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Sammanfattning 

Validering är ett eftertraktat sätt att få sin kunskap och kompetens bedömd. På dagens osäkra 

arbetsmarknad är det även ett sätt att höja sin kompetens och därmed kunna öka chanserna att 

erhålla en fast anställning. Vanligast är att validering sker inom vård- och omsorgsarbetet men 

även andra yrkesorienterade ämnen finns representerade. Denna uppsats utgår från ett 

sociokulturellt perspektiv med syftet att belysa perspektiv på validering och validander i olika 

situationer som till exempel valideringsprocessen, bedömning av kunskap och lärares 

kompetens. Den empiriska studien utgörs av en kvalitativ intervjuundersökning med syfte att 

utifrån frågeställningarna få ett djup och mening. Det empiriska materialet har tolkats utifrån 

ett hermeneutiskt förhållningssätt. Resultatet visar att lärarnas positiva förhållningssätt till 

validering är ett uppskattat arbetssätt, det framkommer att många validander känner ett 

förtroende för valideringslärarna. I intervjuerna beskrivs arbetet med bedömningen av 

validanders kompetens som något som kräver både arbetslivserfarenhet men även en god 

ämneskompetens och att vara väl förtrogen med kursplaner och målen. Det visar också att ett 

positivt bemötande av validanderna ger ett mer avslappnat samtal och att mer kunskap 

framhävs vilket ger en mer rättvis bedömning. 
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1. Inledning 

I min roll som student, men även som lärare, har mitt intresse för vuxenpedagogik 

(andragogik) fördjupats. Mycket beroende på att det inte talas så mycket om detta 

undervisningssätt under utbildningen men även för att jag arbetat med vuxenstuderande på 

omvårdnadsprogrammet på Komvux. Att arbeta med vuxenstuderande är en annan sorts 

didaktik, man arbetar utifrån andragogik som bland annat Helene Hård af Segerstad (2007) i 

dagligt tal benämner vuxenpedagogik. Tillsammans med den teoretiska och praktiska 

erfarenhet de vuxenstuderande har utgör de en viktig grund i valideringen av den kunskap de 

besitter. Andragogik och begreppet ”livslångt lärande” (Ellström m.fl. 1996, s 5) går hand i 

hand  med varandra vilket kan ses som en mix mellan utbildning och lärandet i arbetslivet.  

 

Idag finns det flera sätt att tillmötesgå vuxenstuderande som genom andra sätt vill få sina 

kunskaper tillgodoräknade än genom traditionell undervisning, validering är ett exempel på 

detta. Då de vuxenstuderande oftast har lång arbetslivserfarenhet inom vårdyrket ligger 

validering inom vård- och omsorgskurser nära till hands. Validering har blivit ett viktigt 

redskap inom vuxenutbildningen. Många vuxna efterfrågar en möjlighet att kombinera sina 

studier med sitt arbete och sin familj vilket gör att man kan fortsätta vara attraktiv på 

arbetsmarknaden i dagens samhälle vilket är viktigt. Inom de praktiskt orienterade yrkena är 

det viktigt att fylla på kunskap och det finns en vinst med att knyta samman teori och praktik. 

Genom validering kan man på kortare tid få formella betyg på de kunskaper man redan har 

samt även få reda på vad som saknas och behöver komplettera med studier och därmed 

komma ut fortare på arbetsmarknaden om man inte redan har ett arbete. I Lpf 94 (s 6) kan 

man läsa att skolan ska ”… ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns i det 

omgivande samhället och som eleverna har från bl.a. arbetslivet.”. 

 

Validering för mig är att läraren i skolan eller handledaren ute i en verksamhet tar fram och 

synliggör de kunskaper som en person har tillägnat sig på annat sätt än genom formell 

utbildning. Jag tycker det är intressant att undersöka vilka tankar lärare har kring validander 

och arbetet med validering i övrigt för att synliggöra deras kunskap och kompetens samt sin 

egen kompetens i valideringsarbetet. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att belysa lärares syn på validering och valideringsprocessen 

samt validanders kunskap och kompetens inom omvårdnadsprogrammet. Jag vill också belysa 

olika perspektiv på kompetens inom läraryrket som kan vara till godo i en 

valideringssituation. 

 

Hur upplever lärare valideringsprocessen? 

 

Vilken syn har lärare på validanders kunskap och kompetens samt hur kan man på bästa sätt 

synliggöra och bedöma dessa kunskaper? 

 

Vilken kompetens anses lärarna behöva för att vara en bra valideringslärare? 

 

1.2 Disposition och avgränsning 

Denna uppsats kommer efter dessa inledande delar om syfte, bakgrund och teoretisk 

referensram att innehålla fyra delar. Den första delen behandlar metodologiska överväganden 

och metod, den andra delen tar upp resultat och den tredje behandlar diskussionen. Där 

kommer jag att diskutera och analysera vad jag har kommit fram till. Slutligen följer en 

sammanfattning av uppsatsens innehåll och resultat. Framförallt kommer jag att analysera 

innehållet i de tre huvudrubriker jag använt mig av genom arbetet och koppla dem till den 

teoretiska ansatsen. Mitt val baseras också på ämnet jag haft för avsikt att studera. Detta 

skapar en röd tråd genom hela arbetet. 

 

Jag har valt att inrikta mig på validering vilken används som metod på Komvux för att 

bedöma en persons kunskap och kompetens som denne erhållit genom arbetslivserfarenhet 

eller på annat sätt förvärvat relevant kompetens inom ämnet. Studien är genomförd på ett 

Komvux i en lite mindre kommun i Mellansverige där man idag arbetar med validering som 

ett projekt. Vid en validering är lärarnas kompetens viktig, både arbetslivserfarenhet och 

ämneskompetens räknas in där vilket gör att jag i denna studie kommer att utgå från ett 

lärarperspektiv. Kommunen bedriver ett långsiktigt arbete för att formellt höja kompetensen 

inom vård- och omsorgsarbetet för att sedan öka möjligheten att kunna erbjuda de som idag 

arbetar som timvikarier en fast anställning. 



3 

 

2. Bakgrund och teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer det att göras en litteraturredovisning vilken kommer att ligga till grund 

för resultatet. Inledningsvis ges en beskrivning utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Därefter 

följer en redogörelse för vad validering, valideringsprocessen, validandens kunskap och 

bedömning samt lärarnas kompetens innebär. Nästa avsnitt tar upp styrdokument samt 

aspekter på vuxnas lärande. 

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv på validering 

Här kommer ett sociokulturellt perspektiv på validering att beskrivas kortfattat enligt Roger 

Säljö (2000) och Trygve Bergem (2000). De mest centrala aspekterna för att förstå validering 

kommer att beskrivas ur ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Det sociokulturella perspektivet på lärande och utveckling är att individer agerar inom ramen 

för praktiska och kulturella sammanhang och direkt eller indirekt i samspel med andra 

individer. Med det menas att kunskapen finns i mötet och samspelet mellan människor enligt 

Säljö (2000). Han anser att lärandet ska betraktas ur ett sociokulturellt perspektiv där 

erfarenheter av både språkligt och kulturellt slag har en avgörande roll i inlärningen. Dock 

skriver han att den viktigaste läromiljön alltid har varit, och alltid kommer att vara, det 

vardagliga mötet och det naturliga samtalet mellan människor. Där lär vi oss att uppfatta och 

bidra till samtal vilket är komplexa sociokulturella kunskaper som innebär att vi kan analysera 

och värdera människors perspektiv på tillvaron. I SOU 2001:78 skriver man att validering är 

en situation vilken kräver samspel mellan validand och valideringslärare och en god 

kommunikation för att bilda en uppfattning om validandens kunskap vilket kan relateras till 

det sociokulturella perspektivet. 

 

Enligt Säljö (2000) måste eleverna ges möjlighet att uttrycka sina önskemål och tankar kring 

alla aspekter på undervisningen och läraren måste skapa en öppen miljö där elevens inflytande 

är i fokus. Han menar också att lärande finns i alla situationer och att elever ska förberedas för 

ett liv som goda medborgare genom att göra dem anpassningsbara och låta dem ta initiativ 

och att det är läraren som har det uppdraget. Kunskaper och färdigheter kan således uttryckas 

som att de utgör samhälleliga erfarenheter som inte kommer från individen utan de har 



4 

 

utvecklats mellan individer, mellan samhällen. Med det menar han att som individ utvecklas 

man genom samspel med omvärlden och genom att man tillägnar sig samhälleliga 

erfarenheter så föregår lärande utveckling (Säljö 2000). Bergem (2000) pratar om att 

lärarprofessionen består av tre olika kompetenser som tillsammans utgör en helhet. 

Pedagogisk kompetens handlar om att man som lärare bör ha kunskap om pedagogik, 

didaktik, teori, förutsättningar för lärande, elevers behov och förmåga att individualisera. 

Ämneskompetens innebär att man som lärare har en skyldighet att hålla sig uppdaterad inom 

det ämnesområde man undervisar. Yrkesetisk kompetens är en ständig process som är 

kopplad till den enskilda lärarens personliga utveckling. Som lärare är det viktigt att ha en 

yrkesetisk medvetenhet menar Bergem (2000). Det innebär att man måste ha kunskap om de 

etiska förpliktelser och ansvar som hör till lärares yrkesutövning. 

 

Bergem (2000) menar att det krävs en social sensitivitet för att ha förmåga att hantera dessa 

krav och därmed kunna fånga upp och se andra människors behov samt att ha en empatisk 

förmåga och vilja att sätta sig in i andras situation. Man bör även ha en moralisk 

omdömesförmåga att kunna bedöma konsekvenserna av olika handlingsalternativ. Vidare 

skriver han att i undervisningssituationer är det viktigt att kunna fånga upp de signaler de 

studerande sänder ut och utifrån det göra en bedömning av vad som är bäst för den enskilda 

eleven eller hela klassen. 

 

Det gäller också att man har goda yrkesetiska attityder då ett negativt bemötande lätt kan 

avslöjas i en persons beteende och uppträdande. Det har stor betydelse hur lärare bemöter och 

samspelar med de studerande anser Bergem (2000). Därför anser han att det är viktigt att ha 

kunskap om läroplanernas texter och den positiva människosynen. Tankar kring mötet med 

studerande ska präglas av tillit och respekt. Vidare skriver han att kraven på lärares 

kompetens har förändrats över tid på grund av olika orsaker. Bland annat menar han att skolan 

på senare år har fått till uppgift att skapa en trygg och lärande miljö. En annan orsak är också 

att skoltiden har förlängts vilket medför att innehållet i undervisningen måste hållas relevant. 

Lärarna har också ett krav på sig att ha omfattande kunskap och att kontinuerligt uppdatera sig 

inom sitt område. Som lärare ingår det att ha goda kunskaper inom ämnet men även goda 

ämnesdidaktiska insikter (Bergem 2000).  
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2.2 Validering och valideringsprocessen 

Validera betyder bekräfta enligt Svenska Akademiens Ordlista (1997). I Sverige började man 

validera i samband med Kunskapslyftet 1997. Syftet var då att synliggöra och ta till vara på 

den kompetens som fanns hos människor för att kunna använda den specifikt i arbetslivet 

enligt Per Andersson (2006). I Utbildningsdepartementets rapport Validering m.m. – fortsatt 

utveckling av vuxnas lärande (2003) definieras begreppet validering som en strukturerad 

bedömning av; värdering och erkännande av kunskap och kompetens som uppnåtts i och 

utanför det formella utbildningsväsendet. Gunilla Jacobsson (2004) menar att validering 

innebär ett förändrat förhållningssätt till de studerande och deras kunskaper och erfarenheter 

som har förvärvats i yrkeslivet eller på annat sätt. Valideringens syfte är att klarlägga 

kunskapsnivån för att kunna anpassa innehållet i och/eller förkorta studietiden för den 

enskilde i en pågående utbildning, definiera utgångsnivåerna för vidare studier samt 

dokumentera faktiska kunskaper och färdigheter inför ansökan om anställning eller i samband 

med personalutveckling på en arbetsplats. 

