiella frågor som uppstod som en konsekvens av de svar som 

angavs. En intressant utgångspunkt för diskussionen av praktikfallet (som beskrivs i sin helhet 

i uppsatsens resultatkapitel) är Levins (2002) fråga: gör validerare vid ett och samma lärosäte 

olika bedömningar av en och samma person som valideras? En annan intressant infallsvinkel i 

diskussionen av praktikfallet, är det uttalande som ordföranden i valideringsrådet vid 

Lärarhögskolan gör. Hon anser, på frågan om det bara är uppfyllandet av de fastställda 

behörighetskriterierna som gör att en student klarar av sökt lärarutbildning, att: 

 
Skulle man, om man var formellt obehörig, alltså om man inte uppfyller vare sig dom… om vi 

säger att man enbart uppfyller den grundläggande behörigheten, skulle man då klara 

lärarutbildningen? Om vi ställer frågan på det sättet. Ja! Det är jag fullständigt övertygad om. 

[…] Det är en fråga om motivation tror jag.   

 

Undersökningens resultat visar att ingen av intervjupersonerna vid LHS direkt skulle säga 

”ja” och anse personen, som ansökt om behörighet med den bakgrund som anförs i 

praktikfallet, som behörig. Två intervjupersoner svarar nja, en svarar tydligt nej. För att kunna 

avgöra om personen är reellt kompetent säger intervjupersonerna sig behöva ha mer kunskap 

om bland annat vilka gymnasiekurser (av de 85 %) som är godkända, vad 

arbetslivserfarenheterna innehåller och vilken ”kvalitet” de har. En av LHS bedömare anser 

att personen, 23 år gammal, är för ung för att ha kunnat skaffa sig reell kompetens och istället 

bör läsa upp ämnena. Till skillnad från Lärarhögskolans bedömare ansåg antagningsansvarig 

vid Södertörn att personen är behörig enligt reell kompetens och att hon skulle ”anta” 

personen. Som argument nämndes att 85 % avklarade och godkända kurser från gymnasiet 

innebär att det bara är lite som saknas och att Södertörn brukar ”ta” en sökande som bara har 

några procent mindre än de 90 % godkända kurser som formellt krävs. Skickar personen 

dessutom med ett personligt brev där det framgår att vederbörande är medveten om sin ”egen 

oskicklighet” har det positiv inverkan på beslutet som tas var svaret.  

 

Svaren på det fiktiva praktikfallet ger vid handen att bedömningarna som gjordes skiljde sig åt 

de undersökta högskolorna emellan. Inom Lärarhögskolan fanns däremot samsyn, då ingen 

bedömare skulle anse personen behörig enligt reell kompetens med utgångspunkt i den 

information som gavs i praktikfallet. Samstämmighet inom högskolan således och svaret på 

Levins (ibid.) fråga, avseende praktikfallet, blir därför: nej – validerarna vid en och samma 

undersökta högskola (Lärarhögskolan) gör samma bedömning av den reella kompetensen som 

beskrivs i praktikfallet. Motsvarande fråga är inte möjlig att jämföra avseende Södertörn, då 

endast en av högskolans intervjupersoner av mig gavs möjlighet att besvara frågan. Däremot, 

en relevant fråga att ställa kopplat till Södertörn och bedömningen av praktikfallet blir: om det 

i själva verket, enligt antagningsansvarig, tycks finnas en bedömningsschablon som går ut på 

att en sökande enligt reell kompetens-behörighetskriteriet för grundläggande behörighet inte 

behöver ha godkänt i 90 % av gymnasiekurserna – vore det inte rimligt att informera reell 

kompetens-ansökande personer om detta då det faktiskt är praxis? Det ger rimligtvis 

legitimitet och skulle visa på likvärdighet i de reell kompetens-fall som avgörs. 

 

Kopplas det ovan citerade uttalandet från ordföranden i valideringsrådet vid LHS till 

diskussionen av praktikfallet och mer allmänt till en reflektion om behörighetskrav för reell 

kompetens, kan det anses relevant att också relatera till Henriksson och Wolmings (1998) 

slutsats att behörighetskriterierna är en första selekteringsgräns (urvalet den andra) där mycket 

av gallringen av potentiella studenter i antagningsprocessen i realiteten sker. Om det är så, i 
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likhet med vad valideringsrådsordföranden påstår, att för att tillgodogöra sig lärarutbildningen 

räcker det egentligen att uppfylla kraven för grundläggande behörighet (enligt reell 

kompetens) och att vara motiverad (hellre än att uppfylla kriterierna för särskild behörighet) – 

varför finns då krav på särskild behörighet? Kan möjligtvis delar av svaret spåras i vad 

samma respondent, ordföranden i valideringsrådet, säger angående att upprätthålla ett ämnes 

status och att bevaka ”ämnets gränsland till nästa ämne”? Det vill säga, hon antyder att det, 

sett till krav vid behörighetsbedömningen, ibland kanske kan handla om att vidmakthålla ett 

ämnes statusfråga hellre än att det i realiteten krävs en viss förkunskap inom ett ämne för att 

en student ska klara av sökt kurs eller utbildning. Om så faktiskt är fallet för fler utbildningar 

än lärarutbildningen och också vid andra universitet och högskolor – vem tjänar på att för 

kurser eller program ha förkunskapskrav som egentligen inte behövs för att anses ha 

förutsättningar att klara av sökt utbildning? Det vill säga ha högre förkunskapskrav än 

nödvändigt för fristående kurs/program. Vinner universitet och högskolor, den sökande 

potentielle studenten eller arbetsmarknaden på det?  

 

Naturvetenskapliga ämnen – helst i skolans form 

Sett till undersökningens resultat, både vid Lärarhögskolan och Södertörn, verkar en liknande 

slutsats som Forsberg (2004) kommer fram till kunna dras för högskolorna i min 

undersökning. Det handlar om att, med utgångspunkt i intervjupersonernas svar, det av 

bedömarna beskrivs som lättare att avgöra en persons reella kompetens i relation till ämnen 

som historia och samhällskunskap medan det upplevs som svårare att bedöma reell kompetens 

i relation till språk och naturvetenskapliga ämnen som matematik och fysik. För behörighet 

enligt reell kompetens krävs vidare, vid Södertörn, att framför allt förkunskaper i 

naturvetenskapliga ämnen finns hos individen i ”skolans form”. Språk- och 

naturvetenskapliga ämnen uppfattas av Södertörns bedömare som ”bygga på”-ämnen, där 

högskolans kurser i stor utsträckning anses bygga vidare där gymnasiekurserna slutar. Ämnen 

som historia och samhällskunskap uppfattas däremot enligt intervjupersoner vid båda 

högskolorna som mer ”allmänna” ämnen som anses kunna göras en skattning av och som inte 

heller måste finnas i ”skolans form” för att den enskilde ska få behörighet enligt reell 

kompetens i ämnet.  

