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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att belysa vårdlärarnas lärarkompetens och deras 
uppfattning om vilken kompetens som behövs i valideringssituationer inom vård- och 
omsorgsutbildning. Frågeställningarna var: vilken lärarkompetens har lärarna som 
arbetar med validering och behövs det någon specifik lärarkompetens i 
valideringssituationer. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i denna studie 
där målet har varit att få en förståelse för lärarnas egna upplevelser och uppfattningar. 
Studien genomfördes med halvstrukturerade intervjuer med sex lärare inom 
omvårdnadsprogrammet. Resultatet visar att ingen av lärarna i studien har en formell 
utbildning i validering, samtliga har dock gedigen erfarenhet av såväl praktiskt arbete 
inom sitt eget ämnesområde som undervisning inom vuxenutbildningen. Vidare framgår 
det av vårt resultat att lärarna anser att det finns vissa skillnader på vilken 
lärarkompetens som behövs i valideringssituationer jämfört med 
undervisningssituationer. Några exempel på detta kan vara större social sensibilitet, 
förmåga att förmedla trygghet och avdramatisera situationen samt krav på objektivitet 
och öppenhet inför en annan persons kunskaper. 
 

Nyckelord: validering, lärarkompetens, vuxenutbildning, omvårdnadsprogrammet, 
vårdlärare. 



   

   

 

Abstract 
The purpose of this study was to find out the teaching competence of the teachers and 
their opinion about the needed competence to perform a validation for nursing care 
education. The research questions were: What is the teaching competence of the 
teachers working with validation and is there any specific competence required in 
validation situations. We have chosen a qualitative method in this study, were the 
objective was to get knowledge about teachers own experiences and opinions. We have 
implemented interviews with possibility to go deeper with follow-up questions during 
the interviews with six teachers. The result shows that neither teacher in the study has a 
formal education in validation. All has a solid experience as well as practical work in its 
subjects and teaching adults. Furthermore, our study shows that the teachers consider 
that there are certain differences in the needed teaching competence in validation 
situations compared with education situations.  Some examples on this can be higher 
social sensibility, ability to provide comfort and lower the pressure in the validation 
situation. Furthermore there are also requirement objectiveness and openness towards 
another person’s knowledge. 
 
Keywords: validation, teacher competence, adult education, nursing care education, 
teachers in nursing care education.  
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Inledning 
Validering är ett relativt nytt fenomen inom skolan. Utvecklingen i dagens samhälle och 
yrkesliv kräver att människor vidareutbildar sig kontinuerligt. Detta innebär att 
vuxenutbildningen har fått till uppdrag att tillmötesgå vuxenstuderande på ett varierat 
och flexibelt sätt.1 I Lpf 94 kan man läsa att skolan skall ta till vara de kunskaper och 
erfarenheter som eleverna fått genom sitt yrkesliv.2  Numera kan man nå målen i 
kursplanerna genom validering och inte bara genom undervisning som det tidigare varit.  
 
För oss innebär validering 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. Validering har blivit allt vanligare och ett viktigt redskap inom 
vuxenutbildningen. Många vuxna efterfrågar möjligheter att kombinera förvärvsarbete, 
familj och studier. Det är en förutsättning för att kunna vara fortsatt attraktiv på 
arbetsmarknaden i vårt förändliga samhälle. Inte minst inom de praktiskt orienterade 
yrkena krävs en påspädning av kunskap och det finns en vinst med att knyta samman 
praktik och teori. Genom validering kan man på en kortare tid få formella betyg på de 
kunskaper man redan besitter samt även få reda på vad som saknas och behöver 
kompletteras med studier. I vårt arbete som lärare inom vuxenutbildning förekommer 
validering bland annat inom vård- och omsorgsprogrammet vilket har skapat ett intresse 
för detta ämne då vi tror att validering kommer att öka i omfattning i framtiden. Under 
vår utbildning på Lärarhögskolan har en av oss fördjupat sig i ämnet. Den andra av oss 
har dessutom erfarenheter från validering men då främst av de praktiska delarna av 
olika kurser inom omvårdnadsprogrammet. 
 
Det är viktigt för oss som lärare att veta vilken kompetens som behövs för att bli bra 
validerare. Därför har vi valt att fokusera på lärarkompetens i relation till validering och 
ta reda på vilken lärarkompetens som lärarna har respektive anser sig behöva i 
valideringssituationer. Vi är dessutom intresserade av att veta om lärarna uppfattar att 
det behövs en specifik lärarkompetens i en valideringssituation. 

                                                 
1 Gunilla Jacobsson,  Erfarenheter och reflektioner av validering som metod i flexibel utbildning inom 

omvårdnadsområdet. [Pdf-fil]. Hämtad: 2007-09-06 Tillgänglig: 

URLhttp://www.cfl.se//images/pdf/validering/erfarenheter.pdf. s 2 

2 Lpf 94 Skolverket.se. Läroplan för de  frivilliga skolformerna. 

 Hämtad: 2007-12-17 Tillgänglig: URL  http://www.skolverket.se 
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Bakgrund 
Enligt Centrum för flexibelt lärande (CFL) är validering en del av det livslånga lärandet.3 
Begreppet det livslånga lärandet innebär att individer lär genom hela livet, på många 
olika sätt. Inte bara genom skola utan även i arbetslivet, familjen och på fritiden.4 
Egidius beskriver att begreppet livslångt lärande började användas runt 1970. Det 
spreds genom FNs: organ för kunskapsutveckling (UNESCO) och var ett humanistiskt 
begrepp som innebar att människor skulle frigöras ”från makthavarnas egoistiska sätt 
att tolka världen”.5 Enkelt förklarat kan man säga att människan själv ska få bilda sig en 
egen uppfattning om saker och ting och att själv söka kunskap kring till exempel politik, 
ekonomi med mera. Från slutet av 1990-talet är begreppet livslångt lärande inte bara ett 
humanistiskt begrepp utan också ett företagsekonomiskt begrepp eftersom det ger 
möjlighet för företag att uppdatera sina anställdas kunskaper i sitt arbete. Forskning om 
lärande i arbetslivet har visat att man lär bäst i de konkreta situationer där det inlärda 
används, det vill säga, det man lär sig på sin arbetsplats är mer effektivt lärande än det 
som sker i fristående utbildningar och kurser.6 Validering är en hjälp för att kunna 
förverkliga det livslånga lärandet.7 Själva valideringsbegreppet innefattar vägledning, 
värdering, och erkännande av det livslånga lärandet och innebär att människors reella 
kompetens jämförs med betyg i gymnasie-, vuxen- och högskoleutbildning.8 

Validering 
 
I DS 2003:23 definieras begreppet validering som en strukturerad bedömning, värdering 
och erkännande av kunskap och kompetens som uppnåtts i och utanför det formella 
utbildningsväsendet.9 Jacobsson menar att validering innebär ett förändrat 
förhållningssätt till de vuxenstuderande och deras kunskaper och erfarenheter som har 
förvärvats i yrkeslivet eller på annat sätt.10 Valideringens syften är att:  
 

                                                 
3 CFL Valideringsprocessen. (2002-11-06). [Pdf-fil]. Hämtad: 2007-04-24 Tillgänglig: URL 

http://www.cfl.se//images/pdf/validering/processen_agneta_o_eva.pdf  s 1 

4  Eva Lindvall, Vägledning i validering, att resa i livstiden. (Lund: Studentlitteratur, 2004), s 20-28. 

5 Henry Egidius, Pedagogik för 2000-talet. (Stockholm: Natur och kultur, 2000), s 179. 

6 Ibid. s 179-182. 
7 Lindvall, 2004, s 20-21. 

8 Inge Marie Lundborg, Validering – ett sätt att värdera och erkänna kunskap. I  Claes-Göran Wenestam & Birgit 

Lendahls Rosendahl (Red), Lärande  vuxenlivet. (Lund: Studentlitteratur, 2005), s 202. 

9 DS 2003:23 Utbildningsdepartementet. Validering m.m. - fortsatt utveckling av vuxnas lärande.  [Pdf-fil]. 

Hämtad: 2007-09-04. Tillgänglig: URL http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/60/9929e113.pdf , s 19. 

10 Jacobsson: 2007-09-06, s 2. 
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1. klarlägga kunskapsnivån för att kunna anpassa innehållet i och/eller förkorta 
studietiden för den enskilde i en pågående utbildning.  

2. definiera utgångsnivå för vidare studier. 
3. dokumentera faktiska kunskaper och färdigheter inför ansökan om anställning 

eller i samband med personalutveckling på en arbetsplats.11 
 
Lindvall är noga med att poängtera att validering inte är något man studerar till, utan 
man bedöms för de erfarenheter och kunskaper som man redan besitter. Hon anser att 
validering inte är någon utbildning och att validanden, det vill säga personen som 
validerar sina kunskaper, kan behöva göra kompletterande uppgifter för att få ett 
betyg.12 Det är därför viktigt att skilja på validering och prövning där det sistnämnda 
innebär en studieform där en elev, på egen hand, läser in en kurs och därefter genomför 
ett prov för att på så vis tenta av denna.13 En prövning är till sin karaktär kontrollerande, 
det vill säga att en individs kompetens bedöms svara mot kriterier för en viss kurs. 
Validering däremot är av utforskande karaktär där man gör en inventering av en 
individs reella kompetens.14 
 
Det svenska valideringssystemet består i att validera tre kompetensslag. Dessa är 
baskompetens, som består av till exempel läsa, skriva, räkna, datakunskap inriktad mot 
yrkesområdet. Med generell kompetens menar man en allmän förmåga att fungera på en 
arbetsplats som att kunna ta eget ansvar, arbeta i grupp, problemlösning, hantera 
relationer på arbetet samt planera och kunna prioritera. Yrkesskompetens är förmågan 
att klara av att arbeta inom ett visst yrke. Ofta bedöms vissa delar i undervisningsmiljö 
medan andra delar bedöms ute i verksamheterna.15 
 
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 även diskussioner och muntliga eller skriftliga 
bedömningar.16 Även Jansson beskriver att tester, intervjuer och bedömningar ute i 
verksamheter är verktyg som ofta används. Han beskriver vidare att en självskattning av 
den reella kompetensen är det första som individen måste göra.17  
 
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 

                                                 
11 DS 2003:23, s 21. 

12 Lindvall, 2004 , s 34-35. 

13 Per Andersson, Validering av vuxnas lärande. I Staffan Larsson (Red.) & Lars Erik Olsson (Red.), Om vuxnas 

studier. (Lund: Studentlitteratur, 2006), s 116. 

14 Tommy Jansson, Validering – att synliggöra individens resurser. (Malmö: Liber Ekonomi, 2004), s 66. 

15 Ibid. s 13, s 76-84. 

16 Andersson,  2006, s 123-124. 

17 Jansson,  2004, s 84. 
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därför se annorlunda ut om man jämför mellan olika skolor.18 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. Det krävs klara riktlinjer och 
normer för hur validering ska genomföras och vilken ideologisk grund som riktlinjerna 
ska vila på.19  
 
CFL (Nationellt centrum för flexibelt lärande) har deltagit i projektet Euroval 
tillsammans med flera europeiska länder. Tillsammans har man utvecklat riktlinjer och 
kvalitetskriterier för att få ett gemensamt synsätt på validering inom Europa. 
Riktlinjernas mål är att skapa en gemensam metod för kvalitetsarbete i 
valideringsprocessen för validering. Det ska bidra till att alla som arbetar med 
validering ska få möjlighet ”att utvärdera, följa upp, övervaka och omvärdera den egna 
valideringsprocessen”.20 
  
Efter en sökning på Google kunde vi se att det idag finns högskolekurser på 7,5 
högskolepoäng om validering vid exempelvis, Malmö högskola, högskolan i Gävle och 
Umeå universitet. Dessutom finns en hel del andra kurser på ett antal universitet och 
högskolor som berör vuxnas lärande där validering delvis ingår. 

Lärarkompetens 
 
I Lpf 94 kan man läsa att läraren alltid ska utgå från den enskilda elevens behov och 
förutsättningar och erfarenheter och stärka dennes självförtroende, vilja och förmåga. 
Lärarens arbete ska organiseras så att varje elev utvecklas och stimuleras och upplever 
att kunskapen är meningsfull. Eleverna ska också få stöd att utveckla sitt språk och sin 
kommunikation. Läraren ska även handleda och stödja samt ge särskilt stöd till elever 
som har svårigheter. Dessutom ska läraren samverka med andra lärare, utnyttja de 
kunskaper och erfarenheter av arbets- och samhällsliv som eleverna har och beakta den 
utveckling som sker inom både ämnesområdet och inom pedagogisk forskning.21 
 
Lärarens uppdrag i skolan, med målsättningen en skola för alla, är att ge alla elever med 
sina olika förutsättningar, lika möjlighet till utveckling och lärande. Vidare ska all 
personal inom pedagogisk verksamhet ha en fördjupad pedagogisk kompetens att möta 
alla elever. Detta innebär att lärare alltid måste utgå i från att eleverna befinner sig på 
olika nivåer och ha kompetens att kunna organisera arbetet ”så att hänsyn tas till elevers 

                                                 
18 Lindvall, 2004, s 13. 

19 Per Andersson, Nils-Åke Sjösten & Song – Ee Ahn. Att värdera kunskap, erfarenhet och kompetens. Perspektiv 

på validering. (2003). [Pdf-fil] Hämtad: 2007-12-10. Tillgänglig: URL 

http://www.miun.se/upload/forvaltning/UFB/Validering/Att%20v%C3%A4rdera%20kunskap%20och%20kompeten

s.pdf, s 115. 