 

Själva valideringsprocessen innefattar identifiering av kunskaper, erkännande och 

dokumentation av dessa i form av betyg (SOU 2001:78). Eva Lindvall (2002) är noga med att 

poängtera att validering inte är något man studerar till utan bedöms utifrån de erfarenheter och 

kunskaper som man redan besitter. Hon anser att validering inte är någon utbildning och att 

validanden, det vill säga den person som validerar sina kunskaper, kan behöva göra 

kompletterande uppgifter för att få ett betyg. Hon menar också att det finns många människor 

som har en mångårig yrkeserfarenhet och kompetens men som inte har ett dokumenterat bevis 

för detta i form av betyg. Det kan vara betydelsefullt ur flera perspektiv att skaffa sig ett 

formellt bevis på den kunskap och kompetens som man har. Genom validering är det möjligt 

att säkerställa kunskap som motsvarar kunskapskraven i vårt utbildningssystem. I det 

kommunala vuxna flexibla utbildningsprogrammet på Komvux, är det gymnasieskolans 

nationella kurser och mål som ligger till grund för valideringsprocessen enligt Lindvall 

(2002). I SOU 2001:78 skriver man att validering kan göras mot en hel eller i delar av en 

nationell kurs i gymnasieskolans program. Möjlighet till kompletterande utbildning erbjuds 

också i den kommunala flexibla vuxenutbildningen på Komvux. I Skolverkets skrift 

Validering (1999) ges olika rekommendationer på hur genomförandet av en validering skall 

gå till, bland annat genom intervjuer, självskattning, gruppintervjuer samt att validanden själv 

skriver en meritportfölj. 
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Eva Lindvall (2004) skriver att det är viktigt att skilja på validering och prövning där det 

sistnämnda innebär en studieform där en studerande, på egen hand, läser in en kurs och 

därefter gör ett prov för att på så vis tentera av denna. En prövning är till sin karaktär 

kontrollerande, det vill säga att en individs kompetens bedöms svara mot kriterier för en viss 

kurs. I en tidigare undersökning skriver Lindvall (2002) att validering däremot är av en 

utforskande karaktär där man gör en inventering av en individs reella kompetens. Tommy 

Jansson (2004) anser att det svenska valideringssystemet består i att validera tre 

kompetensslag. Dessa är baskompetens, som består av till exempel läsa, skriva, räkna, 

datakunskap inriktad mot yrkesområdet. Generell kompetens, med vilken man menar en 

allmän förmåga att fungera på en arbetsplats som att kunna ta eget ansvar, arbeta i grupp, 

problemlösning, hantera relationer på arbetsplatsen samt att kunna planera och prioritera. 

Yrkeskompetens, vilket innebär förmågan att klara av ett arbete inom ett visst yrke. Ofta 

bedöms delar i undervisningsmiljö medan andra delar bedöms ute i verksamheterna (Jansson 

2004). 

 

Per Andersson & Andreas Fejes (2008) menar på att det krävs mycket planering av 

skolledning och lärare för att kunna genomföra arbetet med validering. Oftast sker detta 

genom projekt som bedrivs då det kräver en hel del insatser och koordinering, bland annat av 

lärarresurser, tid, lokaler, arbetsmaterial och valideringspedagoger. Trots att validering har 

funnits ett tag finns det fortfarande inga nationella regler för hur validering ska gå till. 

Innebörden av begreppet och genomförandet av validering kan därför se annorlunda ut om 

man jämför olika skolor. För att skapa ett valideringssystem som fungerar på nationell nivå 

krävs det att det finns en väl förankrad politisk policy som bidrar till att systemet blir legitimt. 

Enligt Lindvall (2002) krävs det att det finns klara riktlinjer och normer för hur validering ska 

genomföras. 

 

2.3 Validandens kunskap och bedömning 

I den utredning som presenterades 2001 (SOU 2001:78) anses validering medföra stora 

fördelar för individen i sig men även för samhället i stort. Människans kompetens blir 

synliggjord och bekräftad vilket kan leda till ökad tillväxt, ökade skatteintäkter och lägre 

utbildningskostnader. Arbetsgivarna får också lättare att rekrytera kompetent personal. För 

individen innebär det en ökad självkänsla genom att få bekräftat och dokumenterat vilka 

kunskaper hon eller han faktiskt besitter. Den visar även på att det blir lättare att söka arbete 
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eller utbildning som kräver formell kompetens. Målet med validering kan vara att förkorta 

utbildningstiden, avancera i arbetet, få tillgång till vidareutbildning eller att söka plats på 

arbetsmarknaden genom att bedöma den kunskap validanden har inom ämnet (SOU 2001:78). 

Lindvall (2004) menar att den stora delen av de personer som validerar gör det inom vård och 

omsorg. Förhoppningen är att man kan finna en naturlig koppling mellan yrkesliv och 

utbildning genom att ta tillvara på och värdera det lärande som skett utanför skolan. Hon 

anser att man ska ena lärandet från arbetslivet med det som skett i någon form av utbildning 

och se detta i sin helhet. 

 

Jansson (2004) menar att inom vård- och omsorgsutbildning är det vanligt med 

valideringsmetoder som kombinerar kartläggande av kompetens genom samtal mellan lärare 

och validand, bedömningar ute på en arbetsplats samt genom diskussioner och muntliga eller 

skriftliga bedömningar. Vidare beskriver han att tester, intervjuer och bedömningar ute i 

verksamheterna är verktyg som ofta används och att en självskattning av den reella 

kompetensen är det första som individen måste göra. Bedömningen sker oftast genom att 

validanden har genomgått en intervju med studie- och yrkesvägledare samt valideringslärare 

vilket senare resulterar i en djupintervju samt att de får fylla i en självskattningsskala enligt 

Jansson (2004). Detta jämförs mot gymnasieskolans kursplan och betygskriterier. När det 

gäller bedömningen av den praktiska kunskapen kan detta göras på olika sätt. Validanden kan 

visa upp arbetsprover från sin verksamhet (Skolverket 1999). Enligt Andersson (2006) kan det 

vara i en autentisk miljö eller i en simulerad miljö (metodövningsrum) som validanden får 

visa upp sina praktiska kunskaper. Lindvall (2004) anser att den praktiska valideringen helst 

bör genomföras ute på arbetsplatsen, i detta sammanhang gäller det inom vård och omsorg. 

Ibland får validanden gå med en valideringspedagog ute i verksamheten och denne gör 

bedömningen. Om valideringspedagogen bedömer att validanden inte uppfyller alla krav för 

att erhålla ett betyg kan denne erbjudas att komplettera den kunskap som fattas. När själva 

valideringsprocessen är över kan valideringsläraren utfärda ett betyg om validanden har 

uppnått de kunskaper som motsvarar gymnasieskolans kursplan. Validanden går sedan vidare 

till en individuellt anpassad utbildning, där han eller hon får göra det som behövs 

kompletteras. Det har framkommit att den kompletterande utbildningen kan se olika ut men är 

oftast utformad så att det ges i det flexibla utbildningsprogrammet på Komvux (Skolverket 

1999). 



8 

 

2.4 Lärarnas kompetens 

Lärarens uppdrag i skolan är att ge alla elever med sina olika förutsättningar lika möjlighet till 

lärande och utveckling. Vidare ska all personal inom skolan med pedagogisk kompetens 

kunna möta alla elever. Som lärare innebär det att man alltid måste utgå ifrån att elever 

befinner sig på olika nivåer och att ha kompetens att kunna organisera arbetet så att hänsyn tas 

till alla elever (Lpf 94). Jansson (2004) menar att man genom motivation och reflektion i 

inlärningssituationer kan få en djupare och mer bestående kunskaper. Det krävs att det finns 

en dialog mellan lärare och studerande för att detta ska kunna uppnås. Vidare skriver han att 

all personal som arbetar inom vuxenutbildning och kompetensutveckling kommer att 

påverkas av validering. Detta beror bland annat på att synsättet på kompetens och lärande 

kommer att förändras. Lärande sker i alla situationer i det dagliga livet och leder till 

kompetens. För att arbeta med validering måste man acceptera att kompetens är lika mycket 

värt oavsett på vilket sätt man har skaffat sig den (Jansson 2004). Att arbeta som 

valideringslärare ställer stora krav på öppenhet. De som validerar har ofta en verklighet som 

de kan förankra sin kunskap i vilket medför att läraren måste känna till hur den är beskaffad 

samt hur den fungerar. Validanden ska sättas i centrum och likaså den kunskapen, det är inte 

intressant att jämföra validandens kunskaper med den kunskap som finns lagrad i böcker. Att 

kritiskt kunna reflektera över sin kunskap blir påtaglig när validanden ger konkreta förslag på 

olika vård- och omsorgssituationer. Som lärare blir det då lättare att se hur en individuellt 

formad ämneskunskap tar form (Skolverket 1999). 

 

Jansson (2004) menar att inom validering finns det olika roller. Som valideringsvägledare har 

man till uppgift att föra en dialog med validanden innan själva valideringen sker. Vägledaren 

ska hjälpa den validanden att dokumentera de reella resurserna i en valideringsplan. Han 

menar också att vuxna ofta inte har en klar självinsikt vilket medför att de ofta har ett stort 

behov av vägledning. Vägledningen består mest i att vara lyhörd och motivera den studerande 

för att försöka vägleda denne mot en god framtid. Vidare beskrivs valideringspedagoger som 

erkända yrkesmän/yrkeskvinnor inom det område validanden arbetar. Den personen har till 

uppgift att bedöma validandens kompetens inom yrket. För att bedömningen ska bli så 

likvärdig som möjligt bör valideringspedagogen ha utbildning i validering och de 

valideringsverktyg som är aktuella samt ha tillgång till bra kompetensbeskrivningar. 
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Valideringspedagogens roll består i att inventera, bedöma och dokumentera validandens 

kompetensresurser. Det handlar om att göra en inventering av den reella kompetensen som 

individen har samlat på sig (Jansson 2004).  

 

Jansson (2004) skriver också att vid validering av en person som kanske inte suttit i 

skolbänken på många år, eller kanske inte alls har betyg ifrån gymnasiet, måste bemötandet 

och utmaningarna anpassas efter individen. Uppmuntran och stöd samt uppgifter som är på 

lagom nivå gör att självförtroendet växer hos validanden. Framgång är viktig men de misstag 

som görs måste också behandlas som naturliga steg i inlärningsprocessen, därför bör man 

efter hand höja nivån men med validandens förutsättningar i fokus (Jansson 2004). Lindvall 

(2004) menar att syftet med validering bör vara att göra en rättvis bedömning av individens 

kunskap och kompetens vilka är grundade i de egna erfarenheterna. Det innebär alltså att man 

inte ska öva eller studera inför en validering. Idag finns inga bedömningsmallar för hur 

validering bör ske, det är mera lokala tolkningar ute på skolorna som berättar hur valideringen 

ska gå till, enligt Lindvall (2004). 

 

Eftersom validering är en process kan det vara svårt att arbeta fram generella 

valideringsinstrument. Den processen kan vara svår att bearbeta vilket betyder att 

valideringsläraren måste ha kompetens och mångårig arbetslivserfarenhet (Lindvall 2004). 