 

Ovanstående stycke ger vid handen att det vid bedömning av reell kompetens, vid undersökta 

högskolor, tycks finnas en ”bedömningshierarki”. Den går ut på att ämnen som 

samhällskunskap och historia är ”allmänna” ämnen vars behörighet kan avgöras utan att 

rådfråga ämnesspecialister vid berörda institutioner, medan förkunskaper i naturvetenskapliga 

ämnen och språk bedöms som viktigt att behörigheten avgörs av ”experter”/ämneskunniga vid 

institutionerna. Detta verkar vara gällande särskilt vid Södertörns högskola, medan 

Lärarhögskolan genom möjligheten till ämnestest av den sökandes reella kompetens (för tre 

av fyra behörighetsgrunder) kan sägas stämma av reell kompetens-sökande personers 

ämneskunskap i en provsituation. Kanske kan Söderströms (1992) teori kring ledning inom 

universitet och högskolor, att det vid alla lärosäten finns spänningar mellan ett ämnesmässigt 

respektive funktionellt synsätt, sägas visa sig i praktiken vid mina två undersökta högskolor? 

Konkret kan det sägas ta sig uttryck i framför allt Södertörns, men också i viss utsträckning 

Lärarhögskolans, fokus på ämneskunskaperna som den väsentligaste beståndsdelen i 

individens reella kompetens vid behörighetsbedömningarna som görs. Hos de två lärosätena 

värderas, med Söderströms (ibid.) terminologi, det vetenskapliga ämnesintresset högre än 

samhällets och arbetsmarknadens behov av yrkeskunnande. Något som också, hos 

högskolorna, kan uppfattas visa sig i intervjupersonernas uttalanden om att man upplever det 
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som lättare att bedöma erfarenheter skaffade i ett teoretiskt sammanhang än erfarenheter som 

lärts i en praktisk kontext. 

 

Validering av validerarna 

En av Lärarhögskolans intervjupersoner lyfter frågorna om vem som kvalitetssäkrar 

bedömarna och vem som bör bestämma lämpliga kvalifikationer hos tjänstemän som har till 

uppgift att göra just reell kompetens-bedömningar. Halvarsson (2004, s. 74) ställer en 

liknande fråga: ”Vilken kompetens ska den besitta som ska utföra valideringen och sedan 

bedöma resultatet?”. Han menar att i relation till inte minst lärarutbildningen behöver en 

validerare ha kunskap om kursplaner, kursstrukturer men också generell vetskap om 

erfarenhets- respektive vetenskapligt baserad kunskap för att kunna avgöra vilken nivå den 

validerades kunskaper befinner sig på. Min avsikt är inte att här lista lämplig kompetens hos 

bedömare av behörighet enligt reell kompetens, men att som högskola eller universitet ställa 

sig frågan om vilka kompetenskrav som bör ställas på validerare och varför samt vem som har 

ansvar för att kvalitetssäkra bedömarna bör rimligtvis – sett ur inte minst reliabilitets- och 

validitetshänseende – vara av vikt för alla lärosäten. Det torde också gagna såväl den 

potentielle studenten, högskolan, bedömarna och reell kompetens-bestämmelsen som sådan. 

Man skulle kunna ställa motsvarande fråga, men inom en annan kontext, för att tydliggöra 

frågans vikt: vilka kompetenskrav bör finnas på rekryterare av personal, som har till uppgift 

att löpande bedöma andra människors prestation och kompetens? Svaret på frågan är att 

betrakta också som någon slags lämplig ”bedömar-grundkompetens” hos validerare vid 

universitet och högskolor, eftersom bedömarna i likhet med professionella rekryterare har att 

bedöma andra personers reella kompetens.  

 

Jämförelse med tidigare studie kring tillträde enligt reell kompetens – 
ingen konstaterad skillnad mellan universitet och högskolor 

I metodkapitlet beskriver jag att valet av fall gjordes utifrån flertalet kriterier. Bland annat 

nämns att jag valt att undersöka högskolor och inte universitet och att en av anledningarna till 

det är att Göransson (2004) studerade universitet och att det därför vore intressant att se om 

eventuella likheter och skillnader mellan universitet och högskolor kan konstateras som ett 

resultat i min studie. 

 

Flera resultat som konstateras i min undersökning har jämförts och diskuterats i relation till 

Göranssons (ibid.) studie. Bland annat visar en jämförelse våra undersökningsresultat emellan 

att ett antal likheter resultatmässigt kan noteras och bekräftas i min studie av reell kompetens. 

Men – jag har inte vad jag kan utläsa funnit data i min undersökning som pekar i riktning mot 

att bero på, eller vara att hänföra till, att det är just formen högskola. Därför vill jag vara 

tydlig med att framföra att sett till mina resultat har jag inte funnit argument, varken för eller 

emot, att det förekommer någon skillnad vid bedömning av behörighet enligt reell kompetens 

som beror på formen universitet eller högskola. Jag kan inte heller ta ställning till eller har 

funnit resultat som talar för att det existerar skillnader mellan lärosäten som i sig har att göra 

med ifall ett lärosäte erbjuder en bredd av utbildningar inom olika vetenskaper (Södertörns 

högskola) och en professionshögskola (Lärarhögskolan). Inga relevanta kopplingar mellan att 

Södertörn och Lärarhögskolan, i jämförelse med andra lärosäten i Sverige, har en hög andel 

studenter med utländsk bakgrund och att detta faktum i sig skulle tänkas innebära att lärosätet 

sticker ut åt det ena eller andra hållet när det gäller bedömningar av behörighet enligt reell 

kompetens har jag heller noterat bland resultaten. Däremot, vad jag har hittat argument för – 

om än inte många eller på djupet – är att det enligt resultaten kan tänkas finnas skillnader när 
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det gäller hur bedömningar av behörighet enligt reell kompetens görs som delvis kan spåras 

till att en högskola är ung (Södertörns högskola) och därför inte har haft samma möjligheter 

att under längre tid bygga rutiner och strukturer som äldre lärosäten (Lärarhögskolan) kan 

tänkas ha haft. Antagningsansvarig vid Södertörn antyder i alla fall att högskolans unga ålder 

är en av orsakerna till att organiseringen av bedömningsarbetet går till som den gör, men är 

tydlig med att samtidigt påpeka att arbetet likväl organiseras på ett för högskolan lämpligt 

sätt. SUHF (2004) nämner inget om kopplingen mellan lärosätens ålder och reell kompetens, 

men antyder att det sannolikt kan ta ett antal år innan nya arbetsmetoder och rutiner utvecklats 

vid högskolor och universitet. Under denna infasningsperiod av reell kompetens-

bestämmelsens implementering, är det likväl viktigt att hålla hög kvalitet och kunna garantera 

någotsånär rättssäkra och likvärdiga bedömningar. Uppföljningar, granskningar och 

utvärderingar av olika slag längs vägen kan därför antas vara särskilt relevant att genomföra 

för att se om reell kompetens-reformen förverkligas i enlighet med hur det var tänkt. 