20  CFL. Validering. [www dokument] Hämtad: 2007-12-07. Tillgänglig: URL http://pedagogik.cfl.se/?sid=1634, s 1. 

21 Lpf 94. 2007-09-06. 
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olika behov av tid, stimulans och stöd”.22 Lärarkompetensen måste därför omfatta 
förmågan att anpassa utbildningen till varje enskild elevs förutsättning.23 
 
Jansson menar att man genom motivation och reflektiv inlärning, kan få djupare, 
bestående kunskaper. Det krävs att läraren har en dialog med den studerande för att 
uppnå detta. Lärarkompetensen måste därför innefatta att man har förmågan att 
inspirera, vägleda och följa upp de studerandes lärandeprocesser. Som lärare bör man 
även ha en helhetssyn som utgångspunkt för detaljstudier så att inte som ska läras in blir 
små, osammanhängande delar.24  
 
Kroksmark diskuterar lärarkompetensens innehåll och beskriver tre perspektiv på detta. 
Enligt det första perspektivet är det lärarens naturgivna förmåga att undervisa samt goda 
ämneskunskaper det som kännetecknar lärarkompetensen. Andra perspektivet lägger 
fokus på elevens förmåga/oförmåga att lära och lägger inte lika stor vikt vid lärarens 
kompetens. I det tredje perspektivet talar Kroksmark om den totala 
undervisningskompetensen. Med detta menar han att den teoretiska och den praktiska 
undervisningskompetensen består av kunskapsområdena undervisning, inlärning samt 
relationer dessa emellan.25 Med andra ord är lärarkompetensen i detta perspektiv 
”förmågan att undervisa på ett sådant sätt att någon annan utvecklar kunskaper och 
färdigheter”.26 

Lärarkompetens i valideringssituationer 
 
Jansson menar 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 på alla livets 
arenor och leder till kompetens.27 För att arbeta med validering måste man acceptera att 
kompetens är lika mycket värt oavsett på vilket sett man har skaffat sig den.28 
 
Han menar vidare att det finns olika roller inom validering. Som valideringsvägledare 
har man till uppgift att föra en dialog med validanden innan själva valideringen äger 
rum. Vägledaren ska på individens villkor hjälpa denne att dokumentera de reella 
resurserna i en valideringsplan. Jansson påpekar att vuxna människor ofta inte har en 

                                                 
22 Bengt Persson, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. (Stockholm: Liber, 2001), s 101. 

23 Ibid. s 98-101. 
24 Jansson, 2004, s 47-48. 

25 Thomas Kroksmark, Undervisningsmetodik som forskningsområde. I Michael Uljens (Red.), Didaktik. (Lund: 

Studentlitteratur, 1997), s 84-86. 

26 Ibid. s 86. 

27 Jansson, 2004, s 62. 

28 Ibid. s 12. 
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klar självinsikt om detta vilket medför att de ofta har stort behov av vägledning. 
Vägledningen handlar främst om motivation och lyhördhet för att försöka lotsa 
individen mot en god framtid. Yrkesbedömare är erkända yrkesmän inom olika 
branscher som har till uppgift att bedöma andra personers kompetens inom yrket. För att 
bedömningarna ska utföras likvärdigt och dokumenteras på ett bra sätt, måste 
yrkesbedömarna ha utbildning i validering och de valideringsverktyg som är aktuella 
samt tillgång till bra kompetensbeskrivningar från de nationella branschorganen. 
Valideringspedagogens roll består i att inventera, bedöma samt dokumentera 
validandens kompetensresurser. Det handlar om att göra en inventering av den reella 
kompetensen som individen har samlat på sig.29  Det är på denna roll vi lägger vår fokus 
i denna studie. 
 
Vid en validering av en vuxen person, som kanske inte suttit i skolbänken på många år, 
måste bemötandet och utmaningarna anpassas efter individen. Uppmuntran och stöd 
samt uppgifter som kan klaras gör att självförtroendet växer hos validanden. Hon eller 
han måste få känna att de redan kan mycket och att det samtidigt finns mer att lära. 
Framgång är viktig men de misstag som görs måste också behandlas som naturliga steg 
i inlärningsprocessen.30 Man bör därför ”höja ribban i lagom takt efter varje individs 
förutsättningar”.31 

Tidigare forskning 
 
Här beskriver vi tidigare forskning som berör vår c-uppsats. Vi har valt att ta med två c-
uppsatser eftersom resultaten av dessa till viss del har varit det som fått oss att bli 
intresserade av validering och lärarkompetens. Dessutom redogör vi för en D-uppsats, 
en rapport om validering samt en avhandling om lärarkompetens. Vi har dock inte hittat 
någon avhandling om validering. Idag finns det en hel del c-uppsatser om validering 
men däremot saknas forskning på högre nivå. Det finns forskning om lärarkompetens 
men inte kopplat till validering. Det finns dock litteratur samt rapporter som berör 
ämnet. Vi vill därför sammanföra validering med lärarkompetens i denna studie och se 
vilken kompetens vårdlärare som idag arbetar med validering har samt vilken 
kompetens de anser sig behöva. Dessutom vill vi ta reda på om det finns någon specifik 
kompetens som behövs i valideringssituationer. 
 
Thor & Thor har skrivit examensarbetet Lärares erfarenheter av validering på Komvux. 
De genomförde intervjuer med nio lärare som arbetade med validering inom vård- och 
omsorgsutbildningen, på tre olika Komvuxskolor. Syftet med examensarbetet var att 
undersöka vilka erfarenheter dessa lärare hade av valideringsprocesser samt att även få 
fram förslag på förändringar och förbättringar. Studien visar bland annat att lärarna 
ansåg att det var viktigt med utbildning i validering, nationella riktlinjer samt att de som 
                                                 
29 Ibid. s 62-64. 

30 Ibid. s 52-55. 

31 Ibid. s 54. 
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arbetar med validering ska ha ett genuint intresse för detta och ha lång erfarenhet av 
själva läraryrket.32 
 
Examensarbetet Läraren och människan i validering. En intervjustudie om vad lärarna 
upplever som ramfaktorer vid validering av Johansson bygger på intervjuer med sex 
lärare som utför validering. Studien hade syftet att undersöka vilka ramfaktorer som 
lärare uppfattar som styrande vid validering vid vård- och omsorgsutbildningen. En 
ramfaktor som ansågs viktig var tiden, eftersom det enligt lärarna behövdes tid för 
samarbete och diskussioner med andra lärare. Som lärare i valideringssituationen ska 
man ha en tro på att man lär hela livet och lyhördhet och engagemang anses vara viktiga 
egenskaper. Bemötandet ansågs vara speciellt viktigt i valideringssituationen. För att ge 
validanden de bästa förutsättningarna måste man som lärare övergå till en mer jämlik 
nivå.33 
 
Lindvall har genomfört en fenomenografisk studie, Validering – mer än en metod. En 
studie av förhållningssätt till validering och dess möjlighet att förstärka den 
pedagogiska processen, där hon bland annat beskriver hur validerande lärare uppfattar 
validering. Resultatet visar att lärares syn på sitt arbete har betydelse för 
förhållningssättet till validering. Dessutom menar hon att validering kräver en 
utveckling av yrkesrollen och professionell yrkeskompetens. Lärarna i Lindvalls 
undersökning ansåg bland annat att det krävs utbildning och riktlinjer för att skapa ett 
gemensamt synsätt på validering.34 
 
Ringströms rapport Vägledning i validering – tankar om kvalitetssäkring, kompetens 
och krav har syftet att bland annat belysa kvalitets- och kompetenskrav då det gäller 
vägledning inom validering. Ringström har kommit fram till att samtalsteknik, 
vägledningsmetodik, en kunskap om att ställa rätt frågor som leder samtalet framåt, 
empatiskt förmåga, förmågan att kunna vara observant på det som sägs mellan raderna 
samt skicklighet i att kunna synliggöra det outtalade ingår i vägledarens professionella 
förhållningssätt. Där ingår även att ha förmåga att inspirera och motivera så att 
validanden kan, vill och vågar beskriva sin kunskap och kompetens. Det framgår enligt 
rapporten att det är viktigt att läraren, i en valideringssituation, medvetandegör sitt eget 
lärande och syn på hur lärandet sker samt har en förmåga till självanalys då det gäller 
attityder och värderingar. Bemötande har också betydelse när det gäller validandens 
beslut om huruvida denne vill validera sina kunskaper eller inte. Vidare menar 

                                                 
32 Cecilia Thor & Kristina Thor, Lärares erfarenheter av validering på Komvux. (Examensarbete 10 poäng, 

lärarprogrammet.) Malmö högskola. (2006).  Hämtad: 07-09-08: [Worddokument]. Tillgänglig: 

URLhttp://dspace.mah.se/bitstream/2043/3850/1/Kristinas%20o%20Cecilias%20examensarbete.doc s 14 – ff. 

33 Pia Johansson, Läraren och människan i validering. Intervjustudie om vad lärare upplever som ramfaktorer vid 

validering. (Examensarbete 10 poäng. Påbyggnadskurs i utbildningsvetenskap.) Lärarhögskolan i Stockholm. 

(2005). Institutionen för samhälle, kultur och lärande, 100 26 Stockholm. s 9 – ff. 

34 Eva Lindvall, Validering – mer än en metod. En studie av förhållningssätt till validering och dess möjlighet att 

förstärka den pedagogiska processen. (D-uppsats). Uppsala Universitet. (2002). Hämtad: 2007-09-03. 

[Worddokument]. Tillgänglig: URLhttp://w3.msi.vxu.se/du/magisterlarare/olikamedia/D-uppsats1.doc, s 28 – 37. 
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Ringström att lärarna förutom formell kompetens, genom exempelvis utbildning, även 
behöver specialkompetens i valideringssituationer.35 För att vägleda vuxna i utsatta 
situationer krävs ”skicklighet i att synliggöra, erkänna, bedöma och dokumentera den 
mängd av information den vuxne bär med sig”.36 
 
Studien Läraryrkets villkor relaterade till vårdlärarutbildningen av Kerstin Neckmar 
har bland annat syftet att identifiera och tydliggöra problematiska situationer inom vård 
läraryrket och att öka förståelsen för vårdlärarkompetensens innebörd. Intervjuer 
genomfördes med 15 vårdlärare inom vuxenutbildning. Den personliga kompetensen 
ansågs vara en viktig del inom lärarkompetensen. Den beskrevs som egenskaper och 
kvaliteter som läraren besitter, som exempelvis positiv utstrålning, visa arbetsglädje, 
självförtroende, flexibilitet, förmåga att sätta gränser och våga visa känslor. En annan 
del av lärarkompetensen var den sociala och kommunikativa kompetensen som innebar 
allmänmänsklig kompetens och medvetenhet om människosyn och elevsyn. Bemötandet 
av elever ingick också och man beskrev att man som vårdlärare måste ha förmågan att 
förmedla tillit, bekräfta, lyssna och ha tålamod med eleverna. Vikten av att vara en 
positiv förebild poängterades. I lärarkompetensen ingick även pedagogisk-metodisk 
kompetens som handlade om bland annat, pedagogisk bredd och att man är medveten 
om den egna pedagogiska grundsynen som man har. Det ansågs också viktigt att kunna 
sätta in kunskap i ett sammanhang och att man har förstående för elevernas 
kunskapsbehov. Den specifika yrkes- och ämneskompetensen innebär att en kompetent 
vårdlärare bör ha lång yrkeserfarenhet från vården och ämneskunskaper om det område 
man ska undervisa i. Många ansåg att goda ämneskunskaper var av stor vikt för 
lärarkompetensen medan några få av de intervjuade lärarna menade att det inte var det.37  

Teoretisk referensram 

Vi har valt att använda oss av Trygve Bergems tankar kring lärarkompetens. Förutom 
pedagogisk och ämneskompetens pratar han främst om begreppet yrkesetisk kompetens 
vilket vi tror är enormt viktigt, om inte viktigast, för läraren att ha i 
valideringssituationer. Dessutom ha vi använt oss av Arne Malténs bok Lärarkompetens 
där han diskuterar begreppet utifrån flera olika perspektiv; organisatoriskt, ideologiskt, 
vetenskapligt, pedagogiskt, inlärningsteoretiskt, didaktiskt, kommunikativt, vardags- 
och framtidsperspektivet. Vi har tittat närmare på några av dessa perspektiv som enligt 
Maltén, bör ingå i lärarkompetens. 

                                                 
35 Ann-Christine Ringström, Vägledning i validering – tankar om kavlitetssäkring, kompetens och krav. Rapport 

från Valideringsdelegationen. (2005). Hämtad: 2007-09-26. [pdf-fil]. Tillgänglig: URL 

http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/dokument/RingstromVaglVal.pdf, s 4 – ff. 