Andersson & Fejes (2008) ställer frågan om det krävs en specifik kompetens för lärare som 

arbetar med validering. Enligt dem är bedömning en central faktor i läraryrket och genom 

lärarutbildningen och i yrkespraktiken borde dessa kompetenser tränas upp. De menar alltså 

att det borde finnas en kompetens hos lärare att kunna genomföra validering utan krav på 

specifik valideringsutbildning. För att bli en komplett valideringslärare ställer det krav på god 

kunskap i ämnet och att kunskap kan förvärvas på många olika sätt. För att kunna bedriva 

validering behöver lärarna ha stöd i sinledning men även bland kollegor. De har även i sin 

undersökning kommit fram till att i valideringssammanhang förändras lärarens roll från att 

vara en traditionell lärare till att vara den som tillrättalägger olika miljöer för lärande. Lindvall 

(2004) menar att det idag inte finns någon nationell utbildning i validering utan lärarna får ta 

hjälp av varandra och söka kunskap hos dem som har lång erfarenhet av att validera. 
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I dagsläget finns på bland annat Malmö Högskola en kurs i validering på 7,5 högskolepoäng. 

Dessutom fanns det flera kurser på ett antal universitet och högskolor med samma eller högre 

antal högskolepoäng som berör vuxnas lärande där validering till viss del ingår i kursen 

(www.studera.nu). 

 

2.5 Vuxenutbildning utifrån styrdokument 

I och med de nya läroplanerna gick man från att vara en regelstyrd skola till att bli en mål- 

och resultatstyrd skola (Lpf 94). Komvux fick genom den nya läroplanen för det frivilliga 

skolväsendet, Lpf 94, en gemensam läroplan med gymnasieskolan. I denna fastslås det att 

kunskapsmålen för ungdomar och vuxna är samma men att kursens innehåll, omfattning och 

tyngdpunkter behöver inte vara identiska. Vägen till att uppnå kunskapsmålen kan se olika ut 

(Lpf 94). Helene Hård af Segerstad (2007) skriver i sin bok Vuxenpedagogik – att iscensätta 

vuxnas lärande hur man ska utgå från vuxnas erfarenheter som en väg till goda studieresultat. 

I stort är pedagogiken ungefär densamma för undervisning av elever samt studerande men i 

Utbildningsdepartementets proposition från 2000/01 Vuxnas lärande och utvecklingen av 

vuxenutbildningen kan man utläsa att undervisningen av vuxna skall utgå från vuxnas 

erfarenheter. 

 

Kommunerna har en skyldighet att erbjuda grundläggande vuxenutbildning och de ska aktivt 

arbeta med att rekrytera personer som saknar kunskaper på grundläggande nivå enligt Lpf 94. 

Utbildningen ska med de studerandes tidigare utbildning och livserfarenhet som 

utgångspunkt, fördjupa och utveckla kunskaperna. Detta ska ligga som grund för 

yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för deltagande i samhällslivet. Utgångspunken för 

vilken nivå studierna ska påbörjas i avgörs av den studerandes egna erfarenheter, kunskaper, 

behov och intressen (Lpf 94). Enligt Utbildningsdepartementet (2000/01) är de viktigaste 

nyckelorden individuella behov, flexibilitet och livslångt lärande. Vidare står det att ”… den 

framtida vuxenutbildningen skall möta alla människor och tillgodose deras behov av lärande 

utifrån den enskilda personens önskemål, behov och förutsättningar och stödja vuxnas 

delaktighet i det livslånga lärandet.”(Utbildningsdepartementet 2000/01: 72, s 1) 

 

I Lpf 94 står det beskrivet att lärarens roll är att undervisa, handleda, vägleda och bedöma 

måluppfyllelsen. Studierna kan kombineras med arbete eller praktik eftersom den studerande 

själv väljer studietakt. Olika individers behov och kunskapsnivå ställer krav på flexibilitet och 
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anpassning, ett hjälpmedel för att klara detta är de individuella studieplanerna. Dessa 

upprättas i samråd med den studerande och det som ska framgå är utbildningsmål och 

verksamhetspoäng (Lpf 94). Rektor på skolan är ansvarig för att individuella studieplaner 

upprättas (Hård af Segerstad 2008). Lpf 94 har slagit fast att den studerande enligt läroplanen 

aktivt ska kunna utöva inflytande över sin utbildning, och ta ett personligt ansvar för sina 

studier. Lärare och studerande ska gemensamt kunna tolka de nationella kursplanerna för att 

sedan kunna planera och utvärdera undervisning och lärande. För att kunna utvärdera sitt eget 

lärande är det nödvändigt att vara medveten och kunna reflektera över sitt lärande. Förmåga 

att kunna lösa problem, enskilt eller i samarbete med andra, förmågan att kunna kommunicera 

och lära är viktiga kompetenser. Läraren ska förmedla lust och intresse att lära, stärka den 

studerandes självförtroende och deras tillit till den egna förmågan och att uppmuntra till ett 

kritiskt förhållningssätt (Lpf 94). 

 

2.6 Aspekter på vuxnas lärande 

2.6.1 Vuxenutbildning i samhället 

Idag finns omvårdnadsprogrammet dels som ett gymnasieprogram men även som en 

utbildning på Komvux. Undervisningen skiljer sig lite beroende på om man undervisar 

vuxenstuderande eller gymnasieelever. Forskningen ägnar sig inte så mycket åt skillnader 

mellan pedagogik och andragogik men begreppet andragogik har fått ett uppsving inom 

utbildningsverksamheterna (Hård af Segerstad 2007). För 25 år sedan introducerade Malcolm 

Knowles i begreppet andragogik som ”the art of science of helping adults learn” (Merriam 

1996, s 136). Ellström m.fl. (1996) skriver att enligt forskarna idag så kan den 

vardagskunskap och det vardagslärande som de vuxna bär med sig förändras i 

vuxenutbildningen. Det är viktigt för dem som organiserar studierna att känna till tre 

utmaningar; dels att människors tolkningar måste utmanas, att kunskapen måste bli autentisk 

samt att de handlingar man utför har en utmaning. För att utbildningen ska vara av värde så 

måste kunskapen vara relevant, alltså individen måste förstå och kunna sätta kunskapen i ett 

sammanhang för att den ska få en mening. Grunden till vårt samspel med andra människor är 

förmågan att lyssna och se den andres sätt att resonera och förstå att den andres tankegångar 

är annorlunda än den man själv har (Ellström m.fl. 1996). 
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Ellström m.fl. 1996 skriver vidare att den kommunala utbildningen är tänkt att fungera som en 

kompetenshöjning och ge ökade kunskaper som är till nytta och ger en ökad frihet för 

deltagare när det gäller framtida möjligheter att få arbete. Den är även tänkt att sänka 

arbetslösheten. Arbetsförmedlingen eller arbetslöshetskassor som påverkar eller 'tvingar' de 

arbetslösa till studier kan ge ett mindre önskat resultat i form av att man avbryter sina studier. 

Kunskapslyftet var ett utbildningsprojekt för vuxna som skulle höja befolkningens 

utbildningsnivå och pågick under åren 1997 – 2002 och då mer än tredubblades antalet 

kursdeltagare. Satsningen var inte bara en arbetsmarknadsåtgärd även om arbetslösheten var 

stor, utan satsningen sågs som en strategi för att utveckla och föra landet framåt som så kallat 

kunskapssamhälle. Processerna att studera som vuxen blev det normala vilket medförde att 

det blev svårare att tacka nej till en utbildningsplats (Ellström m.fl. 1996). 

 

I en undersökning gjord av Liselott Assarsson & Katarina Sipos Zackrisson (2005) har det 

visat sig att undervisningen i klassrummen kan gå tvärtemot idealen där lärare agerar som 

levande skolböcker. De menar att det kan bli ett maktspel mellan lärare och studerande om 

vem som ska kontrollera kommunikationen i klassrummet. Deras forskning belyser hur 

erfarenheterna från studier upplevts som positiva och att det gett effekter på olika områden i 

livet. Deltagare har uppgett att de har fått bättre självkänsla, en ökad förståelse för andra 

synsätt och fått känna gemenskap med andra. De deltagare som varit mest nöjda har varit de 

som gått till ett arbete innan de valt att fortsätta sin utbildning efter vuxenstudierna. De som 

varit mest missnöjda är de som går från arbetslöshet till arbetslöshet när studierna inte har gett 

arbete eller tillträde till högskola. Vidare har Assarsson & Sipos Zackrisson kommit fram till 

att det gemensamma för utbildning och lärsituationer är att de gör om människors identiteter, 

med tanken att utbildningen ska göra om identiteterna att fungera bättre i samhälleliga 

sammanhang. Det som är skillnaden i utbildningen nu är att den studerande planerar sin 

utbildningsgång och därigenom hålls ansvarig för sin möjlighet till livslångt lärande 

(Assarsson & Sipos Zackrisson 2005). 

 

Begreppet andragogik spelar på skillnaden mellan barn och vuxna och är det ideala hur vuxna 

ska undervisas (Hård af Segerstad 2007). Enligt Assarsson & Sipos Zackrisson 2005 är först 

och främst vuxna mogna och strävar efter självständighet och i undervisningen innebär det att 

vuxna ska ha inflytande och möjlighet att bestämma över sina studier. De har även 

erfarenheter som bör tillvaratas och som vuxen möter man också gärna det verkliga livet i 
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undervisningen Detta står även beskrivet i läroplanerna och gäller således även alla elever 

både de i grundskolan och de på gymnasiet (Assarsson & Sipos Zackrisson 2005). 

2.6.2 Livslångt lärande 

I början av 1970-talet introducerades begreppet livslångt lärande av UNESCO och fick till en 

början starkt fäste i skolvärlden men inom vuxenutbildningen fick den ingen genomslagskraft 

skriver Ellström m.fl. (1996). Malcolm Tight (1998) framförde livslångt lärande som en 

motsats till ”front-end” (s 253), där utbildningen först och främst var begränsad till de yngre 

åldrarna. Nu började skolan mer inrikta sig på möjligheten till individuella utbildningsplaner 

för utbildning (Tight 1998). 

 

Ellström m.fl. skriver i sin bok Livslångt lärande (1996) att i slutet av 1980-talet återkom 

begreppet livslångt lärande men i en annan form. Det är stora skillnader i innebörden av detta 

begrepp beroende på vilken period det refereras till och det brukar man benämna som första 

och andra generationen av livslångt lärande. UNESCO: s begrepp om livslångt lärande 

grundas på tre viktiga principer. Den första gäller principen om lärande under hela livstiden, 

den andra gäller principen om det livsvida lärandet, det vill säga att lärande sker i många 

andra sammanhang även utanför det formella utbildningssystemet. Den tredje principen säger 

att det livslånga och livsvida lärandet är beroende av att individen har de kännetecken som är 

viktiga för att kunna processa den kunskap de ges i olika lärsammanhang. 

 

Enligt Ellström m.fl. (1996) diskuterades begreppet livslångt lärande utifrån många olika 

perspektiv, bland annat politiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt. Samhället var under 

snabb förändring vilket gjorde att utbildningarna behövde uppdateras. Livslångt lärande slog 

igenom på grund av dess löfte att svara mot nya utmaningar i ett snabbt föränderligt samhälle. 

På humanistisk grund skulle det livslånga lärandet ge ett bättre samhälle och en högre 

livskvalitet. De menade att folk kunde utveckla sin egen personlighet och förverkliga sig 

själva istället för att själva bli styrda och förändrade, vidare anser de att genom ökad 

självkänsla och självstyrt lärande förväntades människor arbeta för att uppnå centrala 

demokratiska och humanistiska mål. Begreppet synliggör förenade drag i hur kunskap och 

lärande betraktas. Tre gemensamma drag är för det första att det vardagliga sammanhang där 

människor lär och arbetar måste uppmärksammas, för det andra är vardagslärande som bygger 

på erfarenheter inte tillräckligt för utveckling och ny kunskap. Det tredje kräver att vi vet var 

vi befinner oss just nu i livet och att det krävs olika former av lärande, kunskap och lärande. 
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Arbetslivets omställningar ställer krav på kompetens och kvalifikation, även det 

mångkulturella samhället utmanar utbildningssystemen. För att studera kunskap, utbildning 

och lärande måste hänsyn tas till de samhälleliga och institutionella sammanhang där de ingår 

(Ellström m.fl. 1996). 
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3. Metodologiska överväganden och metod 

I detta kapitel beskrivs de två huvudsakliga traditionerna inom forskning, nämligen de 

kvalitativa och kvantitativa. Vidare lyfter jag olika aspekter som är relevanta för mitt val av 

metod, i samband med detta presenteras valet av metod samt val av intervjupersoner. 