 

Är bedömning av reell kompetens detsamma som validering? 

Flera forskare (Andersson, 2004; Andersson & Fejes, 2005a; Holmlund & Levin, 2002; 

Sjödin, 2004) anser att bedömning av reell kompetens vid antagning och tillgodoräknande är 

en form av validering. Andersson och Fejes (2005a) säger exempelvis att denna slags 

validering vid tillträde till högskoleutbildning handlar om att avgöra förutsättningarna att 

klara av en viss utbildning. Ser man till SUHF:s (2003a, s. 3) definition av reell kompetens, 

som utgör riktmärke för högskolors och universitets bedömningar av bland annat behörighet 

enligt reell kompetens, innebär den: ”den samlade kompetens en person har, oavsett hur 

han/hon har skaffat den och oavsett om han/hon har formella betyg på den eller inte”. I 

uppsatsens teorikapitel (kapitel tre) sammanfattas frågan om bedömning av reell kompetens 

vid tillträde till högskoleutbildning är att betrakta som en form av validering med ja – det är 

det. Med utgångspunkt i detta, varför ens ställa frågan i diskussionskapitlet? Jo, för att 

undersökningens resultat delvis kan anses peka i en annan svarsriktning. 

 

Högskolornas bedömningar av reell kompetens visar sig nämligen, särskilt avseende 

behörighet för reell kompetens inom vissa ämnen, enligt intervjupersonerna ibland snarare 

vara fråga om motsvarandebedömningar än reell kompetens-bedömningar. Och 

motsvarandebedömningar är, som bedömning räknat, inte detsamma som validering av reell 

kompetens i enlighet med bestämmelserna i högskoleförordningen (1993:100 7 kap. 4,7§§) 

som reglerar behörighet enligt reell kompetens. Antagningsansvarig vid Södertörn säger 

exempelvis: 

 
Samhällskunskap validerar vi… men det är inte en riktig validering, för att det finns en allmän 

sådan policy att man… i stort sett alla vuxna människor som har gått någon skolutbildning har 

samhällskunskap A.  

 
Visst det är ju en validering… någon slags validering är det ju förståss. […] Historian och så. 

Det är ju inte… det är ju någon slags validering, men det är ju inte en precis validering som 

man tänker sig kunskap mot kunskap. Så, det är det ju inte.  

 

När det gäller behörighet i samhällskunskap och historia A, uppger representanter för båda 

undersökta högskolor att det görs ett ”överslag” och att man bedömer en sökandes 

”motsvarande kunskaper”. Vid Lärarhögskolan har motsvarandebedömningarna i praktiken 

institutionaliserats genom avdelningschefen för studentavdelningens beslut (LHS, 2006d, s. 

3f) att avseende kriterierna för bedömning av en sökandes reella kompetens för behörighet ska 

”motsvarande de formella kraven på gymnasieutbildning från kurs B i svenska och engelska 
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samt kurs A i matematik och samhällskunskap” användas. Alltså, som grund för reell 

kompetens-bedömningarna vid LHS finns lokalt framtagna bedömningskriterier som styr vad 

som är att anse som reell kompetens hos de individer som bedöms. Att bedömningarna vid 

Lärarhögskolan och Södertörn dock generellt, begreppligt, kan sägas handla om validering av 

individers reella kompetens konstateras vid en jämförelse med så kallat systemanpassade och 

systemförändrande valideringsmodeller (se Metoder och modeller för bedömning av reell 

kompetens i analyskapitlet), där bedömningarna av reell kompetens som görs vid undersökta 

högskolor i första hand visar sig ha en hel del gemensamt med så kallat systemanpassade 

valideringsmodeller. Problemet med motsvarandebedömningar istället för reell kompetens-

bedömningar, när reell kompetens-bedömningar är avsedda att genomföras vill säga, vid 

högskolorna kanske kan sägas vara en konsekvens av vad Andersson (2001) visar är 

problematiskt. Det vill säga svårigheter att göra helhetsbedömningar av kompetens när en 

validering ska ”integreras” i ett utbildningssystem som är kursuppbyggt.  

 

Svaret på frågan om bedömning av reell kompetens vid tillträde till högskoleutbildning är att 

betrakta som en form av validering får sammanfattningsvis sägas vara ja – med reservation 

för när högskolorna per definition gör så kallade motsvarandebedömningar istället (och ibland 

med utgångspunkt i behörighetskriterierna för reell kompetens).  

 

Viktiga frågor att ställa i sammanhanget blir: bör skillnaderna mellan vad som är att betrakta 

som motsvarandebedömningar och reell kompetens-bedömningar förtydligas och 

bedömningsriktlinjerna utvecklas? Från statsmakternas, och delegerade myndigheters, sida 

och/eller från VHS och SUHF:s håll? Kan man, med utgångspunkt i undersökningens resultat, 

säga att det saknas ett bedömarspråk för att avgöra gränsfall mellan reell kompetens- och 

motsvarandebedömningar? Av resultaten kan i alla fall konstateras att det ibland är svårt för 

bedömare att fastställa om det som görs är att per definition betrakta som en motsvarande- 

eller reell kompetens-bedömning. En slutsats som också dras av Högskoleverket (2005b) då 

myndigheten framhåller att vid behörighetsbedömningar för tillträde till högskoleutbildningar 

görs sannolikt ofta motsvarandebedömningar och inte en bedömning av den enskildes reella 

kompetens. Riktas bedömningen in på att avgöra om personen uppfyller de formella 

förkunskapskraven, istället för att fokusera den sökandes förmåga att tillgodogöra sig sökt 

utbildning, sker en motsvarandebedömning och inte en bedömning av reell kompetens (ibid.).  

 

Lärarhögskolan versus Södertörns högskola 

Såväl i uppsatsens inledningskapitel som i metodkapitlet anges att jag studerar två fall: 

Lärarhögskolan och Södertörns högskola. I metodkapitlet anges att fallen undersöks på djupet 

och har valts ut mer av anledningen att kunna bidra till ökad förståelse för fenomenet som 

undersöks snarare än intresset från min sida för de unika undersökta fallen. Fallen, de två 

högskolorna, blir så att säga instrument för förståelse – inte intressanta i sig själva. För 

uppsatsen har det bland annat inneburit att jag valt att i resultat- och analyskapitlen inte 

primärt ha som fokus att jämföra de respektive fallens resultat och analysera dem för att i 

första hand framhålla likheter och skillnader – även om en jämförelse av naturliga skäl i viss 

mån kan sägas ha gjorts då de två högskolornas resultat redovisas och analyserats parallellt. 

Viktigt har istället varit att med hjälp av data från fallen visa på många olika aspekter och 

infallsvinklar, relaterat till bedömning av behörighet enligt reell kompetens, för att därigenom 

öka kunskapen om hur behörighetsbedömningar görs. Därför är inte syftet under denna rubrik, 

Lärarhögskolan versus Södertörns högskola, att sammanfatta alla likheter och skillnader som 

finns de två fallen emellan och som på något sätt berörts i undersökningen. Det handlar 
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snarare om att genom en slags sammanfattande beskrivning försöka tydliggöra vad resultaten 

mynnar ut i för ”typfall” kopplat till behörighetsbedömning och reell kompetens.  