36 Ibid. s 24. 

37 Kerstin Neckmar, Läraryrkets villkor relaterade till vårdlärarutbildningen. (1998). [pdf-fil]. Hämtad: 2007-09-11. 

Tillgänglig: URL http://dspace.mah.se:8080/sdpace/bitsream/2043/904/1/lic_neckmar, s 12 – ff. 
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Lärarkompetens enligt Bergem 

Trygve Bergem menar att lärarprofessionen består av tre former av kompetens som 
smälter samman till en helhet. Pedagogisk kompetens handlar om att man som lärare 
ska ha kunskap om pedagogik, didaktik, teori, förutsättningar för lärande, elevers behov 
och förmåga att individualisera. Ämneskompetens består av olika ämneskunskaper och 
ämnesdidaktiska insikter och att man som lärare håller sig uppdaterad om vad som 
händer inom de ämnesområden som man undervisar i. Yrkesetisk kompetens är en 
kontinuerlig process som är kopplad till lärarens egen personliga utveckling. Bergem 
menar att ”lärarens uppträdande visar om det råder överrensstämmelse mellan liv och 
lära”.38 Det är viktigt att man som lärare står upp för och tillkännager vad de står för i 
det offentliga rummet. Yrkesrollen bör stärkas och därför bör man fundera kring vilken 
roll man faktiskt har som lärare.39 
 
Det finns ett flertal olika förmågor man måste ha som lärare då det gäller yrkesetisk 
kompetens. Man måste besitta en yrkesetisk medvetenhet, vilket innebär att man har 
kunskap om de etiska förpliktelser och ansvar som hör till en lärares yrkesutövning. 
Social sensitivitet betyder att man måste kunna fånga upp och se andras behov samt ha 
empati och vilja att sätta sig in i andras situation. Man bör också ha en moralisk 
omdömesförmåga och även kunna bedöma konsekvenserna av olika handlingsalternativ. 
Det gäller också att man har goda yrkesetiska attityder eftersom negativa attityder kan 
avslöjas omedvetet i en persons beteende och uppträdande. Därför är det viktigt att 
lärarna har läroplanernas texter i bakhuvudet, den positiva människosynen och tankar 
kring mötet med elever som ska präglas av tillit och respekt.40  
 
Yrkesspråk handlar om att lärarna använder ett gemensamt språk som avspeglar lärarnas 
förståelse av de grundförutsättningar som finns då det gäller yrkesutövandet. Det är 
viktigt att man som lärare kan dessa språkkoder för att kunna förstå lärarnas tänkande 
och arbetssätt. Utomstående kan dock ha svårt att förstå detta språk. Yrkesetisk 
motivation och karaktärsstyrka handlar främst om hur man som lärare reagerar vid 
problem och konfrontationer. Man kan hantera dessa olika problem på olika sätt. Ibland 
kan vissa försvarsmekanismer användas som till exempel att man skickar vidare 
problemet till rektorn eller att man kanske förnekar att problem finns genom att sopa 
dem under mattan. I andra fall kanske man försöker hitta en snabb lösning på problemet 
utan att ta tag i de bakomliggande orsakerna.41 
 
Bergem beskriver att lärares krav på kompetens har förändrats över tid på grund av ett 
antal orsaker. Bland annat menar han att skolan på senare år, har fått till uppgift att 
utforma en trygg uppväxtmiljö samtidigt som skolan även ska, effektivt och 

                                                 
38 Trygve Bergem, Lärare i etikens motljus. (Lund: Studentlitteratur, 2000),  s 109. 

39 Trygve Bergem, Skjerp deg laerer! Hämtad: 2007-09-25. [Pdf fil] Tillgänglig: URLhttp://www.skal-

skalikke.no/doc/Trygve%20Bergem%20-%20skjerp%20deg%20laerer%20-%20utskr.v.pdf, s 5. 

40 Bergem, 2000, s 32-44. 

41 Ibid. s 44-46. 
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resultatinriktat, skapa en god lärande miljö för eleverna. En annan orsak är också att 
skolan förlängts, vilket innebär att mer innehåll krävs i skolan som eleverna anser är 
relevant för utbildningen. Lärarna har även stora krav på sig att ha omfattande kunskap 
och att uppdatera sig kontinuerligt. Det kan vara svårt att hålla sig ajour med tanke på 
den kunskapsexplosion som skett på senare år, till exempel genom tillgång till Internet. 
Bergem menar vidare att det inte finns något svar på hur lärare ska kunna bli utrustade 
för att bemästra de krav och förväntningar som krävs i dagens samhälle.42 

Lärarkompetens enligt Maltén 

Fyra av Malténs perspektiv är relevanta att beskriva i denna studie. Sett utifrån det 
vetenskapliga perspektivet på lärarkompetensen bör en kompetent lärare bland annat 
kunna ha förmåga till perspektivseende och helhetssyn såväl när det gäller undervisning 
som sin egen yrkesroll. Läraren ska förhålla sig sökande och reflekterande till sin 
yrkesroll, vara kvalitetsmedveten samt grundlig och objektiv. Vidare ska denne vara 
förutsättningslös och fördomsfri och utveckla sin ämneskompetens genom att hålla sig 
uppdaterad och följa med i den vetenskapliga utvecklingen. I lärarkompetensen ingår 
även förmåga till kommunikation samt ett yrkesspråk som underlättar preciseringar.43  
 
Det pedagogiska perspektivet betonar vikten av lärarens självkännedom i och med att 
dennes människosyn helt klart påverkar mötet med de studerande och deras utveckling 
samt kunskapsinhämtning. Lärarkompetensen innehåller bland annat ämneskunskaper, 
metodik samt förmåga till kommunikation och konflikthantering. Relationsbearbetning 
och förmåga till att skapa goda förutsättningar till ett möte med de studerande har även 
den stor betydelse. Enligt Maltén ingår i lärarens uppgift bland annat att fördjupa de 
studerandes självkännedom och självtillit genom att stödja och stimulera samt ge 
självbestämmande och även förvänta sig medansvar från den studerande.44 Hogg & 
Vaughan talar om den självuppfyllande profetian, det vill säga, att våra förväntningar på 
en person påverkar vårt bemötande av denne. Detta leder till att personens beteende så 
småningom anpassar sig efter våra förväntningar.45 Individens självbild bygger på hur 
omgivningen speglar denne. En positiv självbild har stor betydelse för den studerandes 
engagemang och utveckling. I mötet mellan den studerande och läraren är därför 
lärarens attityder och inställning gentemot den studerande av stor betydelse.46  
 
Det kommunikativa perspektivet betonar den centrala betydelsen av god 
kommunikation, såväl verbal som icke-verbal, inom läraryrket. Att lyssna aktivt och ge 
korta bekräftande svar leder till att den studerande upplever att denne får tänka och 
reflektera fritt. Läraren ska ha en inlevelseförmåga för att kunna uppfatta signaler från 

                                                 
42 Bergem, 2007-09-25, s 1 – 8. 

43 Arne Maltén, Lärarkompetens. (Lund: Studentlitteratur, 1995), s 101-116. 
44 Ibid. s 118-124. 

45 Michael A. Hogg & Graham M. Vaughan, Social psychology. 2nd Ed. (Harlow: Prentice Hall, 1998), s 331-332. 
46 Maltén, 1995, s 127-129. 
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den studerande och på så sätt skapa en trygg atmosfär i mötet. Vidare har lärarens 
personlighet betydelse samt intresse för andra människor.47  
 
Framtidsperspektivet talar bland annat om det livslånga lärandet och vikten av 
kompetensutveckling och ökad professionalisering inom läraryrket.48 Syftet med detta 
ska då vara att lärare ska vidareutvecklas i sin profession och fördjupa sin kompetens. 
Detta ska ske genom fortbildningskurser, lokalt utvecklingsarbete, forskning inom 
pedagogiken samt upprättande av kursplaner och lokala arbetsplaner.49  
 
Sammanfattningsvis menar Maltén att lärarkompetensen uppstår i samspelet mellan 
teori och praxis samt att den består av en rad delkompetenser. Dessa delkompetenser är 
fördjupad ämneskunskap, pedagogisk/psykologisk kunskap, allmändidaktisk och 
ämnesdidaktisk kunskap samt praktisk erfarenhet.50  

Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa vårdlärarnas uppfattningar om lärarkompetens i 
valideringssituationer.  

Frågeställningar 
 

1. Vad innebär validering för lärarna och hur går de till väga? 
2. Vilken lärarkompetens har lärarna som arbetar med validering? 
3. Anser lärarna att en specifik lärarkompetens behövs i valideringssituationer, och 

i så fall, vilken?  

Metod 
Vi kommer i denna del av studien kortfattat redogöra för den kvalitativa metoden som 
vi valt att använda som metod i denna studie. Därefter följer en beskrivning av vårt 
urval, forskningsetiska ställningstaganden och tillvägagångssätt. Slutligen redogör vi för 
datainsamlingsmetoden och databearbetning. 

                                                 
47 Ibid. s 199-201. 

48 Ibid. s 247. 

49 Ibid. s 250-251. 

50 Ibid. s 268-269. 
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Metod- och perspektivval 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i denna studie. Inom kvalitativ 
forskning används metoder som observation, analys av texter och dokument, intervjuer 
samt transkriptioner.51 Vi har genomfört intervjuer med sex vårdlärare som har 
erfarenhet av arbete med validering vilket innebär att vi använt oss av en kvalitativ 
metod. Målet med den kvalitativa metoden är att få en autentisk förståelse för 
människors situation.52 Denna metod gör det möjligt att få reda på hur individen 
uppfattar, upplever och tolkar en företeelse.53 I denna studie är lärarnas kompetens i 
valideringssituationer den aktuella företeelsen. Det är viktigt att vi är medvetna om att 
det som studeras endast är förståeligt i det sammanhang det förekommer i.54 Vi har valt 
att i denna studie utgå ifrån ett lärarperspektiv eftersom vi är intresserade av lärarnas 
egna uppfattningar av lärarkompetens i valideringssituationer. 
 
Förförståelse är ett nödvändigt villkor för att en förståelse ska vara möjlig att uppnå. 
Anledningen till detta är att vi måste börja med vissa idéer om vad vi ska leta efter för 
att skapa en riktning för det vi vill rikta uppmärksamheten mot.55 Vi har en viss 
förförståelse då vi båda har arbetat som lärare under några år. Vi har kollegor som har 
arbetat med validering på våra respektive arbetsplatser och en av oss har även egna 
erfarenheter av att vara lärare i en valideringssituation.  

Urval 
 
Det som har fått styra vårt urval är tillgängligheten. För att kunna genomföra vår studie 
behövde vi intervjupersoner som arbetar eller har arbetat med validering inom samma 
arbetslag. Vårt urvalskriterium var att intervjupersonerna skulle ha minst tre års 
erfarenhet av arbete med validering. Vi började med att ta kontakt med en rektor på en 
komvux skola i mellersta Sverige för att höra om det fanns möjlighet att förlägga vår 
studie där. Efter klartecken från rektorn sände vi ut ett informationsbrev (se bilaga 1) 
via mail där vi bland annat beskrev vår studies syfte och bad att de som arbetade med 
validering, och var villiga att bli intervjuade, att ta kontakt med oss. Vi var noga med att 
redan i brevet informera om att medverkan var frivillig och att intervjupersonen när som 
helst kunde avbryta intervjun om man ville det. Vi nämnde också att vi skulle använda 
en bandspelare vid intervjun så att intervjupersonerna skulle vara förberedda på det då 
intervjun senare skulle äga rum. Sex lärare tog kontakt med oss och ville vara med i 
studien. Tre av dessa undervisar i ämnen med vårdinriktning och tre undervisar i ämnen 

                                                 
51  David Silverman, Interpreting qualitative data. Methods for analysing talk, text and interaction. (London: SAGE 

Publications Ltd., 1993), s 8. 
52 Ibid. s 10. 

53 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser. (Lund: Studentlitteratur, 1998), s 48. 
54 Nils Gilje & Harald Grimen, Samhällsvetenskapernas förutsättningar. (Göteborg: Daidalos AB, 1992), s 188. 
55 Ibid. s 183. 
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med social omsorgsinriktning. Vissa har validerat väldigt mycket medan andra har 
validerat i mindre omfattning. Vi har medvetet valt att förlägga vår studie på en och 
samma skola eftersom vi är intresserade av lärares uppfattningar inom samma arbetslag. 
En orsak till detta är att vi är medvetna om att valideringsgenomförandet ofta ser olika 
ut på olika skolor. Vi gav lärarna en mängd förslag på tider för intervju och de fick 
vända sig till oss för att boka en av dessa tider. 