Avslutningsvis kommer ett avsnitt som kortfattat beskriver ett hermeneutiskt förhållningssätt 

och dess betydelse för denna studies resultat samt etiska överväganden, även validiteten och 

reliabiliteten för detta arbete kommer att redovisas. 

 

3.1 Metodologiska överväganden 

De metodologiska överväganden jag ställdes inför i och med denna studie är helt i linje med 

vad Annika Eliasson (2006) skriver om att valet av metod bör ställas i relation till vad 

undersökningen ska leda till samt vilken frågeställning man har. Nils Gilje och Harald Grimen 

(2008) beskriver att ett forskningsproblem består av en uppgift som ska lösas och de 

hjälpmedel med vilka man kan göra det. Det finns två huvudsakliga traditioner inom 

forskning när det gäller att ta reda på vilken av dem som passar bäst för att lösa problemet. I 

mitt fall vilken metod som passar bäst för att uppnå syftet med uppsatsen. 

 

Annika Eliasson (2006) skriver att en kvalitativ metod går in på djupet och som går att 

beskriva med ord. Pål Repstad (2007) menar att en kvalitativ metod tydliggör samspel i 

miljöer samt ger en bra bild av sociala relationer. Han menar också att de vanligaste 

tillvägagångssätten när man arbetar med kvalitativa metoder är observationer och intervjuer. 

Detta menar även Gilje & Grimen (2008). Repstad (2007) skriver att det inom kvalitativ 

metod finns en möjlighet till förändring och förnyelse under arbetets gång vilket ger en 

kvalitativ metod en flexibilitet. Att använda sig av en kvalitativ metod innebär att man får ett 

djup i sin undersökning mer än bredd vilket man inte är ute efter. Steinar Kvale (1997) 

beskriver att denna metod har en öppenhet och skapar en kommunikation mellan intervjuaren 

och den intervjuade vilket leder till en ökad förståelse av det insamlade materialet. 

 

Eliasson (2006) skriver att en kvantitativ studie ska genomföras när frågeställningen är sådan 

att man vill sätta siffror på undersökningsmaterialet. En sådan undersökning är oftast 

genomförd med enkätundersökningar eller intervjuer utifrån ett frågeformulär. De ger ett lätt 
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och överskådligt material vilket kan sammanställas med siffror eller diagram. Vidare anser 

Eliasson (2006) att med en kvantitativ undersökning så kan man undersöka en mindre grupp 

men ändå kunna presentera ett resultat som beskriver en större grupp. Repstad (2007) menar 

att man med en sådan metod mäter på bredden mer än man tränger ner på djupet vilket man 

gör med en kvalitativ metod. 

 

En kombination av dessa metoder kan vara att föredra enligt både Eliasson (2006) och 

Repstad (2007). Repstad (2007) menar att en kombination kan ge en bredare bild och detta 

kan leda till en säkrare tolkning av det empiriska materialet. 

 

3.2 Val av metod 

Utifrån mitt syfte anser jag att det kvalitativa förhållningssättet är det som lämpar sig bäst. 

Med den kvalitativa metoden vill jag försöka öka förståelsen för hur lärare uppfattar och 

tänker kring olika fenomen inom validering. Repstad (2007) skriver att den kvalitativa 

intervjuprocessen innefattar insamling av data, analys av denna samt tolkning av materialet 

vilket är mitt syfte med studien. Målet med denna metod är att få en autentisk förståelse för 

hur människor upplever en validering. Gilje & Grimen (2008) anser att det är viktigt att man 

är medveten om att det som studeras endast är förståeligt i det sammanhang det förekommer. 

Steinar Kvale (1997) skriver att syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att få en 

förståelse i ämnet ur den intervjuades perspektiv. Denna studie använder en kvalitativ metod i 

form av halvstrukturerade intervjuer. Genom intervjuerna erhöll jag den enskilda lärarens 

synsätt på de olika delarna av validering. 

 

3.3 Urval 

Repstad (2007) skriver att ”Huvudkriteriet för att komma med i urvalet är alltid om forskaren 

räknar med att de aktuella personerna har viktig eller relevant information att ge …” (Repstad 

2007, s 89). Detta är den viktigaste utgångspunkten i valet av intervjuperson. Personen 

innehar den information som eftersöks vilket gör att denne ska inkluderas i undersökningen 

enligt (Repstad 2007). Han menar också att några få intervjupersoner kan ge mer material 

med tyngd i än om man har många men som inte har så mycket information i ämnet man 

avser att studera. Detta gör att man behöver göra ett urval. 
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Utifrån tidsaspekten för denna studie har jag valt att förlägga min undersökning till ett 

Komvux i en mindre kommun i Mellansverige. Denna skola använder sig av validering varvid 

den lämpade sig bra för det fortsatta arbetet med studien. Två intervjuer med lärare 

genomfördes. De intervjuade är båda utbildade vårdlärare och arbetar dagligen med validering 

i olika utsträckning. 

 

3.4 Intervju 

I min studie har jag för avsikt att få ett djup i mitt empiriska material och det som ligger till 

grund för valet av intervjumetod. Utifrån dessa tankar har mitt val således blivit att 

halvstrukturerade intervjuer utgör metoden. Repstad (2007) menar att det vid en 

halvstrukturerad intervju finns på förhand viktiga teman med ett antal frågor som är öppna för 

diskussion för att den intervjuade ska kunna lämna ett så uttömmande svar som möjligt. 

Utrymme måste finnas för att följa upp svaren så att intervjupersonerna uppmuntras att 

fördjupa sig i frågorna. Intervjuer går att genomföra på flera olika sätt, Repstad (2007) skriver 

om gruppintervjuer och Eliasson (2006) nämner panelundersökning. Dessa har valts bort då 

mitt intresse ligger i att få en dialog och ett samtal mellan den intervjuade och mig som 

forskare och därmed kunna få mer uttömmande svar. 

 

Kvale (1997) skriver att forskningsintervjun kan göras som ett samtal vilket kan anta många 

former. Han talar om forskningsintervju som en professionell intervju där intervjuaren bör 

vara medveten om att denne har en maktposition i jämförelse med den intervjuade. I det 

vardagliga samtalet råder inte denna skillnad utan parterna befinner sig på samma nivå. 

Ytterligare en skillnad är att forskningsintervjun karakteriseras av metodologisk medvetenhet 

om frågeformer, kritisk uppmärksamhet och fokusering på samspelet som utvecklas mellan de 

båda parterna. Repstad (2007) skriver att det är viktigt att forskaren är en god lyssnare och en 

stödjande samtalspartner. Han menar att man som forskare bör ge kommentarer för att 

respondenten ska dels hålla sig till det tema som är aktuellt och dels stimulera samtalet. Det 

gäller även att vara uppmärksam på respondenten och dennes kroppsspråk, tonfall och andra 

kroppsuttryck. Man måste kunna höra det sagda men även se det som inte blir sagt. Under 

intervjuerna användes en intervjuguide. Samtliga frågor redovisas separat i en frågeguide (se 

bilaga 1). Enligt Repstad (2007) bör frågorna täcka stora delområden men ordningsföljden är 

inte så viktig. Vidare menar han att i intervjuguiden utgår man från några huvudsakliga 

frågeställningar och har även med uppföljningsfrågor som man kan använda sig av beroende 
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på vilka svar man får på huvudfrågorna. Intervjuguiden anses vara ett hjälpmedel som 

forskaren inte behöver följa i ordningsföljd utan den ska fungera som en minneslista för att 

hela ämnesområdet ska täckas. Detta förfarande har använts och jag har utgått från en 

intervjuguide som byggde på tre teman: validering och valideringsprocessen, validandens 

kunskap och kompetens samt lärares kompetens. Dessa teman är kopplade till studiens syfte 

och frågeställningar. 

 

3.5 Tillvägagångssätt 

Som nämnts tidigare har jag i denna studie använt mig av kvalitativa intervjuer vilka ligger till 

grund för det empiriska materialet. Jag hade en vision av vad jag ville undersöka och utifrån 

det formulerade jag ett problemområde som under arbetets gång har utvecklats i samråd med 

handledare. Utifrån syfte och frågeställning har jag sökt efter relevant litteratur. Den litteratur 

jag fann ligger till grund för studiens teoretiska utgångspunkter som återges i bakgrunden. 

Viss litteratur har varit en direkt hjälp i utformandet av intervjuguiden vilken var ett bra 

redskap under intervjuerna. 

 

Nästa del i studien var att ta kontakt med rektor på vald skola för att presentera min studie och 

syftet med den samt att få ett svar om möjligheten att få utföra denna studie där. Efter 

klartecken från rektor så tog jag kontakt med de två lärare som arbetar med validering inom 

vård och omsorg vilka båda ställde upp på att göra en intervju. Båda intervjupersonerna var 

kvinnor. De fick veta syftet med studien och att deras deltagande i intervjun är frivillig samt 

att de när som helst kunde avbryta intervjun om de så önskade. Jag nämnde att jag skulle 

använda en bandspelare under intervjun för att de skulle vara förberedda på det när det var 

dags för intervjutillfället. Bandspelaren underlättar arbetet efteråt genom att man noggrant kan 

transkribera det som sagts och under tiden man genomför sin intervju så kan all 

uppmärksamhet läggas på den intervjuade vilket leder till att man lyssnar aktivt och 

medverkar genom att ställa följdfrågor. För att så noggrant som möjligt kunna återge samtalen 

så påtalar Repstad (2007) vikten av att man spelar in dessa på band. Intervjumaterialet är 

ordagrant nedskrivna och återberättade i sin helhet. Detta resulterade i cirka tjugo sidor text. 

Därefter lästes intervjuerna igenom för att få ett helhetsintryck av materialet. Det fanns både 

likheter och skillnader och dessutom ett mönster i hur lärarna hade svarat. Intervjumaterialet 

har delats in i teman utifrån mina frågeställningar för att lättare kunna bearbetas, på detta vis 

har det blivit lättare att få ett sammanhang och förståelse för vad lärarna har för erfarenheter 
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och upplevelser av validering. En nackdel med att använda denna metod är att den är 

tidskrävande, det tar lång tid att sammanställa allt material. Dock kan materialet tolkas flera 

gånger och om den transkriberas ordagrant kan man senare i sitt arbete använda sig av citat 

(Kvale 1997). Jag har medvetet valt att förlägga min studie till en och samma skola eftersom 

valideringsförfarandet ofta ser olika ut på olika skolor. Detta val har jag gjort för att de arbetar 

på samma sätt men utifrån olika delar av utbildningen, en med social omsorg och en med 

omvårdnadsinriktning. 

 

3.6 Etiska aspekter 

Det finns vissa forskningsetiska principer att förhålla sig till när man ska göra en intervju. 

Vetenskapsrådet (2002) har sammanställt dessa i skriften Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Informations- och samtyckeskravet innebär att 

intervjupersonerna ska informeras om forskningens syfte samt att deltagandet är frivilligt. 