 

De två huvudsakliga typfall som, med utgångspunkt i resultaten, utkristalliserat sig när det 

gäller bedömning av behörighet enligt reell kompetens är ett ”tänk-och-lös-själv-individ-

perspektiv” respektive ett ”hjälpandeperspektiv”. Ett lärosäte med huvudsakligen 

hjälpandeperspektiv kännetecknas bland annat av: en vilja att hjälpa den sökande att lyfta 

fram det som är betydelsefullt för lärosätet att veta i valideringsprocessen, att försöka 

underlätta sökandeprocessen för den enskilde och en vilja att medvetet motverka språkhinder 

som kan finnas inbyggda i valideringsprocessen. Andra kännetecken är att i möjligaste mån 

underlätta medvetandegörandet av individens kompetens (om individen själv inte förmår 

värdesätta den) och att hela ansökningshandlingen bedöms ha betydelse för valideringen – 

inte i första hand främst det personliga brevet/motsvarande. Tydlighet med vad man 

koncentrerar sig på i bedömningen av reell kompetens hittas också i hjälpandeperspektivet 

liksom att nödvändiga resurser avsätts för att genomföra kvalitets- och rättssäkra valideringar 

av reell kompetens.  

 

Ett lärosäte med huvudsakligen tänk-och-lös-själv-individ-perspektiv kännetecknas bland 

annat av att: stort ansvar läggs på individen att för högskolans bedömare bevisa sin reella 

kompetens, outtalade bedömningskriterier och/eller bedömningspraxis finns vid lärosätet, 

kunskap om högskolan och/eller tillträdessystemet ökar chanserna att bedömas som behörig 

enligt reell kompetens och att kunskap formad enligt akademiska kriterier underlättar för den 

sökande i reell kompetens-behörighetsbedömningsprocessen. Andra drag är att individens 

tysta kunskap är svår att visa under valideringsprocessen, formuleringarna i det personliga 

brevet/motsvarande är avgörande för att bedömas som behörig, omedvetenhet om hur den 

enskilde kan uppfatta valideringsprocessen och att det finns otillräckliga resurser för att 

genomföra kvalitetssäkra bedömningar av behörighet enligt reell kompetens vid lärosätet. 

 

Varken Lärarhögskolan eller Södertörns högskola har antingen ett tänk-och-lös-själv-individ-

perspektiv eller ett hjälpandeperspektiv. Båda lärosätena har, visar undersökningens resultat, 

drag av båda typfallen men i olika stor utsträckning. Ska emellertid etiketter sättas kan 

Lärarhögskolan konstateras som att huvudsakligen ha mer gemensamt med 

hjälpandeperspektivet, medan Södertörn uppvisar fler likheter med tänk-och-lös-själv-individ-

perspektivet än hjälpandeperspektivet vid tiden för datainsamlingen (våren 2006).  

 

Metoddiskussion 

Min avsikt är här att lyfta blicken kring några metodtankar och, framför allt, återknyta till de 

metodologiska utgångspunkterna.  

 

Intervjuerna med valda intervjupersoner visade sig innehålla en riklig mängd data, vilket även 

de dokument som avsågs komplettera intervjupersonernas utsagor gjorde. Källorna gav 

således i mina ögon en tillräcklig mängd data för att en meningsfull analys och därpå följande 

diskussion skulle kunna genomföras. Konsekvensen av att rektorn för Södertörn inte 

medverkade i undersökningen och att vissa perspektiv från högskolan därigenom sannolikt 

inte kom fram eller kunde stämmas av på samma sätt som var möjligt att göra genom att 

genomföra fler intervjuer vid Lärarhögskolan, är svår att spekulera kring. Min uppfattning är 

att jag, trots att Södertörns rektor inte medverkade, likväl kunde bilda mig en uppfattning av 

hur högskolans reell kompetens-behörighetsbedömningar går till.  
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I uppsatsens analys- och diskussionskapitel tydliggörs att jag, sett till bedömningarna av reell 

kompetens, i vissa avseenden är ganska kritisk till hur Södertörns valideringsprocess i 

praktiken genomförs. Vid författandet av de kapitlen har jag därför särskilt noga vägt in hur 

jag formulerat texten för att inte mer än nödvändigt lämna ut de intervjupersoner som valt att 

medverka i undersökningen och som haft kännedom om att de studerade högskolornas namn 

skulle komma att redovisas öppet. Meningen med uppsatsen är inte på något sätt att 

respondenterna ska komma till skada, men eftersom jag valt att öppet redovisa namnen på de 

undersökta högskolorna (se avsnitten Urval av intervjupersoner och Etiska överväganden i 

metodkapitlet) finns det en risk att någon av intervjupersonerna som en konsekvens av sin 

medverkan kan känna sig utelämnad. Min förhoppning är att så inte ska vara fallet. Att jag i 

analys- och diskussionskapitlen har satt in mina tolkningar i en kontext, bidrar till att minska 

den risken. 

 

Att undersöka bedömarens perspektiv på valideringsprocessen och att i uppsatsen ha anlagt ett 

socialkonstruktivistiskt förhållningssätt har, enligt min mening, inneburit att relevanta synsätt 

(bedömarperspektivet och i viss mån organisationsperspektivet) på reell kompetens-

bedömningarna kunnat lyftas fram, att insamlad data varit riklig och att jag löpande under 

undersökningens gång och inte minst i analysen och diskussionen av resultaten hela tiden haft 

”glasögonen” att ifrågasätta det som kan uppfattas som naturligt och ibland självklart.  

 

Slutligen, generaliseringsaspekten. Valet av fallstudien som angreppssätt kan, genom 

studerandet av fåtalet fall, utveckla förståelsen också för andra motsvarande fall och 

därigenom bidra till mer omfattande generaliseringar inom området som undersöks (Stake, 

1998) – för mitt vidkommande bedömning av behörighet enligt reell kompetens. Uppsatsens 

syfte ger vid handen att studien har som en av sina avsikter att utveckla den än så länge 

begränsade kunskapen om bedömning av behörighet enligt reell kompetens vid tillträde till 

högskoleutbildning. Genom påståendelogik, där forskaren lägger fram argument för sin 

tolkning och specificerar bevis, avgörs det rimliga i generaliseringsanspråket (Kvale, 

1996/1997). Via detta sätt, påståendelogik, har jag försökt att framför allt i analys- och 

diskussionskapitlen utveckla kunskapen om behörighetsbedömningarna enligt reell 

kompetens-kriteriet. I uppsatsens sista kapitel, Slutsatser och förslag till fortsatt forskning, 

sammanfattar jag resultaten och de slutsatser som kan dras av genomförd undersökning. 
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8. Slutsatser och förslag till fortsatt forskning 

I uppsatsens avslutande kapitel presenteras slutsatser och förslag till fortsatt forskning ges.  