Datainsamling 
 
Vi valde att genomföra halvstrukturerade intervjuer med de sex vårdlärarna inom vård- 
och omsorgsutbildning för vuxna. Vid halvstrukturerade intervjuer har man olika 
frågeområden i en bestämd följd samt även eventuella följdfrågor. Utrymme måste 
finnas för att följa upp svaren så att intervjupersonen uppmuntras att fördjupa sig i 
frågorna.56 
 
Respondenten ger sin syn på det som intervjuaren vill undersöka för att sedan kunna 
jämföra svaren från olika intervjuer.57 Vid intervjuerna har vi utgått från en 
intervjuguide eller ett frågeschema, som fungerat som en minneslista för att se till att 
alla intervjuområden täckts på ett bra sätt (se bilaga 2). Den innehåller såväl frågor som 
stödord eftersom det skapar ett mer naturligt samtal och minskar risken för att 
intervjupersonen svarar kortfattat på frågorna.58 
 
Vi valde att genomföra intervjuerna på intervjupersonernas arbetsplats på grund av att 
det är en välkänd miljö som intervjupersonerna kan känna sig trygga i. Vi fick tillgång 
till ett av skolans så kallade tysta rum där det fanns stolar och bord. Rummet bör vara 
neutralt, utan telefoner som ringer, människor som stör och annat som kan påverka 
intervjun.59  
 
Det är viktigt att avsätta tillräckligt med tid till intervjun. Vi sade därför att intervjun 
skulle ta ungefär en timme. Både intervjupersonerna och vi som intervjuar kan behöva 
tid till att reflektera och stanna upp under intervjun. Vi behövde också en stund till 
eventuella frågor och diskussion innan själva intervjun startade. Den inledande 
diskussionen har stor betydelse för hela intervjuprocessen eftersom arbetsrelationen 
mellan oss alla som är med i intervjusituationen upprättas genom denna.60 De två första 
intervjuerna tog 45-60 minuter medan de övriga fyra intervjuerna gick något snabbare. 
Vi tror att detta delvis kan bero på att vi som intervjuledare blev säkrare i vår roll och 

                                                 
56 Pål Repstad, Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. (Lund: Studentlitteratur, 1999), s 64. 

57 Annika Lantz, Intervjumetodik,  (Lund:Studentlitteratur, 2007), s 33. 

58 Repstad, 1999,  s 64. 

59 Lantz, 2007, s 73. 

60 Ibid. s 72. 
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även delvis på att intervjupersonerna skiljer i öppenhet och sättet att ge uttryck för sina 
egna uppfattningar och erfarenhet. 
 
Vi har valt att båda delta vid genomförandet av intervjuerna. Enligt Repstad kan en 
fördel med detta vara att den ena har ansvar för frågeschema och den andra kan 
fokusera på den icke-verbala kommunikationen.61 Båda har haft möjlighet att ställa 
spontana uppföljningsfrågor under intervjuernas gång. Efteråt har vi kunnat diskutera 
kring våra uppfattningar av intervjun vilket också kan ses som en fördel. Dock är det 
resurskrävande att vara två då båda måste delta vid samtliga intervjuer. Det finns också 
en risk för att intervjupersonen känner sig i minoritet.62  
 
Som hjälpmedel har vi använt oss av en bandspelare för att efter intervjun kunna 
transkribera det som sagts och därmed underlättas vår databearbetning avsevärt. Många 
människor kan känna sig hämmade när en bandspelare är på vilket kan ses som en 
nackdel.63 Vi var noggranna med att nämna att banden raderas när studien slutförts. 
Användandet av bandspelare bidrar till att de som genomför intervjun kan koncentrera 
sig på ämnet och dynamiken under samtalet. När man sedan lyssnar på bandet hörs 
orden, tonfallet, pauserna och annat som blivit inspelat.64  

Databearbetning 

Vi har bearbetat vår data genom att först läsa igenom våra intervjuer och skaffa oss ett 
allmänt intryck för att sedan kunna gå tillbaka till de delar som varit relevanta för vår 
studie. Det som inte var aktuellt att använda sållades därför bort vid ett tidigt skede. 
Därefter strukturerade vi upp innehållet i fyra olika teman som svarade på det syfte och 
de frågeställningar som finns i denna studie. Vi valde att redan här använda oss av 
Bergems begrepp, pedagogisk kompetens, ämneskompetens samt yrkesetisk kompetens 
samt ett tema som vi kallade för specifik kompetens i valideringssituationer utifrån 
intervjuguiden. Vi kunde tydligt se att vi behövde använda andra teman för att hantera 
resultatet. Vid läsning av materialet framstod fem teman som särskilt centrala: 

• Validering – vad det innebär och tillvägagångssätt  
• Lärarnas kompetens 
• Uppdatering inom ämnesområdet och kontakt med verksamheter 
• Attityder, egenskaper och bemötande  
• Skillnader mellan valideringssituation och undervisningssituation 

                                                 
61 Repstad, 1999,  s 84. 

62 Ibid. s 85. 

63 Ibid. s 71. 

64 Steinar Kvale, Den kvalitiativa forskningsintervjun.  (Lund: Studentlitteratur, 1997), s 147. 
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Forskningsetiska ställningstaganden 
 
Det finns vissa forskningsetiska principer i Sverige. Informations- och samtyckeskravet 
innebär att intervjupersonerna ska informeras om forskningens syfte samt att 
deltagandet är frivilligt.65 Intervjupersoner har därmed rätt att få veta vad intervjun 
gäller, hur mycket 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 därför har rätt att avbryta intervjun när som helst. Det 
är även viktigt att dela ut informationsbreven i tid så att intervjupersonerna har tid att 
tänka igenom om de vill delta eller inte. Även rektorn ska informeras och ge sitt 
godkännande.66 Eftersom vi har använt oss av kvalitativa intervjuer i denna studie är 
informations- och samtyckeskravet viktiga. Vi har tagit kontakt med skolans rektor och 
informerade om vår studie. Efter att ha fått hennes godkännande skickades 
informationsbrev (se bilaga 1) ut till lämpliga intervjupersoner.  
 
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.67 Dessutom kommer 
intervjupersonernas identiteter att vara avidentifierade i studien. Nyttjandekravet 
innebär att de insamlade uppgifterna inte får användas till annat än 
forskningsändamålet.68 Bandet och transkriptionerna kommer att förstöras efter att 
studien är genomförd. Redan i informationsbrevet informerade vi om anonymitet och 
frivillighet när det gäller deltagandet i vår studie. 

Resultat 

I denna del av uppsatsen redovisar vi vårt resultat av intervjuerna med hjälp av fem 
teman. Dessa är följande: innebörden av validering och tillvägagångssätt, lärarnas 
kompetens, uppdatering inom ämnesområdet och kontakt med verksamheterna, 
attityder, egenskaper och bemötande samt skillnader mellan valideringssituation och 
undervisningssituation. Vi använder oss av begreppen lärare och intervjupersoner när vi 
hänvisar till de personer som har deltagit i intervjuerna samt validand när vi syftar på de 
studerande som validerar sina kunskaper. Detta för att underlätta och förtydliga 
läsningen. 
                                                 
65 Repstad, 1999, s 68. 
66 Judith Bell, Introduktion till forskningsmetodik. (Lund: Studentlitteratur, 2000), s 38-44. 

67 Ibid. s 44-45. 

68 Repstad, 1999, s 68. 
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Innebörden av validering och tillvägagångssätt 

Tre av de intervjuade menar att validering innebär att bekräfta någons kunskaper. Några 
av lärarna förklarar att det handlar om kunskap som validanderna kan ha tillgodogjort 
sig på olika sätt, exempelvis genom livserfarenheter, arbetslivserfarenheter eller tidigare 
utbildning. En av de intervjuade poängterade att det är viktigt att titta på en persons 
kunskaper och inte dennes brister och fel. Uttrycken att pröva någons kunskaper och att 
testa en persons kunskaper förekommer också. De nämner även att en eventuell 
komplettering ofta krävs för att validanderna ska uppnå samtliga kursmål.  
 

Det innebär att testa en persons kunskaper där man kan förkorta utbildningen också och kunna 

tillgodogöra sig den kunskap som man inte…formellt sätt har. Men det blir ju det så småningom 

i alla fall då att man kompletterar här. (6) 

 
I intervjuerna framkom det att man validerar på två olika sätt. Det ena sättet var att de 
använder sig av ett valideringsinstrument i form av frågeformulär som bygger på 
kursmålen. Tillsammans med validanden för de en diskussion kring dessa mål, under ett 
fysiskt möte, för att se vilka mål som uppfylls och vilka som behöver kompletteras 
genom till exempel att delta i undervisningen. Beroende på vilken kurs som valideras, 
finns även vissa delar som valideras med hjälp av praktiska övningar. Den 
arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) valideras ute i verksamheterna av personal. Två 
av lärarna berättade att man använde sig av ett annat sätt då det gällde 
uppdragsutbildning, där det förekom stora grupper av validander. Då gick man tillväga 
på så sätt att validanderna först fick genomföra ett individuellt skriftligt test utifrån 
kursmålen för att sedan träffas i grupp med läraren och flera andra validander och 
diskutera muntligt kring en fallbeskrivning. Fokus i denna studie ligger dock på det 
förstnämnda valideringssättet där validanden är ensam i valideringssituationen. 
Samtliga lärare har beskrivit att man validerar mot betyg i de olika kurserna.  
 
En av intervjupersonerna beskriver att det allra första mötet med validanden sker enskilt 
i form av ett samtal där man pratar om valideringen och lär känna validanden. Vid detta 
samtal får validanden med sig kursmålen hem för att kunna titta på dem inför 
valideringssituationen. Lärarna beskriver att de oftast är två i en valideringssituation 
vilket beror på flera olika orsaker. Dels är det en säkerhet för validanden och dels för 
lärarna själva. Någon menar att man kan locka fram olika saker hos validanden för att 
inte något ska bli missat. En annan säger att det kan vara en fördel att vara två om det 
skulle vara så att validanden upplever att personkemin med en av lärarna inte stämmer. 
Då kan validanden alltid vända sig till den andra läraren som närvarar i 
valideringssituationen.  
 
Från lärarnas synvinkel kan det även ses som en kvalitetssäkring att vara två. 
 

Att vi tycker att det har varit en säkerhet… kvalitetssäkring. Vi är två som hör och lyssnar. Jag 

tycker att det har varit jätteviktigt plus att vi sitter så intensivt, en och halv timme,  två timmar 

och man blir trött i huvudet. Det jag då kanske inte tolkar att den kan, då kan ju min kollega 
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göra det, så jag tycker att det har varit en bra metod att vara två. Jag har aldrig suttit och 

validerat själv. (3) 

 

Lärarna menar att det även finns nackdelar med att vara två. Några av dem påpekar att 
det finns en maktrelation mellan lärare och validand. 
 

Jag vill inte vara i en maktposition även om jag har det. Det är den jag försöker tona ner. (5) 

Eftersom den här människan är ju en då vi är två. Så den kan känna sig något kanske i 

underläge och man är nervös i början. Så det är jätteviktigt de första 5-10 minutrarna går ju 

bara åt att bygga upp tillit till en människa man inte har träffat. (3) 

 
En av de intervjuade har varit både ensam och två i en valideringssituation och gör en 
jämförelse mellan dessa. Hon anser att det är en kvalitetssäkringsfråga. 
 

Jag tror att när jag är ensam så är det mest positivt för validanden. Och när vi är två så är det 

mest positivt för mig. (5) 

 

Vidare beskriver hon. 

Ja jag menar då för kvalitet. Jag... det är inte så att jag sitter och känner mig osäker annars 

utan mer kvalitetsmässigt då. Så att ingen kan komma och säga att jag inte har följt de 

instrument jag har eller gjort undantag eller nåt sånt. (5) 

 
Några av de intervjuade nämner att de skulle vilja ha nationella riktlinjer för validering. 
En av dem ansåg att nationella riktlinjer för validering skulle leda till att validering blir 
mer rättvis för validanden och på det sättet innebär större säkerhet för denne. En annan 
känner en besvikelse över att det inte finns. 
 

Man önskade ju för några år sedan att det skulle komma ett nationellt direktiv om vad validering 

skulle innebära och eh att man hade då vissa ramar att gå.. för att validera si och så så ska 

den här saken, momenten ingå. Men det finns ju, vad jag vet, fortfarande inte. /…/många utav 

oss som har jobbat med validering har efterlyst de här sånna här ramar här. Men det kunde 

inte valideringsdelegationen ge. På det sättet så ja..blev jag lite besviken kanske eller 

ja…tycker liksom att det är så godtyckligt det hela. Så att jag inväntar kanske lite mera det här 

att man …dels att man re…accepterar..att folk har kunskaper och och sen att man kanske har 

något direktiv på hur det ska mätas. (2) 

 
Ett fåtal av lärarna känner sig dock tveksamma till nationella riktlinjer. En av dem tror 
att det kan bli svårt att få dem att fungera i praktiken. 
 

Jag är lite tveksam ja… därför att det är i alla fall svårt att få alla utbildningsanordnare att göra 

på samma sätt. Jag tror att de här instrumenten behöver vara lite mer riktade utifrån ämnet. (5) 
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Lärarnas kompetens 

De sex intervjupersonernas ålder är mellan 49 och 64 år. Tre av dem är social 
omsorgslärare och undervisar i kurser som till exempel social omsorg, människan 
socialt och kulturellt, etik och livsfrågor och utvecklingsstörning. De övriga tre är 
vårdlärare vilket innebär att de undervisar i bland annat omvårdnad, medicinsk 
grundkurs, sjukvård och geriatrik.  
 
Arbetslivserfarenheten bland de intervjuade skiftar något. Vårdlärarna är sjuksköterskor 
med olika inriktningar i botten medan två av lärarna med social omsorgsinriktning är 
socionomer varav en även har en specialpedagogutbildning. En lärare är social 
omsorgsvetare i botten och har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg, omsorg om 
utvecklingsstörda och missbruk. Intervjupersonerna är erfarna lärare som har varit 
verksamma inom vårdläraryrket allt ifrån sju år upp till trettiofem år. Samtliga har 
arbetat med validering i minst tre år. 
 