Intervjupersoner har därmed rätt att få veta vad intervjun gäller, hur lång tid den kommer att 

ta samt vad informationen ska användas till och vem som kommer att ha tillgång till den. De 

ska även vara informerade om att deltagandet är frivilligt och att de när som helst har rätt att 

avbryta intervjun. Konfidentialitetskravet handlar om att intervjupersonerna ska informeras 

om konfidentialitet i undersökningen samt vad det innebär i praktiken, det vill säga att det 

endast är intervjuledarna som har tillgång till intervjumaterialet. Dessutom kommer 

intervjupersonernas identiteter att vara avidentifierade i studien. Nyttjandekravet innebär att 

de insamlade uppgifterna inte får användas till annat än forskningsändamålet. Detta finns även 

beskrivet i Repstad bok (2007). Bandet och transkriptionerna kommer att förstöras efter att 

studien är genomförd vilket även Kvale (1997) nämner. 

 

3.7 Hermeneutiskt förhållningssätt relaterat till denna studie 

Ett hermeneutiskt förhållningssätt utgår ifrån att det finns en intention med människors 

livsyttringar, det vill säga motiv som realiseras i handlingar, språk och gester. Inom 

hermeneutiken vill man framförallt studera det mänskliga livet i sin helhet. Forskaren vill 

förstå och tolka den mänskliga tillvaron (Repstad 2007). Runa Patel (2003) menar att 

tolkningen av materialet innebär ett möte mellan den som tolkar och en text. Den som tolkar 

måste välja en bestämd utgångspunkt för de frågor som ska ställas mot materialet. Inom den 

hermeneutiska forskningen använder man sig medvetet av sina egna värderingar i 
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tolkningsprocessen. De livserfarenheter och den kunskap forskaren har utgör dennes 

förförståelse. Utan den går det inte att tolka material överhuvudtaget menar Patel (2003). 

Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus (2008) sker att tolkning i ett sammanhang och i 

ett historiskt perspektiv. De olika delarna bygger på varandra och kräver varandras närvaro. 

Den enskilda innebörden bestäms av helheten samtidigt som de bestämmer helhetens 

betydelse, detta utgör den hermeneutiska spiralen (Bergström & Boréus 2008). Utifrån det 

empiriska materialet kommer jag att systematisera det insamlade materialet och formulera 

möjliga påståenden utifrån dessa. Viss generalisering kan möjligen göras men med en så liten 

undersökningsgrupp är målet att i huvudsak belysa resultatet i mina intervjuer i förhållande 

till mina frågeställningar snarare än att generalisera. Jag kommer att analysera och tolka 

resultaten utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt där texten analyseras och tolkas flera 

gånger. Även en tolkning kommer att göras där jag väger in frågeställningar och syfte med 

denna studie. 

 

Gilje & Grimen (2008) menar att förförståelse är ett nödvändigt villkor inom det 

hermeneutiska förhållningssättet och den hermeneutiska spiralen. Det måste finnas en 

förförståelse hos forskaren för att förförståelse ska vara möjligt att uppnå. Anledningen till 

detta är att man måste börja med vissa idéer om vilket ämne som är intressant för att skapa en 

riktning för det man vill rikta uppmärksamheten mot (Gilje & Grimen 2008). Efter att ha 

arbetat som lärarvikarie under en tid har jag har en viss förförståelse för detta ämne. Jag har 

kollegor som arbetar med validering på min arbetsplats och jag har också erfarenhet av 

valideringssituationer då jag har deltagit som lärare under en valideringsintervju. 

 

3.8 Validitet och reliabilitet 

Reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, hos och användbarheten av ett mätinstrument 

innebär enligt Bergström & Boreús (2008) att mätningen vid en viss tidpunkt ska kunna ge 

samma resultat vid en förnyad mätning. Repstad (2007) anser att det är svårt att tala om 

reliabiliteten i en kvalitativ undersökning eftersom människan inte är statisk till sin natur utan 

är påverkbar och föränderlig inför omvärlden. Detta innebär att svaren inte alltid blir samma 

varje gång en fråga ställs. Vidare säger han att man som intervjuare bör vara uppmärksam på 

den intervjuades tal och kroppsspråk. Eftersom människor alltid upplever nya erfarenheter 

förändras vår föreställningsvärld, vilket gör att svaren på frågorna hela tiden kan förändras. 

Sett ur min studies perspektiv är det viktigt för mig att ta ställning till vad intervjupersonernas 
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uppgifter har för relevans. Detta är viktigt för studiens reliabilitet, eller som den också kallas, 

tillförlitlighet. För min uppsats betyder det att jag förbereder mig väl genom att i flera steg 

utveckla min intervjuguide, Eliasson (2006) påpekar även detta som ett viktigt steg i att öka 

reliabiliteten. 

 

Validiteten, eller också det som kallas trovärdighet, innebär om jag verkligen mäter det jag 

har för avsikt att mäta enligt Bergström & Boreús (2008). Vid en kvalitativ intervju 

eftersträvar man att få veta vad den intervjuade menar med, eller hur han eller hon uppfattar 

någonting. För denna studie måste jag alltså ställa mig frågan, mäter jag verkligen det jag 

ämnar mäta? Eliasson (2006) beskriver vikten av att sträva efter validitet i undersökningen för 

att se om resultatet kan generaliseras till fler miljöer än den jag har valt att undersöka. En 

viktig sak att poängtera är att min avsikt inte är att generalisera då undersökningen är för liten 

för det. Enligt Bergström & Boreús (2008) är det viktigt för intervjuaren att visa att hans eller 

hennes datainsamling och analys av denna är trovärdig. Att kunna påvisa trovärdigheten i en 

kvalitativ studie är ett av de största problemen enligt Bergström & Boreús (2008). 
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer jag att redovisa det resultat intervjuerna gett. Resultatet är indelat i tre 

kategorier. Dessa är: validering och valideringsprocessen, validandens kunskap och 

bedömning samt lärarnas kompetens. Det beskrivs vad lärarna har för upplevelse och 

erfarenheter kring validering, validanden och validandens kunskap och kompetens. Citat 

kommer att tydliggöra och representera en del av vad som framkom i intervjuerna. 

 

4.1 Validering och valideringsprocessen 

Under denna kategori beskriver lärarna hur de upplever valideringen och hur själva 

valideringsprocessen går till. De beskriver hur de upplever validering som ett spännande 

arbete och att det är positivt med validering. Båda lärarna har varit med och arbetat med 

validering sen den introducerades som ett projekt på skolan för tre år sedan. Under 

intervjuerna framkommer det hur en validering genomförs med hjälp av valideringsprocessen, 

kartläggning och självskattning. Lärarna förklarar att det handlar om kunskap som 

validanderna kan ha tillgodogjort sig på olika sätt, exempelvis genom livserfarenheter, 

arbetslivserfarenheter eller tidigare utbildning och att det är viktigt att titta på en persons 

kunskap och inte brister i kunskap. De beskriver hur man kan få kontakt med 

valideringslärarna och hur snabbt validanden kan få en tid för validering om arbetsgivaren 

tycker att det finns skäl för att vidareutbilda den individen. Den kunskap de behöver få genom 

studier på skolan får de genom de spår som utarbetats av valideringslärarna. Spåren är 

utformade så att vissa har inriktning mot social omsorg och andra mot omvårdnad. Genom 

denna indelning blir det lättare för lärarna att veta vilka spår de studerande ska gå. 

 

… för inte så länge sedan så ringde det en man hit som frågade om validering. Han tog kontakt med 

studie- och yrkesvägledaren och dagen efter kom han på samtal med oss lärare och SYV:en och det 

är intressant hur det kommer fram att de tror att de kan mer än de egentligen kan. Han sa själv att 

han tyckte han hade bra kunskaper men att han ganska snabbt insåg och kände att det var relativt 

mycket han faktiskt inte kunde…det tycker jag är en bra egenskap, att man har en ödmjukhet inte 

bara mot sig utan även mot andra då blir det lättare när man börjar läsa sina spår som man ska. 

(Lärare 2) 

 

En lärare tar upp att det genomförs en praktisk och en teoretisk validering som en del i själva 

valideringsprocessen. Efter att ha haft en träff med valideringslärare och studie- och 
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yrkesvägledaren så får validanden tid att fylla i sin meritportfölj och självskattningsskala som 

lämnas till valideringslärare innan de lämnar mötet. Sedan följer en djupintervju med 

valideringslärare för att få en större förståelse för vilka kunskaper personen har och vad de 

behöver komplettera teoretiskt men även i vissa fall praktiskt. Då lärarna har olika inriktning - 

en social omsorg och en omvårdnad - så har de delat upp de olika områdena var för sig. Det 

sista steget i valideringsprocessen är den praktiska valideringen som man genomför på sin 

arbetsplats. I några enstaka fall har det inte gått att utse en valideringsledare på arbetsplatsen 

vilket har resulterat i att valideringsledare från någon annan avdelning gått med validanden på 

dennes arbetsplats istället. 

 

Bemötandet av validanderna är avgörande tycker båda valideringslärarna. Oftast, säger de, är 

validanderna nervösa redan när de kommer till sin intervju, de försöker på olika sätt att få 

personen att slappna av och känna sig trygg i sitt möte. I lärarens yrkesetiska förhållningssätt 

finns det negativa attityder som kan ha inflytande över deras handlingar och dessa är viktiga 

att känna till. 

 

Det är väl så inom alla yrken att man måste ha ett öppet sinne, jag som lärare får ju inte ha ett 

negativt inflytande på validanden så han eller hon inte känner sig bekväm i sin situation. En 

valideringssituation är nog alltid en svår situation att förhålla sig till och då måste jag ha ett 

professionellt sätt som lärare. 

(Lärare 2) 

 

Inom alla yrken finns ett yrkesspråk, så även inom skolvärlden. Detta språk kan vara svårt att 

förstå om man inte är insatt i termer och uttryck och lärarna beskriver en vilja att försöka möta 

validanderna på en språklig förståelig nivå. De anpassar sig till validanden genom att använda 

ett lätt språk när de beskriver kursmål och under hela valideringssituationen.  

 

Man måste alltid ha ett språk som är anpassat till situationen, en del uttryck är ju sådana att de ska 

förstå ändå men annars är det som vanligt att man måste ha ett enkelt språk som alla kan 

förstå…utan att det för den delen blir barnsligt eller vad jag ska säga. 

(Lärare 1) 

 

En av lärarna uttrycker att det är viktigt att man kan hitta en nivå som är lagom för validanden 

att förstå. När de började arbeta med validering som metod var en språklig omställning 

nödvändig enligt båda lärarna för att hitta en nivå som var lagom för validanderna. 
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4.2 Validandens kunskap och bedömning 

Efter att en validering har ägt rum med både intervju och självskattningsskala tittar validand 

och lärare tillsammans igenom det lärarna kallar för mål. Dessa mål utgår från kursplanerna 

vilka ska uppfyllas. Lärarna uttrycker en önskan att validandens kunskaper kommer fram och 

att de på ett bra sätt ska kunna visa detta både i klassrummet men även under den praktik de 

kommer att göra i anslutning till den utbildning de kommer att gå. 

 

När validanderna kommer till djupintervjun har de gjort klart sin självskattningsskala och det är 

utifrån det som vi gör intervjuerna, de är liksom grunden till allt arbete…vi gör alltid intervjuerna 

och självskattningen individuellt, jag vet att man på vissa ställen har valt att göra dem i grupp men 

här har vi valt bort det för att vi känner att dels vill vi få en bra kontakt och lära känna personen 

ifråga istället…Sen har vi fått bra feed-back av de första validanderna som tyckte att det var ett bra 

sätt att göra det på…individuellt alltså. 

(Lärare 2) 

 

Båda lärarna upplever att validanderna känner sig mer säkra i sin roll och person när de 

genomför valideringen enskilt. Det blir ett avslappnat samtal, en kommunikation och dialog, 

mellan valideringslärare och validanden. 

 

…jag upplever att validanderna, men även jag själv, känner en trygghet i att validera alla var för sig. 