 

Slutsatser 

Med utgångspunkt i uppsatsens redogjorda kunskapsläge och teori, presenterade resultat samt 

genomförda analys och diskussion kan ett antal slutsatser eller i alla fall tendenser sägas 

framträda. Dessa slutsatser är inte nödvändigtvis generaliserbara till andra universitet och 

högskolor i Sverige, men äger rimligtvis viss giltighet alternativt kan sägas indikera tendenser 

som är värdefulla att utforska vidare för att öka kunskapen om hur bedömningar av behörighet 

enligt reell kompetens görs: 

 Rollen som bedömare innebär i första hand att avgöra om en person har reell 

kompetens eller inte. Bedömarrollen går enligt intervjupersonerna ut på att försöka 

göra rättvisa bedömningar av en persons meriter med utgångspunkt i de handlingar 

den enskilde skickat in till högskolan. 

 Bedömning av behörighet enligt reell kompetens sker huvudsakligen utifrån ett ”tänk-

och-lös-själv-individ-perspektiv” eller ”hjälpandeperspektiv”. Det synsätt som 

dominerar bland högskolans bedömare påverkar valideringen av reell kompetens. 

 Kunskap om högskolan/tillträdessystemet kan påverka möjligheterna att bedömas som 

behörig enligt reell kompetens. Detta är särskilt tydligt vid Södertörns högskola.  

 Hur det inskickade personliga brevet/motsvarande är formulerat spelar stor roll för 

bedömningen av behörighet enligt reell kompetens. Språklig skrivförmåga inverkar 

positivt på möjligheterna att få behörighet enligt reell kompetens. 

 Teoretiska erfarenheter upplevs av validerarna vara lättare att bedöma i 

valideringsprocessen är praktiska erfarenheter. Det vittnar bedömare från båda de 

undersökta högskolorna om. 

 Dokumentanalys är den huvudsakliga valideringsmetoden. Både vid Södertörns 

högskola och Lärarhögskolan. 

 Outtalade bedömningskriterier och utvecklad bedömningspraxis spelar in vid 

validering av individens reella kompetens.  

 Bedömningarna av behörighet enligt reell kompetens är huvudsakligen 

systemanpassade till sin karaktär snarare än systemförändrande. Det gäller vid både 

Lärarhögskolan och Södertörn.  

 Bedömningar av behörighet enligt reell kompetens bör enligt validerarna organiseras 

på olika sätt beroende på om det är fråga om behörighet i relation till en fristående 

kurs eller till ett utbildningsprogram. Exempelvis organiserar Lärarhögskolan delar av 

reell kompetens-bedömningsarbetet i ett valideringsråd för flertalet 

utbildningsprogram, medan enskilda institutioner har större påverkan vid reell 

kompetens-behörighetsbedömningar till fristående kurser. 

 Ämneskunskap avgör om en sökande är att betrakta som behörig enligt reell 

kompetens. Detta visar sig i resultaten för både Södertörns högskola och 

Lärarhögskolan. 

 Bedömare vid såväl Lärarhögskolan som Södertörn känner internt stöd från 

högskoleledningen. Det högskoleinterna stödet till validerarna och det reell 

kompetens-arbete kring behörighetsbedömning som bedrivs uttrycks bland annat 

genom vidsträckt delegation och i hur organiseringen av bedömningsarbetet ser ut. 
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 SUHF:s bedömningsrekommendationer tycks fungera just som rekommendationer – 

inte måste-bestämmelser för högskolorna. Lärosätena använder riktlinjerna som 

utgångspunkt, men säger sig inte tillämpa dem slaviskt. 

 Den enskildes förutsättningar att tillgodogöra sig sökt högskoleutbildning är av stor 

vikt vid reell kompetens-behörighetsbedömningen. En koppling mellan vad 

bestämmelserna i högskoleförordningen stadgar och vad som i realiteten utgör grund 

för reell kompetens-bedömningarna verkar finnas vid de undersökta högskolorna.  

 Bedömarna upplever det generellt som lättare att avgöra en persons reella kompetens 

i relation till ämnen som historia och samhällskunskap än i relation till språk och 

naturvetenskapliga ämnen som matematik och fysik.  

 Ibland görs motsvarandebedömningar istället för bedömningar av individens reella 

kompetens. Detta tycks ske både vid Lärarhögskolan och Södertörns högskola och 

företrädare för båda lärosätena anser att det ibland i praktiken är svårt att göra 

åtskillnad mellan de olika bedömningsreglerna.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Undersökningens resultat ger upphov till flertalet intressanta forskningsuppslag. Några av 

dem diskuteras här. 

 

Det vore värdefullt att forska kring hur det går, inte minst prestationsmässigt, för studenter 

som bedömts som behöriga enligt reell kompetens, därefter klarat urvalet och sedan påbörjat 

sina högskole-/universitetsstudier. Särskilt intressant vore det att jämföra denna grupp 

studenter med studenter som klarat behörighetsgränsen på annan behörighetsgrund än reell 

kompetens för att göra eventuella jämförelser som har med behörighet och bedömning att 

göra. 

 

Ett annat uppslag för fortsatt forskning kring reell kompetens vid tillträde till 

högskoleutbildning, är att studera individer som ansökt om bedömning av behörighet enligt 

reell kompetens men av olika skäl har fått avslag på sin ansökan. Exempel på 

forskningsfrågor vore: 

 Hur upplevde de nekade studenterna valideringen av sin reella kompetens i 

tillträdessituationen? 

 Uppfattades bedömningen som rättvist genomförd och varför? 

 Hur tolkade de enskilda individerna behörighetskriterierna för reell kompetens? 

 Varför valde individerna att formulera det personliga brevet/motsvarande på det sätt 

som gjordes och vad lyftes fram?  
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Appendix 1: Utdrag ur Högskoleförordningen 
1993:100 

7 kap. Tillträde till grundläggande högskoleutbildning  
Allmänna bestämmelser 
1 § Antagning till grundläggande högskoleutbildning skall avse en kurs eller ett 

utbildningsprogram. Förordning (1996:984).  

2 § För att bli antagen till grundläggande högskoleutbildning krävs det att sökanden har 

grundläggande behörighet och dessutom den särskilda behörighet som kan vara föreskriven. 

Förordning (1996:984).  

3 § Om det finns skäl, får högskolan besluta om undantag från något eller några 

behörighetsvillkor. En högskola skall göra undantag från något eller några behörighetsvillkor 

om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig den sökta utbildningen utan att uppfylla 

behörighetsvillkoren. Förordning (2002:761) 

 

Grundläggande behörighet 
4 § Grundläggande behörighet har den som  

fått slutbetyg från ett nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan och har lägst 

betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs 

för ett fullständigt program,  

fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller fått samlat betygsdokument från 

gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 

procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett slutbetyg,  

har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1 eller 2,  

genom någon annan verksamhet än utbildning har förvärvat kunskaper som motsvarar dem 

som utbildningar i 1 eller 2 ger,  

är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till högre utbildning, eller  

genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan 

omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig grundläggande högskoleutbildning.  