Alla har gått någon form av vårdlärarutbildning, vars innehåll har sett olika ut beroende 
på när utbildningen har genomförts. En av lärarna är som tidigare nämnts även utbildad 
specialpedagog. Någon har även gått utbildning i PBL och vuxenpedagogik. De flesta 
har också fått kompetensutveckling, i form av olika kurser, arbetsgivaren. De 
intervjuades erfarenheter av undervisning varierar men samtliga har lång erfarenhet av 
vuxenutbildningen. Ett flertal av lärarna har även erfarenheter av undervisning från 
ungdomsgymnasiet. 
 
Ingen av lärarna har gått någon utbildning i validering. Ett fåtal nämnde att de inte var 
medvetna om att det fanns en formell utbildning i validering. Lärarna beskrev att man i 
stället har lärt sig av varandra och att man tittat på andra skolor och hur de gjort vid 
validering och även tagit del av litteratur. Några berättade också om att arbetsgruppen 
läst en kurs om vuxnas lärande vid ett universitet. I kursen ingick det att arbeta med ett 
projekt som man fick handledning i. Arbetsgruppen valde då att inrikta sig mot 
validering. En av lärarna berättar att hon varit delaktig i ett nätverk i kommunen där 
olika utbildningsföretag diskuterat kring valideringsmetoder.  
 
De flesta av lärarna anser att det skulle behövas mer kunskaper om validering. De skulle 
vilja veta hur man går tillväga på andra skolor. Ett annat önskemål som uttrycks är att 
man skulle vilja lära sig andra metoder att använda sig av i valideringssituationer. 
Någon berättar att hon främst skulle behöva bra instrument i validering. 
 

Tydliga instrument, det är ju det som är grunden. Att man har tydliga instrument. Så att man 

ställer adekvata, konkreta frågor som kan mäta kunskap. Det är viktigt. Och som inte ger upp 

inte ger upp..  upp ehhh.. Vad säger man.. som inte gör att jag rent subjektivt sitter där och 

bedömer utan att jag kan,  efter mina instrument bedöma. (5) 

 

En av de intervjuade ansåg att en formell utbildning i validering inte var nödvändigt och 
att man i stället kan lära sig på andra sätt. 
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… det finns ju olika sätt att/…/ lära sig/…/ man kan ju ta del av hur andra gör och lära sig av 

det då, utveckla sin egen teknik. (4) 

 

Uppdatering inom ämnesområdet och kontakt med verksamheterna 

Samtliga intervjupersoner anser att det är viktigt att hålla sig uppdaterad inom sitt 
ämnesområde och försöker göra det på olika sätt. Man håller sig ajour med hjälp av 
exempelvis ny litteratur, artiklar, nyhetsrapporter, läkartidningar, 
valideringsdelegationens hemsida samt annan media. De anser också att det är viktigt att 
prata med sina kollegor. En av de intervjuade ansåg att det till viss del var viktigt att 
hålla sig uppdaterad inom ämnet men att större vikt bör läggas på att vara öppen för 
validandens kompetens. 
 

… man måste hela tiden vara öppen för att det finns nya kunskaper som man själv inte hunnit 

inhämta. Så därför tycker inte jag att det är viktigt att följa med i läkartidningar och såna saker. 

Ja naturligtvis gör jag ju det som sjuksköterska som eget intresse men jag behöver inte vara 

uppdaterad inom det senaste, utan jag ska vara öppen för den här personens kompetens/…/ 

Sen ska jag naturligtvis hålla mig ajour så att jag inte sitter och säger felaktigheter och talar om 

för dom att så här är det, när det inte är det. (2) 

 
Alla anser att det är viktigt att hålla kontakt med verksamheterna och flera av lärarna 
skulle vilja ha mer av detta. En nämner att hon vill ha mer koppling till vård och omsorg 
eftersom mycket har förändrats sen hon arbetade inom den verksamheten. 
 

...men det är klart att man tappar. Jag jag…jag vet ju till exempel att skulle jag söka ett jobb nu 

inom mitt så skulle inte jag få det för att jag är för ringrostig. Det är för långt tillbaka mina 

erfarenheter, det tror jag. Så det är klart att man skulle behöva. (4) 

 
Främst hålls kontakt med verksamheterna genom APU (arbetsplatsförlagd utbildning) 
besök, det vill säga när de studerande är ute i verksamheterna och praktiserar. En 
önskan finns också att kontakt med verksamheterna skulle utökas med tanke på de 
förändringar som sker i vård och omsorg. 
 

Då kan man väl öka förståelse för hur det är att arbeta då som undersköterska på ett 

demensboende med det tålamod och… I dagens läge ska man ju bemöta de dementa där dom 

befinner sig… reminicens och validation och jaa, då kan man se lite grann på annat sätt.. Och 

det är väl inte fel. (6) 

 
Några av intervjupersonerna påpekar att den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU) 
kan valideras ute i verksamheterna av vård- och omsorgspersonalen. 
 

..när hon har så mycket erfarenhet med sig och..  så har vi sagt att ja men då försöker vi ordna 

en plats.. där då verksamheten får validera dina kunskaper, de praktiska kunskaperna. Eh och 
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då har vi lyckats hitta en plats som tur va ville göra då.. Så så kan man också göra. Att man tar 

hjälp av verksamheterna. (1) 

 
Två av intervjupersonerna berättar om en verksamhetsförlagd uppdragsutbildning som 
nyligen har påbörjats där lärarna ska vara ute på verksamheterna. Detta medför att man 
får veta mycket om vad som händer där. 

 
Vi har ju börjat med en utbildning nu som heter arbetsplatsförlagd utbildning där vi har eleverna 

ute i verksamheterna och där vi jobbar med handledare. Vi har utbildat handledare på 

verksamheterna och ska ha ett nära samarbete med de också och med verksamhetschefen. 

Så där får man ju påfyllning hela tiden. (5) 

 

Attityder, egenskaper och bemötande 

En av intervjupersonerna framhöll att den personliga förmågan är väldigt viktig i 
valideringssituationer. 

 
..jag tror i allmänhet att det behövs en kompetens att se olika människor och vad de står för lite 

grann. Och då menar jag kunskapsmässigt. Ehhh… det gäller ju att få fram kunskaperna. Och 

det är klart det är ju en pedagogik att få fram dem men jag tror att det är också mycket 

mänsklig förmåga att få fram dem. (5) 

 
Samtliga lärare beskriver att deras egna attityder och värderingar har stor betydelse i 
valideringssituationen eftersom det negativa kan påverka validanden.  
 

Ja, är jag sur och grinig och möter validanterna – du kan ingenting, och tror inte att de känner 

av det.. dem är ju dödsnervösa ändå. Så man får ju vara jätteförsiktig, se till att lägga bort 

allting som man.. tycker är fördjävligt den dan... (1) 

 
 
En lärare beskriver att hennes sätt att vara kan medföra positiva följder för validanden. 

 
Ja… mitt sätt att vara tror jag kan ha betydelse. För de är ju ofta nervösa och så där. Om jag 

håller mig lugn och inte stressar upp mig så tror jag att det har betydelse för de…få fram det de 

vill säga och så. Och det har ju med mina värderingar att göra också kanske. Att de får chans 

om de fastnar…för så brukar jag göra om de fastnar så säger jag men då lämnar vi det här och 

så går vi vidare. Sen kan man ju gå tillbaka till det sen igen och då kanske de kommer på det 

nu då och så där. Så det tror jag. (4) 

 
Samtliga av de intervjuade tycker att bemötande är oerhört viktigt i 
valideringssituationer. Många betonar vikten av att ha ett objektivt förhållningssätt 
gentemot validanden och dennes kunskaper. Tre lärare pratar om att det kan vara svårt 
att förhålla sig objektiv i vissa situationer. En av dem beskriver: 
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Jag hoppas att jag kan vara neutral och inte sätta prägel. Det är klart skulle det komma en 

person med en massa hakkors och och skinhead in till mig och skulle validera jag kan ju inte 

jag kan ju inte hjälpa om jag får några vibbar men jag kan ju försöka ändå och tänka glöm nu 

det här och ta bort de här sakerna nu är det validering det handlar om. (2) 

 
Objektivitet och medvetenhet om hur man påverkas av en validands yttre betonas även 
av en annan lärare som ser en lösning i att använda datorer vid validering. 
 

Och det är ju också ett.. ett argument för att man ska vara två och kanske ha uppgifter som då 

är framför dataskärm då jag inte över huvud taget bryr mig om vilken som har suttit där utan jag 

bara tittar på resultat. Det är nog mest säker rättning…eller bedömning. (3) 

 
Flera lärare anser att det är viktigt att vara ödmjuk och försöka sätta sig in i validandens 
situation. En av lärarna ser det som en speciell pedagogisk utmaning att kunna skapa 
trygghet för validanden under de första 5-10 minutrarna. Validanden kan till exempel ha 
flera års yrkeserfarenheter bakom sig och befinner sig nu i en situation där den måste 
visa vad den kan. Detta, menar lärarna, kan upplevas som mycket nervöst och 
stressande från validandens sida. Ett sätt att komma runt det och hantera situationen kan 
vara att under första mötet låta validanden berätta lite allmänt om sig själv och på så sätt 
få den att slappna av. 
 

Jaa, det viktigaste är att ja, jag har ett bra första möte med personen. Personen får berätta om 

sig själv och eh.. sina erfarenheter. /…/ Så att jag försöker att få ett, ett avslappnat 

förhållningssätt till den jag ska validera. (2) 

 
Lärarna anser att ett trevligt och öppet bemötande är viktigt i en valideringssituation. De 
studerande ska, enligt flera av de intervjuade, inte känna sig ifrågasatta och nedtryckta 
eller känna att läraren vill ”sätta dit” dem. Flera lärare talar om vikten av att ta fram det 
validanden kan så att denne, oavsett hur valideringens resultat blir, inte känner sig 
misslyckad. 
 

Och det här är också en jätteviktig del så att man inte går därifrån och känner att gud jag kunde 

inte halva kursen. Istället för att tänka wow jag behöver bara läsa halva utbildningen hos er och 

inte hela. (3) 

 
En annan lärare berättar om att hon försöker tona ner den maktpositionen hon befinner 
sig i, genom att skapa en atmosfär av trygghet och förtroende. Hon vill att validanden 
ska lita på henne och förstå och känna att hon sitter där för dennes skull och inte sin 
egen. En av lärarna beskriver att hon upplevt en konflikt med en validand som inte 
kände sig rättvist behandlad av henne. Själv ansåg validanden att hon hade kunskaper 
men lärarens bedömning var en annan. Validanden blev då förnärmad och kränkt och 
läraren fick gå vidare till sin rektor för att se om det fanns någon annan som hade 
möjlighet att genomföra valideringen. Läraren menar på att hon måste vara beredd på, 
och ta hänsyn till i fall en validand inte känner sig rätt behandlad. 
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En del av validanderna som lärarna mött hade språksvårigheter. Samtliga intervjuade 
ansåg att de kunde möta dessa på en språkligt förståeligt nivå. De lade stor vikt vid att 
vara tydliga och formulera enkla frågor samt ge validanden tid att tänka efter och svara. 
 

För jag är ju inte ute efter att sätta dit nån. Utan mitt.. min uppgift är att försöka locka ur den 

personen dens kunskaper som den besitter. Och då måste jag anpassa mig till, till vem jag har 

framför mig. Annars är inte jag professionell. (1) 

 
En annan lärare säger så här: 
 

Om jag verkar stressad och att det ska gå undan så påverkar det. Utan det gäller väl att 

försöka få fram de här kunskaperna och väldigt många som jag har validerat har varit 

invandrare och kanske inte kan uttrycka sig så som krävs på godkänd nivå…att man får nysta 

lite och hjälpa på traven också. (6) 

 
Flera av lärarna nämnde att språket kan leda till olika problem vilket gör att det kan bli 
svårt att validera. En av intervjupersonerna berättar att det vid något tillfälle varit 
nödvändigt att använda sig av en tolk men då upptäckte de att tolken inte hade 
kunskaper i de ämnesrelaterade begreppen. 
 

Så vi måste ju  kunna vad ska jag säga vara öppna men ändå förstå att andra länder har annan 

syn på det här med våra begrepp och så…man kan inte bara ta ett betyg rätt av utan man 

måste gå in och titta lite granna på det. (2) 

 
En av lärarna tycker att det är bra att använda sig av muntliga och skriftliga metoder 
samt konkreta fallbeskrivningar för att skapa bästa förutsättningar för validanden. Hon 
anser att man ibland använder allt för abstrakta begrepp som är specifika för ett område 
och som kan vara svåra att förstå för inte enbart validander med annan språklig 
bakgrund utan även svenska validander. Samtidigt så tycker hon att det är viktigt att 
man har språkliga begrepp. 
 

Alltså det som ofta är med sånna just de som har jobbat länge, det är att de har inte de 

språkliga begreppen. De kan ju en massa saker men har inte begreppen för det. Och om man 

kan möta de, det är..  det är svårt att säga. Det kan ju hända att man missar saker. Samtidigt 

så tycker jag kanske också att det är bra att man har språkliga begrepp, det är en viktig del i 

kunskapen också. (4) 

 

En lärare nämner att språket som används av skolverket i kursmålen är för abstrakt och 
tycker att det är viktigt att använda ett konkret språk i valideringen.  
 

Det är…det jag tycker är viktigt det är att konkretisera det på ett mycket mycket basnivå då i 

exempel. Jag är känd för det i all min pedagogik att jag ska alltid ha exempel från verkligheten. 