De lär känna oss och vi lär känna dom på ett sätt som kan vara till nytta när vi sedan ska gå vidare i 

valideringen, man kan redan då få ett hum om hur de vill lägga upp sin utbildning och hur snabbt de 

vill bli klara…de känner nog samma sak, att de kan bli mer förtrogna, eller vad jag ska säga om de 

lär känna oss mer personligt så att säga. 

(Lärare 1) 

 

Lärarna tycker att undervisningen som är utformad som 'spår' är ett bra sätt att arbeta. Spåren 

är uppdelade efter ämnen som tillhör social omsorg som till exempel social omsorg, 

socialpsykiatri och etik och livsfrågor. Den andra delen är inom omvårdnad där medicinsk 

grundkurs, omvårdnad och hemsjukvård är några kurser. Undervisningen är förlagd till 

eftermiddagar och kvällar för att underlätta för de studerande att kunna närvara genom att 

själva styra sina scheman så det passar. 
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Jag tror att spår var den bästa lösningen vi kunde komma på…allt funkar jättebra och våra elever är 

supernöjda. Nu har de möjligheten att kombinera både jobb, familj och skola. 

(Lärare 1) 

 

De säger också att validanderna är nöjda med det sättet att studera då de kan föra många bra 

diskussioner och utbyta erfarenheter och kunskap med varandra. 

 

Lärarna som arbetar med dessa studenter kan se en stor kunskap hos dessa personer som 

också får en chans att visa sina kunskaper genom detta. Att bedöma dessa studerande tycker 

de inte är så svårt då de har lång erfarenhet av läraryrket och tycker de kan göra en rättvis 

bedömning av validanderna. Lärarna diskuterar en del med varandra angående detta och 

försöker komma till en gemensam grundinställning till bedömning. 

 

Vid en valideringssituation när man ska bedöma en persons kunskaper och kompetens är det 

viktigt att vara två uttrycker båda de intervjuade lärarna. De menar att i samtalet kan det 

framkomma information som är av vikt för bådas bedömning. De anser att en fråga som ställs 

inom ramen för omvårdnad även kan ha inslag av social omsorg, då är det av vikt att vara två 

för att bedömningen ska bli rättvis och korrekt.  

 

Att ha ett trevligt och öppet bemötande i en valideringssituation är viktigt anser lärarna. 

Validanderna ska inte känna sig ifrågasatta och nedtryckta, inte heller få en känsla av att de är 

ute efter att sätta dit någon. En av lärarna nämner hur viktigt det är att ta fram det validanden 

kan, oavsett vad resultatet blir, så att de inte känner sig misslyckade. Båda nämner också en 

situation som kan kännas obehaglig men som de inte har råkat ut för, det är om en person 

känner att de har blivit felbedömd i sin validering. De anser i sin bedömning att validanden 

inte har kunskapen de anser är nödvändig men att personen själv tycker att den har det. 

Validanderna bör få en möjlighet att visa sin kunskap och kompetens i olika lärsituationer, 

dels genom klassrumsundervisning men även praktiskt ute på arbetsplatsen.  

 

Här arbetar vi mycket gentemot arbetsplatserna. Det finns valideringspedagoger på nästan alla 

arbetsplatser och de tycker det är ett bra sätt att göra det som ska vara praktiskt. Validanderna 

känner sig hemma och det blir ingen konstig situation av det hela. Mer något naturligt som tillhör 

vardagen. 

(Lärare 1) 
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Klassrumssituationerna bör utformas på ett sådant sätt att de studerande ges en chans att 

närvara. Det har gjorts genom att förlägga de 'spår' man har valt att dela in kurserna i på 

eftermiddagar och kvällar. Lärarna har upplevt detta som ett positivt arbetssätt, både ur deras 

synvinkel men även validandernas då de har uttryckt att kvällstid är ett bra sätt att kunna 

kombinera arbete, familj och studier. De validander som väljer att läsa en komprimerad kurs 

på dagtid en gång i veckan kan, om resurser finns, läsa kurser på distans. 

 

4.3 Lärarnas kompetens 

Arbetslivserfarenheten bland valideringslärarna är hög. En av lärarna är utbildad 

distriktssköterska och en socionom. Båda har läst vårdlärarutbildningen och var och en har 

mer än tjugo års erfarenhet av läraryrket. Som valideringslärare har arbetsgivaren finansierat 

en kurs på 7,5 hp i validering som de läste innan detta uppdrag tog sin början. En kort kurs 

med en hel del bra och nya infallsvinklar som de har använt sig av i den praktiska delen av 

valideringen enligt lärarna själva. Själva tycker de att såväl erfarenheter som ämneskompetens 

krävs för att kunna bli en bra validerare, man måste vara medveten om vad det är man ska 

validera för att bedömningen av kunskapen ska bli rättvis. 

 

Både jag och…har lång erfarenhet av att jobba som lärare och visst känns det som att vi ganska lätt 

kan se vilka kunskaper validanden har. …jag tror också att validanden känner att vi gör ett bra jobb 

när vi intervjuar för vi är väldigt noga med det. 

(Lärare 2) 

 

Eftersom de bara är två lärare som arbetar med detta så har de ett väldigt nära samarbete och 

kan diskutera med varandra angående validanders kunskap och kompetens. De båda är 

överens om att det skulle behövas fler lärare på arbetsplatsen som arbetar med validering då 

en validering tar minst en timme att genomföra. 

 

…att validera tar ju tid. Vi har haft valideringssamtal under en vecka och då arbetar vi enbart med 

djupintervjuer och de tar en hel del tid…eftersom vi behöver vara både en lärare från vårdsidan och 

en från omsorgssidan så är det bäst att vi avsätter en vecka i början av terminen för att hinna med 

alla. Sist hade vi nog sjuttio personer som skulle göra djupintervjuer och då tar det tid, men vi hann 

med alla! 

(Lärare 1) 
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Enligt lärarna har intresset för validering spridit sig i närliggande kommuner och de kan se ett 

ökat behov av lärare för att kunna tillgodose detta behov. Som valideringslärare anser de att 

den vanliga reguljära omvårdnadsutbildningen kommer att bli mer och mer individuellt 

utformad vilket i sin tur leder till att validering kommer att ske i större utsträckning. Det 

betyder att fler lärare med kompetens att validera kommer att efterfrågas och de tycker att ett 

samarbete med närliggande kommuner skulle vara till gagn för att se om man på något sätt 

kan utbilda fler valideringslärare. 

 

…ja nog ser vi ett ökat intresse för validering och det är ju bra. En liten parantes är ju att det inte 

finns så många valideringslärare idag så det kommer att behöva utbildas många fler än 

skolledningen räknat med tror jag. 

(Lärare 1) 

 

En av de intervjuade pratade också om vikten av att hålla sig uppdaterad inom 

undersköterskeyrket då hon tycker att det är viktigt att de förmedlar relevant kunskap till de 

studerande. Den uppdateringen menar hon att hon får genom att hålla kontakten med de olika 

verksamheterna. Dels genom att ta in föreläsare till sin undervisning och dessa är 

undersköterskor ute i olika verksamheter men även att göra besök ute på avdelningar och 

närvara vid deras Arbetsplatsträffar. 

 

Nog måste jag säga att jag får en hel del nya intryck och kunskaper varje gång jag kommer ut i de 

olika verksamheterna. Även validanderna ger mig nya kunskaper om hur det är i verksamheterna. 

(Lärare 2) 

 

När det gäller lärarnas teoretiska kompetens inom ämnesområdet validering så har de på 

uppdrag av arbetsgivaren gått en kort högskolekurs i validering. Ämneskompetens är en del 

av läraryrket och handlar om att man som lärare ska ha ämneskunskaper och hålla sig 

uppdaterad inom sitt ämnesområde. De har även varit på studiebesök på andra skolor för att se 

hur de arbetar vilket har varit en viktig del i fortbildning och inhämtande av andra influenser 

än det de fick under högskolekursen. Den mesta kunskapen inom detta område har de erhållit 

genom att utarbeta allt material som de har använt sig av tillsammans, detta har gett en djup 

inblick och förståelse i validering. 
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Genom att diskutera och utbyta erfarenheter och kunskap med varandra har de utformat ett 

bra arbetssätt. De håller sig uppdaterade om verksamheterna genom att göra så kallade APU-

besök samt närvarar vid olika möten som de har för att få information och även utbyta 

information med personalen. Lärarna som tidigare arbetat ute i verksamheterna, både inom 

social omsorg och inom omvårdnad, tycker det är viktigt att hålla sig uppdaterade inom sitt 

ämnesområde för att ge de studerande en rättvis bild av hur arbetslivet fungerar. Men, menar 

de, att det inte är möjligt att inhämta all kunskap och att man måste ha ett öppet sinne för 

validandens kompetens i en valideringssituation för att skapa förståelse i en 

valideringssituation. 
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5. Diskussion 

I detta kapitel kommer jag till en början att diskutera resultatet av mitt empiriska och koppla 

detta till min teoretiska bakgrund. Jag kommer med egna kommentarer och slutsatser att lyfta 

fram och belysa sådant jag tycker är relevant för studiens syfte och frågeställningar. Därefter 

följer en metoddiskussion där jag för ett resonemang kring valet av metod och teori och hur 

väl dessa har lämpat sig för att besvara mina frågeställningar. Till sist kommer ett avsnitt med 

avslutande reflektioner och förslag ges på vidare forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 

Studiens syfte är att belysa lärares syn på validering och valideringsprocessen samt 

validanders kunskap och kompetens inom omvårdnadsprogrammet. Jag vill också belysa olika 

perspektiv på kompetens inom läraryrket som kan vara till nytta i en valideringssituation. 

 

5.1.1 Validering och valideringsprocessen 

Under studiens gång har validering visat sig vara en utbildningsform som blir alltmer vanlig 

och efterfrågad. Som lärare kan jag se ett ökat intresse för detta på bara två terminer då det 

Komvux som ligger till grund för studien har valt att ha sin huvudsakliga målgrupp inom 

vården och där de vill nå ut till dem som inte har någon utbildning. Det är tydligt att det inte 

bara är informationskvällarna, där skolan specifikt bjuder in till valideringsinformation, utan 

även de som studerar nu som för informationen vidare, man kan likna det vid att det sprider 

sig som ringar på vattnet. Lärarna som arbetar där säger att detta var något de inte kunnat tro 

att det skulle generera i ett sådant intresse. I SOU 2001:78 kan man också läsa att validering 

är en form av utbildning som blir mer och mer vanlig vilket också stöder mitt resultat. Jag 

anser att en utbildningsform som är till gagn för den studerande är ett mycket positivt sätt att 

arbeta. De studerande uppskattar också validering enligt lärarna och då kan man tycka att det 

borde tas tillvara mer. 

 

Lärarna märker en ökning av intresse för validering vilket leder till att mer arbetsinsats från 

lärare kommer att behövas då validering är en process som tar lång tid, man kan inte stressa 

sig igenom den. Enligt resultatet så kan man märkbart se hur lärarna är mycket nöjda med 
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arbetssättet validering, de tycker att själva valideringsprocessen är lång men att det är 

nödvändigt då validandens kunskap och kompetens synliggörs. 

 

Att vara tillgänglig och anställningsbar på arbetsmarknaden idag tror jag är av stor vikt. För 

närvarande är vi inne i en period med många varsel om uppsägningar i hela landet och att 

kunna erbjuda dessa personer en möjlighet till vidareutbildning är ytterst viktigt. Att visa sin 

tillgänglighet kan vara mycket positivt, i en mindre stad kan det till och med vara avgörande. 

Genom validering som ett godkännande av kunskap och kompetens visar man att det finns en 

möjlighet att få en utbildning eller ett nytt arbete. Detta kan också kopplas till Assarsson & 

Sipos Zackrissons (2005) studie, att få ett betyg i en kunskap som individen har. Genom det 

tror jag att man kan höja en individs självkänsla och få en större följsamhet i studiegången, 

med ett positivt resultat i slutänden. Ett sådant exempel är Kunskapslyftet i slutet 1990-talet. 