Högskoleverket meddelar närmare föreskrifter om kraven i första stycket 3 och 4. Förordning 

(2002:761) 

5 § Den som har annat modersmål än svenska, danska, färöiska, isländska eller norska skall 

ha de kunskaper i svenska som behövs. 

Högskoleverket meddelar närmare föreskrifter om kravet i första stycket. Den som har finska 

som modersmål och har haft svenska som ämne i finskt gymnasium eller motsvarande finsk 

skolform under tre år eller mer skall dock anses ha de kunskaper i svenska som behövs. 

Förordning (1996:984).  

6 § Utan hinder av 4 och 5 §§ skall också den anses ha grundläggande behörighet som 

fyller 25 år senast under det kalenderår då utbildningen börjar,  

har arbetat under sammanlagt minst fyra år före det kalenderhalvår då utbildningen börjar 

eller på något annat sätt har förvärvat motsvarande erfarenhet, och  

har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar ett fullföljt nationellt program i 

gymnasieskolan.  

Högskoleverket meddelar närmare föreskrifter om beräkning av arbetslivserfarenhet. 

Förordning (1996:984).  
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Allmänna bestämmelser om särskild behörighet 
7 § De krav på särskild behörighet som ställs skall vara helt nödvändiga för att studenten skall 

kunna tillgodogöra sig utbildningen. Kraven får avse  

kunskaper från en eller flera kurser i gymnasieskolans nationella eller specialutformade 

program eller motsvarande kunskaper,  

kunskaper från en eller flera högskolekurser,  

andra villkor som betingas av utbildningen eller är av betydelse för det yrkesområde som 

utbildningen förbereder för.  

Särskild behörighet har också den som genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk 

erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig 

den sökta utbildningen. 

Högskolan bestämmer vilka krav som skall ställas enligt första stycket i fråga om utbildningar 

som inte vänder sig till nybörjare i högskolan. Förordning (2002:761) 

 

Särskild behörighet till en utbildning som vänder sig till nybörjare 
8 § I fråga om en utbildning som vänder sig till nybörjare i högskolan anges de krav som 

avses i 7 § första stycket i en s. k. standardbehörighet.  

Högskoleverket meddelar föreskrifter om vilka standardbehörigheter som finns. Förordning 

(1996:984). 

9 § Högskoleverket skall meddela föreskrifter om vilken standardbehörighet som skall gälla 

för en utbildning som leder till en sådan yrkesexamen enligt bilaga 2 som inte har en 

konstnärlig inriktning. 

Högskolan skall bestämma vilka standardbehörigheter som skall gälla för övriga utbildningar 

som vänder sig till nybörjare i högskolan. 

Om det finns särskilda skäl. får Högskoleverket medge att högskolan för tillträde till en viss 

utbildning ställer upp andra krav enligt 7 § första stycket än de som följer av 

standardbehörigheter som behövs för den utbildningen. Förordning (2002:761) 

 

Allmänna bestämmelser om urval  
10 § Vid urval skall hänsyn tas till de sökandes meriter. 

Vid urvalet används urvalsgrunderna 

1. betyg,  

2. högskoleprov som avses i 17 §,  

3. andra särskilda prov,  

4. tidigare utbildning,  

5. arbetslivserfarenhet, och  

6. särskilda skäl.  

 

Vid i övrigt likvärdiga meriter får urval också göras dels genom prov eller intervjuer, dels 

med hänsyn till kön i syfte att förbättra rekryteringen av studenter från det underrpresenterade 

könet. Urval genom prov eller intervjuer får dock inte göras efter det att urval har gjorts med 

hänsyn till kön. Vid i övrigt likvärdiga meriter får vidare lottning användas, om urval med 

hänsyn till kön inte kan göras. 

I fråga om utbildningar som vänder sig till nybörjare i högskolan, får en högskola i den 

omfattning som framgår av 16 c§ bestämma urvalsgrunder som innefattar vissa förkunskaper 

eller andra för utbildningen sakliga omständigheter. Högskolan får bestämma att 

urvalsgrunder som anges i andra stycket ska användas. I fråga om utbildningar som inte 

vänder sig till nybörjare, skall högskolan bestämma vilka urvalsgrunder enligt andra stycket 

som ska användas. Förordning (2005:1037) 
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Urval till en utbildning som vänder sig till nybörjare 
11 § Vid urval till en utbildning som vänder sig till nybörjare i högskolan gäller 12-16 c §§. 

Detta hindrar dock inte att det vid antagning till en kurs ges förtur åt sökande som redan är 

studenter vid högskolan. Förordning (2002:761) 

12 § Urvalsgrunderna skall vara betyg och resultat från högskoleprovet i kombination med 

arbetslivserfarenhet. Om det inte finns synnerliga skäl skall av platserna fördelas 

minst en tredjedel på grundval av betyg, och 

minst en tredjedel på grundval av resultat från högskoleprovet i kombination med 

arbetslivserfarenhet. 

Av de platser som avses i första stycket 2 skall hälften fördelas på grundval av poäng för 

såväl högskoleprovet som arbetslivserfarenhet och hälften på grundval av poäng för enbart 

högskoleprovet. 

Första stycket hindrar inte att samtliga platser på en utbildning med konstnärlig inriktning 

fördelas på grundval av andra särskilda prov än högskoleprovet, eventuellt i kombination med 

andra urvalsgrunder. Förordning (1996:984).  

13 § Vissa bestämmelser om hur betyg skall värderas finns i bilaga 3. 

I övrigt skall Högskoleverket meddela föreskrifter om värdering av betyg. Högskoleverket 

skall också meddela föreskrifter om fördelningen av de platser som avses i 12 § första stycket 

1 mellan olika grupper av sökande. 

Högskoleverket skall meddela föreskrifter om vad avgångsbetyg för elever som påbörjade 

gymnasistudier före 1994, samlat betygsdokument med sifferbetyg eller blandbetyg från 

gymnasial vuxenutbildning eller utländsk förutbildning skall anses motsvara i förhållande till 

slutbetyg från gymnasieskolans program, gymnasial vuxenutbildning eller samlat 

betygsdokumenr från gymnasial vuxenutbildning. Förordning (2002:761)  

14 § Poäng för arbetslivserfarenhet ges efter fem års arbete på minst halvtid och med en 

fjärdedel av maximal poäng för högskoleprovet. Högskoleverket meddelar närmare 

föreskrifter om beräkning av arbetslivserfarenhet. Förordning (1996:984).  