Alltid exemplifiera, det är ett sätt att försöka att vara så konkret som möjligt. (3) 

En annan nämner att hon använder sig av sin fantasi för att göra sig förstådd. 
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Skillnader mellan valideringssituation och undervisningssituation 

En av de intervjuade ansåg att lärare som arbetar med validering måste tycka att det är 
roligt, vara ödmjuk inför situationen och vara nyfiken. En annan tyckte att det var 
viktigt att vara en god människokännare och att ha förmåga att få validanden att växa i 
situationen. Hon ansåg också att det i en valideringssituation krävs större objektivitet än 
i en undervisningssituation samt betonade att hon ofta använde sig av humor. 
 

Jag tycker att det är jätteviktig del i det här. Att desto mer nervösa människor är desto mer 

humor har jag och desto tokigare det blir i en situation så använder jag humor och det tycker 

jag är..jag kommer långt med. Och vi har väldigt trevligt ibland när det är som jobbigast. Man 

har lite galghumor och lite skämt och inte tar det här så gravallvarligt och då går det oftast 

mycket lättare sen. (3) 

 
Två av de intervjuade menar att en studerande i en vanlig undervisningssituation har 
trygghet i gruppen medan en validand saknar denna trygghet och är mer utsatt därför är 
det viktigt att ha ännu mer fingertoppskänsla i en valideringssituation samt kunna läsa 
av situationen. I båda situationerna är det dock viktigt att vara ödmjuk och öppen för att 
kunna lära av varandra. För att kunna bli en bra validerare måste man ha intresse för det 
och ge sig tid att lyssna in och försöka skapa ett gott möte. 
 

Jag tycker ju då att att den som validerar blir ju sedd på ett helt annat sätt än i klassrum och att 

man också kan uppfatta olika saker och de som kan leda till något positivt. Lika väl som man 

också väldigt väl tycker jag ser och hör alltså att vad den här som validerar kan och inte kan. 

Att saker och ting blir mycket tydligare i den här situationen därför att de är ju själva och då ska 

jaa…berätta om olika arbetsuppgifter som de ska berätta om. (6) 

 
Samtliga lärare pratar om att såväl erfarenheter som ämneskunskaper krävs för att man 
ska kunna bli en bra validerare. Två lärare anser inte att det krävs speciell kompetens i 
en valideringssituation och att en valideringssituation inte skiljer sig från en 
undervisningssituation när det gäller lärarkompetens, men att det är viktigt att kunna det 
man ska validera i, annars kan man inte göra en bedömning av kunskaperna. Vidare 
tycker en av de intervjuade att inte endast lärare ska validera utan även handledare ute i 
verksamheterna. Enligt läraren kan dessa göra en betydligt bättre bedömning av vissa 
delar av kursen än läraren själv. 
 
En av de intervjuade beskriver skillnaden mellan en valideringssituation och en 
undervisningssituation på följande sätt: 
 

Den ena gången ska jag lära ut, den andra gången ska jag ta emot kunskaper. Inventera 

kunskapen som finns hos en person. (5) 

  
En annan lärare ser skillnaden så här: 
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En speciell utmaning för mig som pedagog att verkligen hamna rätt och då måste jag skaffa 

mig viss kunskap om vem är du på en kort tid. (3) 

 
Samma lärare menar att eftersom tiden är så pass begränsad i en valideringssituation är 
det desto viktigare att ställa relevanta frågor för att kunna få fram de kunskaper som 
finns hos validanden. En lärare anser också att det är viktigt att ha begreppen klara för 
sig och veta vad validering respektive undervisning innebär.  

 
Men alla lärare är inte överens när det gäller skillnader mellan validerings- och 
undervisningssituationer. Två av dem menar att det inte finns någon skillnad. 
 

Neej, egentligen inte. Och ja tänker om jag nu har en undervisningssituation tänker jag 

validering då också. För det handlar om kunskap. Jag tittar ju på kunskapen på samma sätt i 

en vanlig undervisningssituation som jag gör i en valideringssituation. Det är ingen skillnad 

skillnad för mig. (2) 

 
Samma lärare, som citeras ovan, anser dock att det behövs ämneskunskaper för att 
kunna validera inom ett område samt erfarenhet för att kunna locka fram kunskaper hos 
validanden, men hon anser att samma behövs i en undervisningssituation. 
 
En annan lärare beskriver att hon har en förmåga att se de studerande som har mycket 
kunskap och eventuellt kan validera och uttrycker sig på följande sätt: 
 

Ja.. och sen har det också hänt att, när jag har varit inne i en klass och haft vård och omsorg 

som lärare, har jag ju sett att en klick av eleverna är jätteduktiga. Då kanske jag säger åt dom 

Ja men ska inte du validera, du kan ju det här redan. (2) 

 

Sammanfattning 

Lärarna beskriver validering i termer som att bekräfta, testa och pröva kunskap. På 
skolan använder man sig av två tillvägagångssätt, dels som individuella intervjuer och 
dels i grupp vid uppdragsutbildning med många deltagare. Lärarna beskriver att de alltid 
är två i valideringssituationer vilket innebär både för- och nackdelar, till exempel att det 
innebär en kvalitetssäkring men kan även leda till att validanden känner sig i underläge. 
Vissa lärare uttrycker också en önskan efter nationella riktlinjer för validering. Samtliga 
lärare tycker att det är viktigt att vara uppdaterad både inom sitt ämnesområde och inom 
det som sker ute i verksamheterna. De uppnår detta bland annat med hjälp av 
massmedia, ny litteratur och samarbete med verksamheterna. Mer samarbete med 
verksamheterna önskas ändå. 

Samtliga intervjupersoner har vårdlärarutbildning, tre med inriktning mot social 
omsorgs och tre mot omvårdnad. De är mellan 49 och 64 år och har lång 
arbetslivserfarenhet inom sina respektive områden samt av undervisning, då framförallt 
inom vuxenutbildning. Alla har minst tre års erfarenheter av validering dock ingen 
formell utbildning. Man har lärt sig genom samarbete, studiebesök och litteratur samt 
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genom att delta i ett projekt om validering. En önskan finns om mer kunskap i 
validering i form av till exempel andra metoder och instrument. Alla håller dock inte 
med om att formell utbildning behövs. 
 
Lärarna är överens om att deras egna attityder, värderingar och bemötande har stor 
betydelse i valideringssituationer. Begrepp som objektivitet, ödmjukhet och öppenhet 
beskrivs som viktiga egenskaper. Det första mötet med validanden är av stor vikt då 
validanden anses vara i en utsatt situation. Det är lärarens uppgift att se till att mötet 
präglas av trygghet. Man beskriver också hur man går tillväga då konflikter uppstår och 
då man försöker bemöta validander på en språkligt förståelig nivå. 
 

Vissa av lärarna beskriver egenskaper som nyfikenhet, god människokännare och 
förmåga till att få validanden att växa som viktiga i valideringssituationer. Det finns en 
speciell utsatthet för validanden i en valideringssituation där denne befinner sig ensam 
jämfört med en undervisningssituation där den studerande har tryggheten i att tillhöra en 
grupp. Validandens kunskap synliggörs mer tydligt vilket anses vara positivt. Samtliga 
lärare är överens att erfarenheter och ämneskunskaper är viktiga för att bli en god 
validerare. Två lärare utmärker sig dock genom att tycka att det inte krävs särskild 
kompetens i validering och att en valideringssituation inte skiljer sig från en 
valideringssituation. 

Resultatanalys 
I denna del kopplar vi vårt resultat till Bergems och Malténs syn på lärarkompetens.  
 

Resultatet kopplat till Bergems lärarkompetens 

Trygve Bergem utgår ifrån tre olika delar då han pratar om lärarkompetens, pedagogisk-
, ämnes- samt yrkesetisk kompetens. Han lägger främst fokus på den yrkesetiska 
kompetensen, vilket, enligt vårt resultat, anses vara en stor del av den lärarkompetens 
som behövs i valideringssituationer. 

Pedagogisk kompetens 

Den pedagogiska kompetensen består av kunskaper i pedagogik, didaktik och teori 
enligt Bergem.  
 

Den pedagogiska kompetensen, som utgör fundamentet för lärarprofessionaliteten, förutsätter 

att läraren besitter den kunskap som är tillgänglig på flera olika områden inom pedagogiken.69 

 

                                                 
69 Bergem, 2000, s 109. 
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De sex lärarna som vi intervjuade har alla gått någon form av vårdlärarutbildning och 
vissa av dem har även gått andra kurser som har med pedagogik och didaktik att göra. 
De har samtliga arbetat flera år inom vuxenutbildning och har därför mycket erfarenhet 
av vuxnas lärande. De flesta har även erfarenhet av att arbeta med ungdomar på 
Omvårdnadsprogrammet. De har arbetat som lärare i allt ifrån sju år upp till trettiofem 
år och samtliga har minst tre års erfarenhet av validering.  
 
Då det gäller validering visar det sig att ingen av lärarna som arbetar med validering har 
formell utbildning i detta. Man har i stället lärt sig om validering genom kollegor, 
studiebesök i andra skolor och litteratur som finns tillgänglig om ämnet. Flertalet 
nämner att de skulle vilja utöka kunskaperna i validering genom utbildning eller genom 
att ta del av hur andra skolor gör. Lärarna nämner att det främst är valideringsmetoder 
och valideringsinstrument som efterlyses. Flera av lärarna har en önskan om att 
nationella riktlinjer ska utformas av Valideringsdelegationen så att det blir rättvisare 
bedömningar för validandernas skull.  

Ämneskompetens 

Ämneskompetensen som ingår som en del av lärarkompetensen handlar om att man som 
lärare ska ha ämneskunskaper och hålla sig ajour med vad som händer inom 
ämnesområdena.  
 

I lärarens ämneskompetens ingår såväl ämneskunskaper som ämnesdidaktiska insikter. Hur 

breda och omfattande dessa bör vara är en central fråga som kräver en grundlig reflektion över 

dagens kunskap samhälle. 70 

 
Av lärarna har tre av dem tidigare arbetat som sjuksköterskor, två har arbetat som 
socionomer samt en som arbetat med äldre, utvecklingsstörda och missbrukare. Det 
framgår av intervjuerna att lärarna tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterade om 
vad som händer inom deras ämnesområde och de beskriver att de försöker göra detta 
genom att till exempel, läsa litteratur, artiklar och rapporter med mera. Någon säger 
dock att man måste vara medveten om att man inte hinner inhämta alla kunskaper och 
att det främst är en öppenhet för validandens kompetens som krävs av läraren i en 
valideringssituation. 
 
Vidare tycker man att det är viktigt att ta reda på vad som händer ute i vård- och 
omsorgsverksamheterna. Detta gör man idag främst genom att gå ut på så kallade APU-
besök men de flesta önskar att man hade mer kontakt med verksamheterna. Några av 
lärarna berättar om att en ny uppdragsutbildning där studierna är verksamhetsförlagda, 
har lett till att samarbetet med vård- och omsorgsverksamheterna har ökat. 

Yrkesetisk kompetens 

Bergem beskriver den yrkesetiska kompetensen som en process som är kopplad till 
lärarnas personliga utveckling. I den yrkesetiska kompetensen ingår bland annat en 

                                                 
70 Ibid. s 109. 
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yrkesetisk medvetenhet vilket innebär att lärarna ska vara medvetna om ansvar som hör 
till lärares yrkesutövning. Flera av lärarna tycker att det är av största vikt att man har ett 
objektivt förhållningssätt i valideringssituationen. Här visar sig också den moraliska 
omdömesförmågan som man måste ha som lärare, enligt Bergem. Några av lärarna 
nämner att det kan vara svårt att låta bli att påverkas då det kommer validander som har 
ett yttre som kanske inte passar in inom vård och omsorg. Detta måste man då bortse 
ifrån.   
 
Den sociala sensitivitet kan beskrivas, enligt Bergem som en förmåga att fånga upp och 
se andras behov och att sätta sig in i andras situation.  
 

I pedagogiska sammanhang handlar lärarens sociala sensitivitet i första hand om förmågan 

och viljan att fånga upp det signaler som eleverna sänder ut, både enskilt och i grupp, och att 

reagera på dessa signaler utifrån en helhetsbedömning av vad som bäst gynnar klassen eller 

enskilda elever.71  

 
I intervjuerna framgår det att lärarna måste vara ödmjuka och att de försöker sätta sig in 
i validandens situation. De beskriver att bemötandet är viktigt eftersom 
valideringssituationen kan göra validanderna nervösa och stressade. Vidare berättar de 
att de på olika sätt försöker underlätta situationen för validanden genom att skapa ett 
bra, avslappnat möte där validanden känner sig trygg och där maktpositionen som 
läraren har, tonas ner. 
 
I lärarkompetensen ingår även yrkesetiska attityder där lärarnas förhållningssätt kan ha 
inflytande över deras handlingar.  
 

De attityder vi som lärare har till elever, vare sig attityderna är positiva eller negativa, har ofta 

en avgörande inverkan på det sätt vi bemöter dem och samspelar med dem.72  

 

Alla lärarna som intervjuades ansåg att deras sätt att vara har stor betydelse i 
valideringssituationen. Det är viktigt att lägga andra världsliga bekymmer åt sidan och i 
stället försöka påverka validanden i positiv riktning i valideringssituationen och ta fram 
det validanden kan, så att denne inte känner sig misslyckad. 
 