Många som arbetade inom till exempel industrin fick med arbetsgivarens tillåtelse rätt att 

studera heltid under ett år med bibehållen lön. Det var en kompetensutveckling som gynnade 

både arbetsgivare och arbetstagare. Jag tror ännu fler studerat om tillgängligheten till 

validering hade varit större, då fanns inte riktigt de tankarna i skolan utan det var 

lektionstimmar och de skulle förläggas till dagtid och i undervisningssal. Idag känner jag att 

vi har ett annat synsätt på kunskap och hur man tillägnar sig kunskap, man kan ha kunskap 

och kompetens som förvärvats genom livserfarenhet eller arbetslivserfarenhet. Detta får jag 

också stöd i genom Jakobsson (2004) som menar att man kan förvärva sig kunskaper på andra 

sätt än genom skolan. Dock säger ju läroplanen (Lpf94) att utbildningen ska förläggas på ett 

sådant sätt att vuxna kan ta del av undervisningen även om man arbetar eller behöver anpassa 

den individuellt på grund av personliga skäl. Som lärare på ett Komvux inom omvårdnads- 

och social omsorgskurser har jag egen erfarenhet av att ha undervisningen på andra tider än 

dagtid, detta har gett goda resultat både närvaromässigt och i resultaten i form av betyg. 

 

Valideringsprocessen har jag och intervjupersonerna diskuterat en del och funderingen om det 

på något sätt finns möjlighet till ett nationellt och övergripande valideringsverktyg. Lindvall 

(2002) tar upp den frågan om att ett nationellt verktyg skulle behöva utarbetas. Lärarna, och 

även jag själv, tror inte att det skulle vara ett bra sätt att arbeta. Att utarbeta eget material har 

varit tidskrävande, men det som kan ses positivt är att de vet hur materialet ska hanteras. De 

vet vad de menar med varje fråga eller påstående. Att ha ett material som man inte har 

utarbetat själv kan vara svårt att tolka vilket kan vara negativt för validanden i slutänden om 



31 

 

inte materialet tolkas på rätt sätt. Det tyngsta arbetet är ju redan gjort med att utarbeta 

intervjumaterial till validanderna men de behöver ju hela tiden revideras då de baseras på 

kursmålen. Lärarna anser att det är viktigt att se deras kunskap vilket man gör när man arbetar 

med validering, det är en lång process som i slutänden ska leda till ett formellt betyg.  

 

När det kommer till själva valideringssituationen så kan den vara utformad på olika sätt på 

olika skolor. Oftast går det till så att valideringsläraren har ett samtal med validanden där 

läraren får klart för sig vilken kunskap validanden faktiskt besitter. Detta enskilda samtal bör 

göras individuellt, dock kan den självskattning som sedan validanden gör själv diskuteras i 

grupp och jämföras med de nationella kursmålen enligt Lindvall (2004). Hon betonar också 

att muntliga redovisningar är att föredra då man ska redovisa sin kunskap och om validanden 

inte har uppnått målen får denna kunskap kompletteras. Min reflektion över validering och 

valideringsprocessen är att den är omfattande och till viss del komplicerad och det kan vara 

svårt att få en övergripande helhet och förståelse i vad själva valideringsprocessen är och hur 

den ska genomföras. Resultatet visar att många validander som genomgår en validering inte 

uppfyller alla mål som finns beskrivna. Det visar också att lärarna får många samtal där 

validanderna vill veta vad de ska läsa på till tillfället. Enligt Lindvall (2002) är en validering 

inte något man ska studera till, det är de faktiska kunskaperna man ska validera. Jag håller 

med Lindvall i hennes resonemang, är det de faktiska kunskaperna som ska valideras så bör 

man inte studera in ett ämne för att klara ett godkänt betyg. 

 

5.1.2 Validandens kunskap och bedömning 

Begreppet livslångt lärande är intressant, det förändrade totalt synen på utbildning. Tidigare 

skulle man ha studerat klart när man var 30 år såvida man inte ägnade sig åt högre studier 

livet ut, idag är det mer acceptabelt att en person runt 50 år studerar på Komvux. Det livslånga 

och livsvida lärandet ska syfta till att lärande utanför skolan, i arbets- och vardagsliv är av lika 

mycket värde och betydelse. Min uppfattning är att dessa begrepp enbart gäller 

vuxenutbildningen vilket också Ellström m.fl. (1996) betonar. Den snäva användningen 

används enbart då man talar om vuxna som deltagare i skolans system fast den egentliga 

betydelsen av dessa begrepp var ett lärande som pågår hela livet, från vagga till grav. Detta 

anser jag även har en betydelse i all skolgång. Man lär så länge man lever och den kunskap en 

person erhåller på vägen ska vara ett verktyg för lärarna att jobba med. Alla har en kompetens 

när de kommer till en undervisning, det gäller bara för läraren att ta tillvara på den och göra 
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något konstruktivt av den. Detta visar min studie på att man gör idag när man arbetar med 

validering. Lärarna ska just ta fram den kunskapen och kompetensen hos validanderna för att 

de ska erhålla ett formellt betyg. Som Lindvall (2004) beskriver det så ska man försöka ena 

lärandet från arbetslivet, eller genom livserfarenhet, med det som man förvärvat i någon form 

av utbildning och se allt som en helhet. Införandet av vuxenutbildningarna var ett sätt att få 

individerna att tänka på sig själva, en form av självförverkligande och en möjlighet till att 

göra karriär. 

 

Ellström m. fl (1996) talar om att kunskapen ska vara autentisk, det vill säga byggas upp med 

hjälp av aktiviteter som i sin tur är konstruerade med hänsyn till den lärandes vardag och 

erfarenheter och detta kan jag hålla med om. Jag anser att det är viktigt att låta den 

studerandes kunskaper och kompetens komma till uttryck, det är en stark motivationskraft att 

få visa sina kunskaper inom ett visst område. Risken kan annars vara stor att den kunskap som 

erhålls i skolan inte får någon mening i det verkliga livet. I resultatet kommer det fram 

aspekter som visar hur man kan synliggöra validandernas kunskap. Genom att använda sig av 

självskattningsskalor, dokumenterat sin arbetslivserfarenhet och utbildning i en meritportfölj 

samt genomfört en djupintervju får validanden ett tillfälle att visa vilken kompetens denne 

har. I och med detta ökar förutsättningarna att de blir mera följsamma i sin utbildning, man får 

färre avhopp än tidigare inom utbildningen. Jag anser också att den kunskap vi som lärare ska 

förmedla måste ha någon nytta för den studerande personligen, de kan inte ta till sig den och 

göra den till en personlig kunskap om de inte kan omsätta kunskaperna till verkliga livet. 

 

Att använda sig av själskattningsskalor inom validering för att få fram validandens kunskap 

och kompetens tror jag är ett bra sätt att arbeta. Dock ska nog inte enbart dessa skalor ligga till 

grund för validering utan de behöver kompletteras med djupintervjuer för att få en helhet. 

Resultatet visar att lärarna tycker att de inte har några problem att bedöma hur nära målen de 

är i respektive kurser. Studien får stöd i Jansson (2004) som menar att en bedömning av en 

validand bör ske i flera olika steg, det ska inte bara ske utifrån en synvinkel utan många. 

Exempel på sådana är genom diskussioner, självskattningsskalor och djupintervju. Lindvall 

(2004) menar att validering grundar sig på tidigare yrkes- och studieerfarenheter. Detta 

innebär att validanden inte ska läsa på eller studera som förberedelse inför en validering. 

Vidare menar författaren att validering inte är en utbildning. Lindvall (2004) påpekar också 

att validanden kan behöva göra kompletterande uppgifter för att erhålla ett betyg. 
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I studiens resultat framkommer en viktig faktor. Samtliga lärare anser att behovet av att 

läraren förstår validanden och kan tolka dennes kunskaper via språket är stort. De nämner att 

det gäller för validanden att kunna verbalisera sin kunskap men även kunna synliggöra den 

skriftligt. Detta skriver även Jansson (2004) är ett viktigt moment i valideringen, att 

validanden kan uttrycka sig väl så att målen kan uppfyllas. 

5.1.3 Lärarnas kompetens 

Som lärare är det viktigt att man hela tiden håller sig uppdaterad inom sitt ämnesområde. Det 

sker hela tiden en otrolig utveckling, särskilt inom vård- och omsorg. Enligt egen erfarenhet 

kan detta vara svårt att uppnå. Kurslitteraturen vi använder oss av i utbildningen är inte alls så 

uppdaterad som man kan önska, dessutom har vi inte någon litteratur som helst som berör 

vuxna och vuxnas lärande, som Hård af Segerstad (2007) benämner 'andragogik'. Mycket av 

den kunskap man tillägnar sig får man dels genom APU-besök (arbetsplatsförlagd utbildning) 

och att läsa tidningar, böcker, artiklar med mera men även genom validander och studerande. 

I resultatet framgår det även att lärarna önskar att de fick mer uppdatering inom 

undersköterskeyrket, de menar att det är ju undersköterskor de validerar inte någon annan 

yrkeskategori. Skolverket (1999) skriver att det är validandens kunskap och kompetens som 

ska sättas i fokus vilket kräver att valideringslärarna har en god ämneskompetens. Som 

valideringslärare bör man ha några års arbetslivserfarenhet anser jag. Det är ett svårt uppdrag 

att bedöma och värdera deras kunskaper som de har tillägnat sig, oftast genom lång 

arbetslivserfarenhet, för att göra en rättvis bedömning. De ska inte känna att de blir nedtryckta 

men samtidigt kan man inte ha en låt-gå-mentalitet, detta gynnar definitivt inte validanden i 

slutänden. 

 

Ett återkommande påstående under intervjuerna när vi talade om lärarnas kompetens var 'vi 

behöver mer tid för diskussion lärare emellan' De menar att idag finns inte riktigt den avsatta 

tiden för att diskutera med varandra. De delar arbetsrum men ofta är det studerande som 

kommer och frågar efter något. Det finns alltså ingen avsatt tid att arbeta med detta. Det finns 

ett behov av att jämföra sig med andra lärare och att utvärdera sig själv. Vad som är av 

betydelse är att vara påläst själv samt ha en lång yrkeserfarenhet för att kunna bedriva 

validering. Bergem (2000) har beskrivit att lärarna ska ha den ämneskompetens som krävs för 

att en validering ska bli bedömd på ett så korrekt och rättvist sätt som möjligt. Jag tror inte att 

det räcker med enbart ämneskompetensen utan en bred vetskap om kursplaner, kursmål, 

verksamheterna och ämneskompetensen tillsammans gör en lärare till en bra valideringslärare. 
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Man gör delar av en kunskap till en helhet vilket ger validanderna en bra förutsättning. 

Bergem (2000) har skrivit att det är viktigt med en kompetens inom läraryrket för att de val 

som lärare ställs inför varje dag på olika sätt får en konsekvens för andra människor. Jag tror 

också att som professionell yrkesutövare är det viktigt att vara lyhörd för individen samt att ha 

ett kritiskt moraliskt tänkande där vi som lärare måste kunna bedöma konsekvenserna av de 

val vi gör. Som lärare påverkas inte bara vi själva av de val vi gör utan även de studerande. 

Det kan till exempel vara att man ska ha ett kritiskt tänkande mot de uppgifter man ger 

eleverna så att de har ett syfte och leder till kunskap. Som Bergem (2000) ser det skulle han 

säga att det innebär att man har en moralisk omdömesförmåga.  