15 § Sådana andra särskilda prov som avses i 10 § andra stycket 3 får användas som 

urvalsgrund endast i fråga om  

utbildningar som förbereder för yrkesområden som ställer krav på vissa personliga 

egenskaper eller särskild kompetens, och  

utbildningar med konstnärlig inriktning.  

I fråga om utbildningar som avses i första stycket 1 beslutar Högskoleverket om tillstånd för 

högskolan att använda proven och om de villkor som skall gälla för användningen. 

Högskoleverket kan därvid besluta om undantag från 12 § första stycket andra meningen. 

Förordning (1996:984).  

16 § Högskoleverket meddelar föreskrifter om användningen av urvalsgrunden särskilda skäl 

enligt 10 § andra stycket 6. Förordning (1996:984). 

16 a § Om det finns särskilda skäl, får Högskoleverket medge att en högskola vid urval till en 

viss utbildning får tillämpa annan urvalsgrund eller göra annan platsfördelning än som avses i 

12 §. Ett medgivande skall avse ett eller flera bestämda antagningstillfällen. Förordning 

(1998:1003). 

16 b § En högskola får i enstaka fall göra avsteg från 12 §. Detta får dock ske bara om en 

sökande genom tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet eller någon annan omständighet har 

särskilda kunskaper eller annars särskilda förutsättningar för den sökta utbildningen. 

Förordning (1998:1003). 

16 c § En högskola får bestämma om urvalsgrunder för nybörjare i högskolan enligt 10 § 

fjärde stycket beträffande högst tio procent av platserna. Förordning (2002:761) 
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Högskoleprovet 
17 § För alla högskolor i landet skall det finnas ett gemensamt högskoleprov. Högskoleverket 

svarar för att provet framställs. 

De högskolor som skall använda provet som urvalsgrund skall anordna provet. Så får ske i 

samverkan mellan högskolorna. 

Resultatet av högskoleprovet är giltigt till utgången av av det kalenderhalvår som infaller fem 

år efter provtillfället. Förordning (1998:1003). 

18 § Den som vill delta i högskoleprovet skall betala en avgift på 350 kronor i samband med 

anmälan till provet. Förordning (2003:343).  

 

Antagningsförfarandet 
19 § Den som vill antas till grundläggande högskoleutbildning skall anmäla det inom den tid 

och i den ordning som högskolan bestämmer. 

Frågor om antagning avgörs av högskolan. Därvid gäller ett maskinellt framtaget besked om 

antagning såsom högskolans beslut. Förordning (1996:984).  

Anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll 

20 § Om det finns särskilda skäl, får en högskola medge att den som är antagen till 

grundläggande högskoleutbildning vid högskolan 

får anstånd med att påbörja studierna, eller  

får fortsätta sina studier efter studieuppehåll.  

Högskoleverket meddelar närmare föreskrifter om anstånd och om studieuppehåll. Förordning 

(1998:1003).  
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Appendix 2: Intervjuguide 

Introduktion/inramning/bakgrund 
1. Om uppsatsens syfte, fallstudie, ramar och upplägg för intervjun/intervjusituationen, 

hur insamlad data används, etik & anonymitet  

2. Intervjupersonens namn, titel, ansvarsområde och arbetsuppgifter 

3. Anställningstid vid högskolan 

4. Intervjupersonens roll i bedömningen av reell kompetens vid högskolan 

 
Intervjuområden och frågor 
 
Statistik och bakgrundsinformation reell kompetens 

5. Statistik/utfall vilka individer som ansöker om reell kompetens? 

 Kön, ålder (-25, 26-35, 36-45, 46-55, 56-), etnicitet, utbildningsnivå föräldrar, 

bakgrund (klass, socialgrupp, inkomst)/Yrkeserfarenhet: vad, mängd/Antal och 

andel (sökande) som valideras vid behörighetsbedömning/Ökat/minskat, 

varför/Vad valideras (kurs/program)? 

6. Beskriv den genomsnittlige individen som ansöker om behörighetsbedömning av sin 

reella kompetens? 

7. Vem tjänar/förlorar på bedömningen av reell kompetens vid behörighetsbedömning? 

8. Varför har högskolan det antal ansökningar om bedömning av behörighet enligt reell 

kompetens som finns idag?  

 
Behörighet och reell kompetens 

9. Hur ska en sökande som vill åberopa grundläggande och/eller särskild behörighet 

göra? 

10. Hur görs bedömningar av reell kompetens i relation till: grundläggande/särskild 

behörighet? 

 Teoretisk – praktisk kunskap? 

11. Vilka faktorer avgör om individen klarar reell kompetens-kriteriet beträffande 

behörigheten (grundläggande/särskild)? 

12. Görs undantag från behörighetskrav? 

13. Andra faktorer som vägs in vid behörighetsbedömningen? 

14. Orsaker till att högskolans arbete med bedömning av reell kompetens organiseras på 

det sätt det görs? 

 
Utgångspunkter högskolans arbete med reell kompetens 

15. Fokus vid bedömning av reell kompetens: formella krav/fastställda vs individens 

reella kompetens? 

16. Hur bedöms aspekter av kunskap/erfarenhet/kompetens som inte definierats i på 

förhand uppställda bedömningskriterier? 

17. Vad valideras individens reella kompetens gentemot? 

18. Högskolans riktlinjer och lokala bestämmelser vid bedömning av reell kompetens och 

behörighet? 

 Användning av SUHF:s rekommendationer/hur/utsträckning? 

19. Beskriv högskolans generella förutsättningar för arbetet med reell kompetens? 

 
Begreppsdefinitioner 
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20. Reell kompetens? 

21. Begreppstolkning grundläggande och särskild behörighet? 

 ”Svensk/utländsk utbildning”, ”praktisk erfarenhet”, ”annan omständighet”, 

”förutsättningar”, ”tillgodogöra sig grundläggande högskoleutbildning”, 

”behörig”? 

 Gränsen behörig – obehörig? 

22. Övriga begreppsdefinitioner? 

 Lärande/Kunskap/Kompetens/Validering? 

 
Bedömningssituationen och dokumentation 

23. Bedömningsprocessen av reell kompetens vid högskolan? 

 Hur/utförande? Delar, steg?/Individens värdering – högskolans värdering? 

/Vem inblandade? Roller? 

 Beslut – vilka fattar/vem bestämmer vad? 

 Tidsperspektiv processen? 

 Intervjupersonens/bedömarens roll i valideringsprocessen/varför? 

 Vem företräder intervjupersonen/bedömaren? 

 Helhet vs detaljfokus vid bedömningen? 

24. Reell kompetens – vad? 

 Yrkeserfarenhet, föreningsliv, utlandsstudier, personalutbildning, föreningsliv, 

annat? 

 Ansvar synliggörande? 

 Tyst kunskap, informellt lärande? 

 Obekant för: individen/andra? 

25. Fångar bedömningsmetoderna individernas reella kompetens? Varför/varför inte?  

26. Vilken kunskap och kompetens synliggörs vid bedömning av reell kompetens? Vilken 

synliggörs inte/riskerar att inte synliggöras? 