Bergem beskriver pedagogisk kunskap som en förmåga att sätta samman olika 
kunskapsdelar till en helhetspedagogik. Lärarna beskriver att i en valideringssituation är 
det viktigt att lära känna validanden på kort tid för att se var denne befinner sig i 
kunskap, och att ställa relevanta frågor utifrån kursplanen. Någon beskriver att man 
försöker locka fram kunskap då validanden har svårigheter med språket. En annan 
nämner att det är bra att använda sig av flera olika metoder för att skapa bra 
förutsättningar för validanden. 

                                                 
71 Ibid. s 34. 

72 Ibid. s 41. 
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Yrkesetisk motivation och karaktärsstyrka handlar, enligt Bergem, om reaktionssättet 
hos läraren när det uppstår problem och konflikter. En av lärarna berättade om ett 
tillfälle då en validand kände sig kränkt vilket man då måste ta hänsyn till. Det löste 
man dock genom att erbjuda validanden en annan lärare. Lärarna nämner att dessa 
situationer är en anledning till att man är två lärare vid varje valideringssituation.   
 
Yrkesspråket som lärarna har kan vara svårt att förstå för utomstående. Lärarna anser att 
man försöker möta validanderna på en språklig förståelig nivå och anpassar sig till 
validanden genom att konkretisera kursmålen och använda ett enkelt språk i 
valideringssituationen.  
 

Resultatet kopplat till Malténs lärarkompetens 

Det vetenskapliga, det pedagogiska, det kommunikativa samt framtidsperspektivet som 
är några av de perspektiv som Maltén tar upp när han diskuterar begreppet 
lärarkompetens. Dessa fyra perspektiv kan tydligt kopplas till vårt eget resultat. 
 

Det vetenskapliga perspektivet 

Enligt Maltén kännetecknas lärarkompetensen av bland annat förmåga till 
perspektivseende och helhetssyn samt sökande och reflekterande förhållningssätt till sin 
yrkesroll. Vidare ska en lärare vara kompetensmedveten och grundlig samt objektiv, 
förutsättningslös och fördomsfri. I intervjuerna framgår att flera av lärarna anser att de 
medvetet arbetar med att inte påverkas av sina egna förutfattade meningar och 
förväntningar och fokuserar på kunskaper hos individen och inte exempelvis dennes 
utseende. Många av de intervjuade anser att detta ibland kan vara svårt. Som exempel 
anger en lärare situationen där validanden med sitt yttre ger uttryck för 
högerextremistiska åsikter. I sådana situationer kan det vara svårt för lärarna att förhålla 
sig objektiva. 
 
Enligt lärarna kan objektivitet och kvalitetssäkring även uppnås genom att vara två 
lärare närvarande i en valideringssituation och genom att alla som håller på med 
validering använder sig av samma valideringsinstrument. 
 
Samtliga av de intervjuade har utbildning inom det ämnet de undervisar i men även en 
pedagogisk utbildning. De har även mångåriga erfarenheter från praktiskt arbete inom 
sitt ämnesområde och undervisning inom vuxenutbildningen. Enligt Maltén ingår det 
även i kompetensbegreppet att utveckla sin ämneskompetens genom att hålla sig 
uppdaterad och följa med i den vetenskapliga utvecklingen. Det framgår av intervjuerna 
att lärarna tycker att det är viktigt att hålla sig uppdaterad och utvecklas inom både sin 
yrkesroll och inom sitt ämnesområde. De försöker uppnå detta på olika sätt, exempelvis 
genom litteratur, massmedia, läkarrapporter och kontakt med verksamheterna. De flesta 
av lärarna tycker att de skulle behöva mer kunskaper om själva valideringen framförallt 
då det gäller metoder och instrument. Lärarna efterfråga även nationella riktlinjer för 
validering. 
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Förmåga till kommunikation samt ett yrkesspråk som underlättar preciseringar är även 
de viktiga när det gäller lärarkompetens. I intervjuerna framgår att det ställs krav på 
lärarna att ibland möta validander som har språksvårigheter. Dessa språksvårigheter kan 
bero på flera olika orsaker, exempelvis ett annat modersmål eller läs- och 
skrivsvårigheter. Att då ha en förmåga att konkretisera och beskriva genom att använda 
sig av enklare formuleringar eller konkreta exempel anses då vara viktigt enligt lärarna. 
 

Det pedagogiska perspektivet 

Det pedagogiska perspektivet påminner om Bergems yrkesetiska kompetens. Maltén 
menar att lärarens självkännedom och människosyn har stor betydelse för validandens 
självbild och kunskapsinhämtning. Vidare betonar det pedagogiska perspektivet 
betydelsen av lärarens attityder och bemötande för validandens självbild.  
 

Människans förmåga är en gång för alla given. Hon har emellertid en rad potentiella 

utvecklingsmöjligheter. Gränserna för den mänskliga kapaciteten kan ständigt flyttas framåt. På 

skolans område måste läraren ständigt sträva vidare och träna elevernas initiativ- och 

samarbetsförmåga samt fördjupa deras självkännedom och självtillit.73  

 
Med en god kommunikationsförmåga kan läraren skapa goda förutsättningar till ett 
möte och bidra till att fördjupa validandens självkännedom och självtillit. Detta genom 
att bland annat ge stöd och stimulera samt ge självbestämmande och även förvänta sig 
medansvar från validanden.  
 
Lärarna beskriver att det är viktigt att ha förmåga att fokusera på och på olika sätt kunna 
komma åt de kunskaper validanden besitter. Samtidigt måste man lämna en känsla av 
kompetens hos validanden även om kompletteringar av delar av kursen skulle behövas. 
För det krävs att lärarna är ödmjuka och har ett öppet förhållningssätt gentemot 
validanden och de kunskaper den har. 
 

Det kommunikativa perspektivet 

Malén menar på att såväl verbal som icke-verbal kommunikationsförmåga kännetecknar 
en god lärarkompetens enligt det kommunikativa perspektivet. Att lyssna aktivt, ha 
inlevelseförmåga samt skapa trygghet för den studerande leder till att denne upplever att 
den kan tänka och reflektera fritt.  
 

Det aktiva lyssnandet hjälper motparten till egen problemlösning och upplösandet av negativa 

känslor. Det aktiva lyssnandet skapar ett klimat, där motparten känner sig fri att tänka, känna, 

fråga och utforska, eftersom lyssnarens återkoppling är fri från värderingar.74  

                                                 
73 Maltén, 1995, s 123. 

74 Ibid. s 200. 
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De lärare som vi intervjuade är överens om att deras personlighet och bemötande av 
validanden samt deras förmåga till kommunikation har betydelse för hur denne upplever 
mötet i en valideringssituation. Flera av de intervjuade betonar vikten av att ta fram 
kunskaperna som finns istället för att fokusera på det som saknas. Detta ger validanden 
en känsla av kompetens och inte misslyckande. 
 
Några av de intervjuade nämner att en valideringssituation är en maktsituation där 
validanden kan uppleva sig vara utsatt. Då är det viktigt hur lärarna förhåller sig till 
detta. Lärarens personlighet och intresse för andra människor har enligt Maltén 
betydelse i detta möte med de studerande. De lärare som vi intervjuade menar på att det 
är viktigt att vara medveten om att man påverkar den studerande genom sitt bemötande 
eftersom det kan ha negativ påverkan på validanden. Det viktigt att validanden upplever 
att de finns där för deras skull och vill deras bästa och inte är ute efter att, som en lärare 
uttrycker det, ”sätta dit dem”. Att skapa en trygg och öppen situation är en förutsättning 
för att validanden ska uppleva valideringssituationen som positiv och bli mer 
avslappnad vilket leder till att den har lättare att visa vad den kan. Många av de 
intervjuade nämner vikten av hur det första mötet inleds och hur det upplevs av 
validanden. 
 

Framtidsperspektivet 

När det gäller framtidsperspektivet tar Maltén bland annat upp betydelsen av det 
livslånga lärandet, kompetensutveckling samt professionalisering inom läraryrket. Han 
menar på att det är viktigt att vidareutvecklas och fördjupa sin kompetens genom 
exempelvis fortbildningskurser och lokalt utvecklingsarbete samt forskning inom 
pedagogiken och upprättande av kursplaner och lokala arbetsplaner.  
 

Lärarna måste acceptera behovet av ökad professionalisering och bli en lärande organisation – 

dvs. agera precis som vi vill att våra elever skall göra, vara kunskapssökande och tillägna sig 

ett aktivt förhållningssätt till sitt arbete och dess problem.75  

 
Flera av lärarna tycker att de skulle behöva bredda och utveckla sin kompetens och 
efterfrågar mer utbildning i validering. Lärarna nämner också att de skulle vilja att det 
fanns nationella riktlinjer för validering. 

Diskussion 
Vi kommer här att diskutera vårt metodval i en metoddiskussion för att sedan jämföra 
vårt resultat med tidigare forskning. Därefter för vi en allmän avslutande diskussion. 

                                                 
75 Ibid. s 258. 
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Avslutningsvis beskriver vi kortfattat våra slutsatser genom att redogöra för resultatet 
kopplat till vårt syfte och våra frågeställningar och diskuterar fortsatt forskning som vi 
anser kan vara relevant att genomföra i framtiden. 

Metoddiskussion 
 
Vi har i vår uppsats använt oss av en kvalitativ metod i form av halvstrukturerade 
intervjuer. Syftet har varit att belysa företeelsen lärarkompetens i valideringssituationer 
utifrån lärarperspektivet då vi har intervjuat sex stycken lärare som arbetar med 
validering om deras egna uppfattningar.  Backman beskriver att det kvalitativa synsättet 
riktar intresset mot själva individen. 
 

I stället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut ställer man frågan om hur individen tolkar 

och formar en (sin) verklighet.76 

 

Vi använde oss av halvstrukturerarde intervjuer för att ta reda på lärarnas kompetens 
samt vad lärarna själva uppfattade som viktigt i en valideringssituation när det gäller 
lärarkompetens. Observation hade kunnat vara ett alternativ men vi valde bort detta på 
grund av att vi befarade att vår närvaro i valideringssituationen skulle påverka både 
läraren och validanden på så sätt att bådas beteenden och förhållningssätt eventuellt 
skulle förändras. Detta hade enligt oss kunnat bidra till att resultatet inte gav en rättvis 
bild. 
 
Under intervjun använde vi oss av en intervjuguide som hjälpte oss att styra samtalet 
och underlättade arbetet. Frågorna var relevanta. Vi gjorde dock tillägg av några frågor 
under intervjuns gång då vi upptäckte att de var intressanta för våra frågeställningar. 
Exempelvis berättade den första intervjupersonen att de alltid var två i en 
valideringssituation. Frågor kring detta tog vi då med oss till de övriga intervjuerna 
eftersom att detta har betydelse för vårt syfte och frågeställningar. 
 
Hur validering går till skiljer sig mellan olika skolor. Vi tror att lärarkompetensen kan 
se olika ut beroende på tillvägagångssätt vid validering därför valde vi att genomföra 
intervjuerna inom samma arbetslag. På så sätt kunde vi också se skillnader inom 
arbetslaget. 
 
Vår förförståelse har varit både bra och problematiskt. Vi hade kunskaper om vad vi 
skulle fråga efter vilket underlättade avgränsningen av frågorna. Vi hade redan mycket 
bakgrundskunskaper om vad validering innebär och hur det går till. Detta gjorde att det 
räckte för oss att fokusera på lärarnas uppfattning kring lärarkompetens i 
valideringssituationer. Det finns dock en risk med våra tidigare erfarenheter från 
validering på andra skolor, nämligen att man går in i intervjun med förutfattade 

                                                 
76 Backman, 1998, s 48. 
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meningar. För att motverka detta försökte vi gå in i intervjusituationen med öppenhet 
och medvetenhet om vår förförståelse. 
 
Vid intervjutillfällena använde vi oss av en bandspelare som var till stor nytta eftersom 
vi då vi kunde koncentrera oss på själva samtalet. Vi är medvetna om att bandspelaren 
kan ha en hämmande effekt och kan påverka den intervjuade på så sätt att denne blir 
mer medveten om och tänker igenom det den säger. Detta märktes tydligt i början av 
intervjuerna men lärarna verkade vänja sig ganska snabbt under intervjuns gång och vi 
upplevde att de talade fritt. Vi hade vissa svårigheter vid transkriberingen av banden då 
ljudupptagningen inte alltid var den bästa samt att vissa intervjupersoner pratade mycket 
snabbt och ibland otydligt. Vi löste problemet genom att transkribera tillsammans. 
Sammanfattningsvis vill vi poängtera att vi är nöjda med vårt metodval och anser att 
vårt syfte och frågeställningar besvarades med hjälp av denna metod. 

Resultatet jämfört med tidigare forskning 
 
Resultatet i vår studie visar att viktiga egenskaper som lärare behöver i 
valideringssituationer är exempelvis lyhördhet, ödmjukhet och intresse och objektivitet.  
Om man jämför detta med vad som framkommit i c-uppsatserna Lärares erfarenheter 
av validering på Komvux av Thor & Thor och Läraren och människan i validering av 
Johansson är det mycket som stämmer överens med deras resultat. Många av de 
egenskaper som vi fick fram i våra intervjuer fanns även i deras studier. Resultatet visar 
att lärarna som arbetar med validering har lång erfarenhet av läraryrket, vilket Thors & 
Thors studie också visat var av stor vikt.77  Det framgick också att våra intervjupersoner 
inte hade någon utbildning i validering men de flesta hade dock en önskan om att ha 
detta. I likhet med vår studie ansåg de flesta av lärarna i Thors & Thors studie att de 
som arbetade med validering ville ha utbildning i detta. 
 