 

Min personliga erfarenhet av validering säger att validering är ett komplext fenomen och 

kräver mycket av valideringslärarna. Det är viktigt att man har en god ämneskunskapsgrund 

att stå på för att kunna bedriva validering. Idag är behovet av validering stort och det ställer 

andra krav på läraren jämfört med den traditionella lärarrollen. Det är ingen allmängiltig 

undervisningsform utan validering vänder lite på begreppet. Istället för att förmedla ny 

kunskap har läraren rollen att se den befintliga kunskapen och tolka den i jämförelse med de 

nationella kursmål och betygskriterier som finns angivna. Bergem (2000) menar att man som 

lärare har en profession som innehåller en ämneskompetens som är förutsättningar för 

lärande. 

 

Bedömning är en central faktor i läraryrket och kravet på specifik valideringsutbildning borde 

inte vara nödvändig enligt Andersson (2006). För att resultatet ska bli lyckat måste det finnas 

ett gott ledarskap och valideringslärarna bör kunna få stöd av sina kollegor. Jag anser att det 

bör finnas någon form av gemensam valideringsutbildning för lärare. Min tanke med det är att 

det skulle kunna främja utvecklingen av validering och valideringsprocessen men även för att 

uppnå en jämnare och mer likvärdig bedömning av validanderna. Att sedan varje skola får 

utarbeta sitt eget material, sina egna verktyg är nog ett måste då alla skolor har sitt eget 

arbetssätt. Dessutom tror jag, vilket Lindvall (2002) också anser, att ett material man inte har 

utarbetat själv är svårt att arbeta utifrån. Materialet kan upplevas som främmande och man vet 

inte riktigt hur man ska hantera verktygen.  
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Avslutningsvis tror jag att den insikt jag fått i hur komplex valideringsprocessen är och hur 

mycket valideringslärarna arbetar med detta har gjort mig mer ödmjuk i mitt förhållningssätt 

till validering. Lärarna som arbetar med detta brinner för det de gör och det jobb de lägger 

ner, både på och utanför arbetstid, är beundransvärt. 

 

5.2 Metoddiskussion 

Jag har i denna uppsats använt mig av en kvalitativ metod i form av halvstrukturerade 

intervjuer. Repstad (2007) skriver att det kvalitativa synsättet inriktar sig mot själva individen 

och att man genom det får ett djup i sin studie. Jag valde att använda mig av halvstrukturerade 

intervjuer då de bäst kunde besvara mina frågeställningar och mitt syfte. Observation hade 

kunnat vara ett alternativ men det valde jag bort på grund av flera orsaker, bland annat 

tidsbrist men även att en valideringssituation kan vara känslig. Både valideringslärare och 

validand kan bli påverkad av min närvaro. Detta i sin tur hade kunnat bidra till att resultatet 

inte gav en rättvis bild. Även panel- och gruppintervju valdes bort som metod då jag tror att 

mina empiriska data skulle ha kunnat påverkas av att ha flera intervjupersoner samtidigt. Det 

kan finnas en fara med sådana studier enligt Eliasson (2006) som menar att en av 

intervjupersonerna kan ta över och då blir inte intervjun lika djupgående. 

 

Under intervjun använde jag mig av en intervjuguide som en hjälp till samtal vilken 

underlättade själva intervjun. Frågorna var relevanta men under intervjun gång kom flera 

tankar upp som jag inte hade förberett mig på men som jag ändå tog upp till diskussion 

eftersom de var relevanta för stunden och för min studie. Att ha en förförståelse är nödvändigt 

enligt Repstad (2007), detta tror jag kan vara både en fördel men även en nackdel. Min 

förförståelse gjorde att min utformning av frågor skulle vara vägledande i intervjuerna men 

inte vara så att de enbart skulle kunna svaras ja eller nej på. Jag har en del 

bakgrundskunskaper om vad validering innebär och hur det går till. Utifrån den förförståelsen 

försökte jag gå in i varje enskild intervju med en öppenhet och medvetenhet om min 

förförståelse för att inte påverka de intervjuade. En nackdel kan vara att jag innan jag ställt 

frågan i större eller mindre omfattning visste svaret på grund av mina bakgrundskunskaper. 

Kvale (1997) anser att den kvalitativa intervjun lämnar ett utrymme för den intervjuade att 

svara på frågorna utifrån sina erfarenheter och med sina egna ord vilket ger en hög 

trovärdighet hos de intervjuade. 
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Hur valideringsprocessen går till skiljer sig mellan olika skolor. Dessutom är det även ett 

faktum att lärarkompetensen ser olika ut inom olika kunskapsområden, antingen har man en 

inriktning mot social omsorg eller så mot omvårdnad. Även tillvägagångssättet vid validering 

kan skilja sig åt varför jag valde att genomföra mina intervjuer inom samma arbetslag på en 

och samma skola. Att göra om studien men på ett annat ställe tror jag kan få ett likvärdigt 

resultat, dock skriver Repstad (2007) att en kvalitativ undersökning är föränderlig då olika 

personer under en annan tid kan ge olika svar, den är således inte dynamisk.  

 

Vid intervjutillfällena använde jag mig av en bandspelare vilket underlättade samtalet med 

den intervjuade då jag till fullo kunde koncentrera mig på denne. Jag är medveten om att 

bandspelaren kan ha en hämmande effekt och påverka den intervjuade på det sätt att de tänker 

igenom det de ska säga innan de väl säger det. Detta var något som hände i början av 

intervjuerna, efter hand som intervjun fortlöpte vande de sig vid den under intervjun och jag 

upplevde att de kunde tala fritt och få utveckla det de ville säga. Jag upplevde inga problem 

med transkriberingen av intervjumaterialet. Till sist anser jag att studiens syfte har uppnåtts 

och frågeställningarna har besvarats utifrån denna metod. Inte minst har detta att göra med 

mitt val av teori. Kommunikation och samspel mellan människor är en del av det 

sociokulturella perspektivet vilken jag uppfattar som en viktig aspekt i validering och 

valideringsprocessen. Jag anser att olika författares synpunkter - Säljö (2000), Bergem (2000), 

Andersson (2006), Jansson (2004) med flera – har hjälpt mig till att förstå data kring detta 

ämne. 

 

5.2.1 Reliabilitet och validitet utifrån min studie 

Reliabiliteten, det vill säga tillförlitligheten, hos och användbarheten av ett mätinstrument 

innebär enligt Bergström & Boreús (2008) att mätningen vid en viss tidpunkt ska kunna ge 

samma resultat vid en förnyad mätning. Eliasson (2006) skriver att en ökad reliabilitet ger en 

ökad validitet i studien. Att kunna påvisa trovärdigheten i en kvalitativ studie är ett av de 

största problemen enligt Bergström & Boreús (2008) vilket jag kan hålla med om till viss del. 

 

Jag har även en insikt i att reliabiliteten i en kvalitativ undersökning inte är statisk då olika 

faktorer kan påverka människan vilket kan innebära att svaren inte blir samma varje gång. En 

aspekt som måste tas i beaktning är tidsaspekten. Med tanke på studiens tidsram har intervjuer 

genomförts på endast en skola vilket kan ses som en svaghet. Kvale (1997) skriver att det är 
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svårt att göra en generalisering när undersökningen är liten vilket jag kan hålla med om. Min 

intention har inte heller varit att generalisera utan belysa den 'faktiska' situationen som den är 

just nu på en 'faktisk' plats. Jag anser att de svar jag har fått under intervjuerna har varit 

trovärdiga och att de svar jag har fått även skulle vara i linje med andra även i en annan studie 

med samma utgångspunkter vilket ger studien en hög tillförlitlighet. För att ytterligare öka 

tillförlitligheten har informanterna varit delaktiga i de tolkningar och den analys jag har gjort 

av det empiriska materialet. Min förförståelse kan utgöra en vinkling av problemet samt att 

tolkningarna av resultatet kan bli nyanserat av mina tidigare erfarenheter. 

 

Validiteten, eller också det som kallas trovärdighet, innebär om jag verkligen mäter det jag 

har för avsikt att mäta enligt Bergström & Boreús (2008). Men för att uppnå trovärdighet 

anser jag att rätt mätinstrument har använts och att rätt personer har tillfrågats. Jag har således 

undersökt det jag ämnat undersöka. Jag har fått fram en tydlig bild av vad lärarnas syn på 

olika delar inom validering vilket var mitt syfte. Jag har haft en vilja att få ett djup i min 

studie snarare än bredd vilket jag anser att jag har fått i och med lärarnas åsikter. Detta 

erhåller man vid en kvalitativ intervju där strävan efter den intervjuades kunskaper inom 

ämnet är det viktiga. 

6. Sammanfattande slutsatser 

De slutsatser jag har kommit fram till i min studie är att validering idag är en komplex process 

där validand och valideringslärare redan från början bör ha en god kontakt. I 

valideringsprocessen ingår flera olika delmoment vilka kräver en god kommunikation mellan 

de båda. Genom kommunikation ska valideringsläraren bedöma de kunskaper och den 

kompetens validanden har utifrån kursmålen som finns beskrivna. De intervjuade lärarna 

anser att validering är ett bra sätt att synliggöra den kunskapen, detta sker på olika sätt. Dels 

genom intervjuer och självskattningsskalor men även genom praktiska övningar som valideras 

ute i verksamheterna. Resultatet visar även att arbetslivserfarenheten som lärare har betydelse 

för valideringen. Det krävs att man har en god ämneskompetens och att man är väl förtrogen 

med kursmålen. Man måste kunna omsätta den verbala informationen man får vid en 

djupintervju till kursmålen som finns beskrivna. Lärarna anser själva att en valideringsintervju 

är ett svårt moment. Samtidigt som man intervjuar ska man anteckna, lyssna och reflektera 

över den målbeskrivning som finns. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning inom ämnet validering skulle kunna vara att byta perspektiv, 

att ta reda på hur de personer som har validerat sina kunskaper upplever själva 

valideringssituationen och valideringsprocessen. Om de har något förslag själva hur man kan 

visa den kunskap och kompetens de besitter. Idag kan man ju undra om all kunskap verkligen 

kommer fram vid valideringstillfället eller om en del förblir osedda. Om de vid utvärderingen 

kommer med förslag på förändringar så kan det ju vara möjligt att förbättra 

valideringsprocessen så att syftet med att få fram validandens kunskap och kompetens ökar 

och bedömningen blir rättvis. En annan infallsvinkel skulle kunna vara att undersöka vad våra 

fackförbund anser om validering. Finns det en önskan hos dem att argumentera för införandet 

av nationella riktlinjer inom validering? Införandet av nationella riktlinjer skulle kunna 

underlätta bedömningen av validanden. Idag är det inte bara inom vård- och omsorg man kan 

validera. Även andra yrkeskategorier, bland annat inom storkök, företagsekonomi och 

marknadsföring, kan genom detta erhålla ett formellt betyg till personen och därmed öka 

möjligheterna att vara anställningsbar. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

1. Hur länge har du arbetat som vårdlärare? 

2. Vilket/vilka ämnen undervisar du i? 

3. Vad innebär validering för dig? 

4. Hur länge har du arbetat med validering? 

5. Vilket/vilka ämnen validerar du i? 

 

Pedagogisk kompetens 

1. Vilken pedagogisk utbildning har du? 

2. Vad har du för erfarenhet inom undervisning? 

3. Vad har du gör utbildning inom validering? 

 

Ämneskompetens 

1. Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter? 

2. Håller du dig uppdaterad inom ditt ämnesområde? Hur? 

 

Yrkeskompetens 

1. Anser du att dina värderingar, personlighet, ditt sätt att vara kan ha betydelse i en 

valideringssituation? På vilket sätt? 

2. Anser du att du kan möta de studerande på en språkligt förståelig nivå? 

3. Krävs det speciellt ansvar då det gäller bemötande från lärarens sida i 

valideringssituationer? 

4. Anser du att det krävs specifik lärarkompetens i valideringssituationer jämfört med 

traditionell undervisning? I så fall vilken och varför? 