27. Dokumentation av sökandes reella kompetens - hur? 

28. Vems ansvar visa den reella kompetensen?/ Ta reda på den reella kompetensen? 

29. Handläggningsordning behörighet enligt reell kompetens? 

30. Uppgiften validera reell kompetens – vilken/vad innebär den? 

 För: Bedömaren?/Högskolan?/Annan? 

31. Vems villkor görs bedömning av reell kompetens på? 

32. Case A Bedömning av grundläggande behörighet 

En person är 23 år och har i sitt slutbetyg från gymnasiet lägst betyget Godkänd på kurser 

som motsvarar 85 % av vad som krävs för ett fullständigt program. Personen har däremot 

arbetat heltid i fyra år. Till sin ansökan bifogar den sökande förutom sina betyg även 

arbetsgivarintyg och en egen motivering som utförligt beskriver vilka kunskaper han/hon 

anser ha tillgodogjort sig genom sitt arbete. – Är personen behörig? 

 
Stöd och vägledning till sökande  

33. Vägledningsmöjligheter/stöd för blivande studenter kring åberopande av reell 

kompetens vid behörighetsbedömning? 

34. Informationskanaler för information om bedömning av reell kompetens vid 

behörighet? 

 Vad/hur/var/varför? 

35. Möjlighet för sökande att få reda på hur tidigare bedömningar gjorts? 

 
Rättssäkerhet, likvärdighet och bedömarrollen 

36. Kompetens genomföra bedömningar av reell kompetens? 
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 Vem har/varför/vad vem avgör? 

37. Hur ser högskolans bedömare av behörighetskriteriet reell kompetens på: 

 Sin roll som bedömare/sin uppgift? 

 Validanten/personen vars reella kompetens ska bedömas? 

 Den egna högskolans policy/riktlinjer för bedömning av behörighet enligt reell 

kompetens? 

38. Intern/högskolans kunskapsspridning kring att värdera reell kompetens? 

 Vad?/Hur?  

39. Frågor bedömaren ställer sig: 

 Före bedömning av reell kompetens görs? 

 Under tiden bedömning av reell kompetens görs? 

 Efter bedömning av reell kompetens gjorts? 

40. Hur kvalitetetssäkra: 

  Bedömarna av reell kompetens?/Bedömningarna av reell kompetens? 

41. Rättssäkerhet/validitet/reliabilitet bedömningar? 

 Valideringsinstrumentens pålitlighet/funktion? 

 Mellan högskolor (olika) vs inom samma högskola? 

42. Risker/möjligheter med behörighetsbedömningar vid tillträde till högskolan? 

43. Lättast/svårast vid bedömning av behörighet enligt reell kompetens? 

44. För- och nackdelar med validering av reell kompetens vid behörighetsbedömningar? 

 
Förändring, samarbete och utveckling 

45. Samarbete andra högskolor/universitet vid bedömningar av reell kompetens? 

46. Skillnad 2003 jämfört med bedömningarna idag? 

 Förändring enskilde bedömaren? 

47. Intern kritik/motstånd reell kompetens? 

48. Syn andra högskolors/universitets bedömningar av reell kompetens vid behörighet: 

 Grundläggande behörighet?/Särskild behörighet?/Validitet/reliabilitet? 

49. Deltagande i projekt kring validering av reell kompetens/utfall för högskolan? 

50. Nästa steg i högskolans arbete med reell kompetens? 

51. Om du jämför högskolans ursprungliga tankar kring bedömning av behörighet enligt 

reell kompetens med situationen/utfallet idag, vad kan du dra för slutsatser hittills?  

52. Vilken utveckling, om någon, skulle behöva ske vid högskolan kopplad till reell 

kompetens? 

53. Ökar tillämpningen av reell kompetens kriteriet mångfalden bland högskolans 

studenter? 

54. Intern/extern utvärdering av högskolans arbete med reell kompetens?  

 
Övrigt 

55. Något ytterligare att tillägga? 

56. Tips på ytterligare lämpliga frågor till kommande intervjupersoner? 

57. Material om reell kompetens för denna högskola: Vad finns? Hur får jag tag i det? 

 

Intervjun avslutas och kort information vad som händer nu. 
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Appendix 3: LHS handläggningsordning vid 
bedömning av reell kompetens i behörighetsärenden 
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Appendix 4: LHS kriterier för bedömning av den 
sökandes reella kompetens 

Motsvarande de formella kraven på gymnasieutbildning från kurs B i svenska och engelska 

samt kurs A i matematik och samhällskunskap.  

 

Avdelningschefsbeslut 2006-01-26 vid Lärarhögskolan i Stockholm, studentavdelningen. 

 

Svenska  

Studenten ska kunna tillgodogöra sig längre faktatexter (t.ex. artiklar eller rapporter) av olika 

typer och svårighetsgrad. Studenten ska också ha förmågan att tolka, kritiskt granska och 

analysera olika slag av texter samt söka, välja ut, sammanställa fakta från olika typer av 

källor, dra slutsatser, argumentera och använda texter som arbetsredskap. Slutligen ska 

studenten kunna presentera lästa texter såväl muntligt som skriftligt så att innehållet blir 

sammanhängande, klart och begripligt.   

 

Engelska 

Studenten ska kritiskt kunna läsa långa, språkligt och innehållsligt komplicerade facktexter. 

Han/hon ska också kunna förstå längre framställningar, t ex föreläsningar, samt följa med i 

mer komplicerad argumentation på engelska. Studenten ska likväl kunna tillgodogöra sig 

detaljer vid en noggrannare läsning av en skriven text. Sökande som vill läsa engelska med 

didaktisk inriktning ska förutom ovanstående ha god förmåga att själv uttrycka sig i tal och 

skrift.  

 

Matematik 

Studenten ska ha förmåga att använda lämpliga matematiska metoder och tillvägagångssätt 

för formulering och lösning av matematiska problem. Han/hon ska även uppvisa god 

taluppfattning genom förmågan att kunna tolka tal skrivna på olika sätt (1/4, 0,25, 25 %) och 

korrekt hantera enklare beräkningar med och utan tekniska hjälpmedel. Studenten ska också 

kunna beskriva, tolka och presentera statistiska data i såväl tabell som diagramform, uppvisa 

kunskaper om geometriska begrepp såsom längd, area och volym samt tolka och hantera 

enklare formler och samband, dvs förstå att symbolerna står för tal eller storheter. 

 

Samhällskunskap 

Studenten ska ha kunskaper om människors rättigheter och skyldigheter i Sverige samt 

kunskaper om de grundläggande mänskliga rättigheterna. Studenten ska också ha 

grundläggande kunskaper om det svenska politiska systemet samt kunna beskriva hur 

värderingar och idéer kan uppstå och formas i samhället. Vidare ska studenten kunna söka, 

välja ut, sammanställa fakta från olika källor och dra slutsatser samt argumentera och använda 

texter som arbetsredskap.  