Huvuddelen av lärarna skulle vilja ha en nationell utbildning i validering. Regelbundna träffar 

mellan kollegor är viktigt för att finna stöd och vidareutveckla sina tankar och sitt agerande i 

valideringssituationer.78 

 
I vårt resultat framkom att man hade varit med i ett kontaktnät då det gällde validering 
och att man valt att fokusera på validering i ett projekt vid ett universitet. Studiebesök 
till andra skolor hade gjorts och man samarbetade mycket med kollegorna. Vid 
valideringssituationer valde man att alltid vara två lärare. Resultatet visar därför att man 
aktivt har samarbetat kring validering i arbetsgruppen. Ändå fanns det tydliga 
indikationer på att man ville ha mer kunskap om validering genom att se hur andra 
skolor gör i valideringssituationer. Johanssons studie visade att det behövdes tid till 
samarbete och diskussioner kring validering.79 Tiden var dock inget man pratade om i 
                                                 
77 Thor & Thor,  2006, s 14-ff. 

78 Ibid. s 45. 

79 Johansson,, 2005, s 9-ff. 
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vår studie. I likhet med Johanssons studie beskrev flera av intervjupersonerna den 
maktrelation i valideringssituationen som man var medveten om och försökte tona ner. 
Även bemötandet ansågs vara av stor betydelse för valideringen, precis som även 
Johansson kommit fram till. 
 
Resultatet visade att de flesta av lärarna ansåg att valideringssituationen kräver en 
speciell kompetens då validandernas situation kan upplevas som ganska utsatt. I 
Lindvalls D-uppsats beskrivs just att det krävs att yrkesrollen utvecklas och att lärarna 
besitter en professionell yrkeskompetens på grund av den utsatthet som validanderna 
befinner sig i.80  
 

Lärarens roll har redan tidigare förändrats från att vara förmedlare av kunskap från katedern, till 

handledare som kan tillrättalägga lärandemiljöer. I validering tillkommer ytterligare perspektiv, 

läraren måste behärska sitt ämne på ett sådant sätt att han eller hon kan beskriva en kurs för 

validanden och samtidigt ha god förmåga i, och kunskap om, samtals- och intervjumetodik.81 

 

I likhet med vårt resultat påpekades även behovet av både utbildning och nationella 
riktlinjer i validering för att skapa ett gemensamt synsätt i Lindvalls studie.  
 
Vårt resultat visar på att man försöker anpassa sig till den validand man har framför sig 
när det gäller språknivå och kunskap. Några menade att det är viktigt att ha bra verktyg 
för att ställa rätt frågor och efterlyser detta. I Ringströms rapport Vägledning i 
validering – tankar om kvalitetssäkring, kompetens och krav beskrevs kunskaper i 
samtalsteknik och vägledningsmetodik att vara av stor vikt i en valideringssituation.82 
Inlevelseförmåga, förmåga att ta fram kunskaperna samt att inspirera och motivera 
anses i Ringströms rapport som viktiga egenskaper vilket även framgår i vårt resultat. 
Lärarnas förhållningssätt, värderingar och attityder samt bemötande har i vårt resultat 
visat sig ha stor betydelse, enligt lärarna, vilket också stämmer överens med Ringströms 
resultat. Även Ringström beskriver att det krävs en specialkompetens i 
valideringssituationer. 
 
Kerstin Neckmar med studien Läraryrkets villkor relaterade till vårdlärarutbildningen 
har fokus på vårdlärarna och deras kompetens. Hennes studie visade att lärarnas 
kompetens bland annat bestod av personlig kompetens och social- och kommunikativ 
kompetens.83  
 

                                                 
80 Lindvall, 2002, s 28-37. 

81 Ibid. 2002, s 44. 

82 Ringström, 2005, s 4-ff. 

83 Neckmar, 1998, s 12-ff. 
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Den sociala och kommunikativa kompetensen rör i huvudsak människosyn, ett positivt 

förhållningssätt till elever, att bry sig om och bekräfta dem, att kunna skapa ett positivt klimat, 

att kunna ta kritik och hantera konflikter konstruktivt.84 

 
Jämför man detta med vårt resultat så kan man se att dessa olika kompetenser även 
krävs i just valideringssituationer. Genom bemötandet måste lärarna förmedla tillit, 
bekräfta, lyssna och ha tålamod med eleverna samt att vara en positiv förebild för 
eleverna, enligt Neckmars studie.85 I vår studie tog man också upp dessa egenskaper, 
vilket tydligt visar på att vare sig man är vårdlärare i en vanlig undervisningssituation 
eller i en valideringssituation krävs liknande egenskaper. 
 
Den pedagogisk-metodiska kompetensen som Neckmar beskriver som pedagogisk 
bredd har även betydelse i valideringssituationen enligt vårt resultat. Även den specifika 
yrkes- och ämneskompetensen som innebär att man bör ha yrkeserfarenhet från de 
områden man undervisar inom är en del av lärarkompetensen men resultatet i vår studie 
visar att samtliga lärare vill ha mer koppling till vård- och omsorg idag eftersom att 
tiderna förändras. Det räcker inte med att man har jobbat inom vård- och omsorg för 
många år sedan, vilket framgår av resultatet. Lärarna berättar dock att de går ut på APU-
besök samt har en verksamhetsförlagd utbildning vilket bidrar till att man får kontakt 
med verksamheterna. 

Resultatdiskussion 
 
Vi har i vår studie velat belysa vårdlärares lärarkompetens i valideringssituationer. 
Resultatet visar att samtliga intervjupersoner är behöriga vårdlärare med en gedigen 
erfarenhet från läraryrket. De har även flera års erfarenhet av arbete inom vård- och 
omsorg från innan de började arbeta som lärare. De försöker att hålla sig ajour med vad 
som händer inom deras respektive ämnesområden genom att läsa tidningar, böcker och 
artiklar med mera. Vikten av att ha en kontakt med verksamheter inom vård- och 
omsorg betonas av alla. De flesta känner dock att det behövs mer koppling till både 
vård- och omsorg idag eftersom att utvecklingen hela tiden går framåt.  
 
Vi anser att det är viktigt att vara uppdaterad inom det som händer inom vård- och 
omsorg. Enligt våra egna erfarenheter kan detta dock vara svårt att uppnå. 
Kurslitteraturen man använder inom utbildningen hänger inte med i utvecklingen och 
det finns inte tid för oss lärare att gå ut på studiebesök på olika verksamheter. Lärarna i 
studien berättar dock att man genom APU-besök får en del kunskap om hur det ser ut 
inom vård- och omsorg idag. De berättar även om en uppdragsutbildning som sker ute i 
verksamheterna där lärarna ska vara ute i verksamheten. Detta är ett bra sätt att hålla sig 
uppdaterad, anser vi. 
 
                                                 
84 Ibid. s 166. 

85 Ibid. s 12-ff. 
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Ingen av lärarna i studien har en formell utbildning i validering. Deras kunskaper 
kommer främst ifrån lång erfarenhet och samarbete med varandra. Alla vill lära sig mer 
om validering men är inte överens om att det behöver vara genom en formell utbildning. 
Vi tror att det kan finnas ett samband med att nationella riktlinjer för validering saknas 
och då ställs inte kravet på formell utbildning från arbetsgivarens sida. 
 
Lärarna beskriver att de alltid är två lärare och en validand i valideringssituationen 
(förutom då de validerar inom uppdragsutbildning, vilket vi inte kommer att gå in på 
här). De uppger att detta kan ses som fördelar eftersom att det innebär en 
kvalitetssäkring och att de två lärarna kompletterar varandras kunskaper. De är 
medvetna om att det även finns nackdelar med detta. För validanden kan det innebära en 
utsatthet i situationen beroende på ojämn maktfördelning. Mellan raderna fick vi en 
känsla av att det mer handlar om lärarnas egen trygghet i situationen än om en rättvis 
bedömning av valindernas kunskap. Detta grundar vi på att vissa av lärarna uttrycker en 
oro över att bli anklagade för att inte utföra rättvisa och objektiva bedömningar. Det är 
tydligt att de flesta lärarna har önskemål om nationella riktlinjer och tydliga 
valideringsinstrument för att kunna uppnå en så objektiv och rättvis bedömning som 
möjligt. 
 
Lärarna anser att det är viktigt att använda sig av ett enkelt och konkret språk i mötet 
med validanderna. I vårt resultat beskriver lärarna att det kan uppstå vissa problem då 
det gäller språket i valideringssituationen. De ser en svårighet i att Skolverkets kursmål 
är abstrakta. Det kan också finnas en skillnad i hur man uppfattar betydelsen av 
ämnesspecifika begrepp om man kommer från ett annat land än Sverige. Vissa anser att 
det är viktigt att konkretisera språket för att kunna möta validanden på en språkligt 
förståelig nivå. En av lärarna anser dock att vissa kunskaper om begrepp måste finnas. 
Vi reagerade på att man utfört validering med hjälp av en tolk med tanke på att det i 
vissa kursmål ingår kommunikationsförmåga samt förståelse av vissa ämnesspecifika 
begrepp.  
 
Det framgår av vårt resultat att lärarna anser att det finns vissa skillnader på vilken 
lärarkompetens som behövs i valideringssituationer jämfört med 
undervisningssituationer. Det krävs större social sensibilitet i ett möte med en enskild 
individ än i en grupp där de studerande har en trygghet i varandra. Den ensamma 
validanden uppfattas vara i en stressfylld och utsatt situation. Vikten av att ha en 
förmåga att förmedla en trygghet och skapa en avslappnad situation, på olika sätt, 
betonas av samtliga lärare. Detta leder till att situationen avdramatiseras och validanden 
lättare kan visa sina kunskaper.  
 
Vid flera tillfällen noterade vi att lärarna motsäger sig själva då det gäller frågan om 
skillnader i lärarkompetensen mellan validerings- och undervisningssituation. Å ena 
sidan säger vissa av dem att det inte finns skillnad och heller inget behov av specifik 
kompetens. Å andra sidan beskriver de ändå flera skillnader som förekommer. Vi hade 
från början en föreställning om att det inte finns någon skillnad mellan båda dessa 
situationer då egenskaperna som exempelvis, lyhördhet, öppenhet, objektivitet kan 
anses vara lika viktiga oavsett situation. Vår uppfattning kring detta har dock ändrats 
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under intervjuernas gång. Vi kan se att egenskaperna krävs i båda dessa situationer men 
på olika sätt. En validering pågår under en mer begränsad tid än undervisning och därför 
har lärarna kortare tid på sig att skapa ett gott möte. 
 
Våra slutsatser 
Vi anser att vi fått svar på våra frågeställningar i denna studie. Lärarna som deltagit i 
denna studie har mycket kompetens. De har lång erfarenhet av läraryrket och även 
erfarenhet av arbete inom vård- och omsorg vilket är deras bakgrund. De har gått olika 
kurser genom sina arbeten men har dock ingen formell utbildning i validering. Samtliga 
vill dock lära sig mer om validering, de flesta genom formell utbildning. De sex lärarna 
söker kunskap aktivt genom att läsa böcker, tidningar och rapporter med mera. Vidare 
beskriver lärarna att det behövs ämneskompetens då man arbetar med validering. Även 
här försöker de hålla sig uppdaterade med vad som händer ute i verksamheterna, främst 
genom de APU-besök som görs i samband med de studerandes Arbetsplatsförlagda 
utbildning.  
 
Alla lärare anser att deras bemötande, attityder och värderingar har stor betydelse i 
valideringssituation. Det framgår att detta är viktigt eftersom att validanderna befinner 
sig i en utsatt situation då deras kunskap ska bekräftas av två lärare i en 
valideringssituation. Lärarna beskriver att olika förmågor och egenskaper behövs i en 
valideringssituation. Till exempel förmågan att ha ett objektivt förhållningssätt och att 
kunna förenkla språket i Skolverkets mål och locka fram de kunskaper som validanden 
har. Det anses också vara viktigt för lärarna att skapa en trygghet för validanden och att 
tona ner den maktposition som man upplever att man har eftersom att validanden 
uppfattas av lärarna att vara i underläge. Det är därför viktigt att som lärare ha förmågan 
att avdramatisera valideringssituationen. Egenskaper som ödmjukhet, inlevelseförmåga, 
god människokännare och trevligt och öppet bemötande beskrivs också vara av stor 
vikt.  
 
De flesta av lärarna anser att det behövs en specifik lärarkompetens i just 
valideringssituationer. Detta beror dels på validandens utsatthet i valideringssituationen, 
men också på att man som lärare har en begränsad tid på sig, vilket gör att man snabbt 
måste lära känna denne och ställa relevanta frågor. Lärarna beskriver att man behöver 
vara ödmjuk i situationen och tycka att det är roligt och ha ett intresse för validering. 
Även nyfikenhet, fingertoppskänsla och en förmåga att locka fram validandernas 
kunskaper behövs. Två av lärarna anser dock att det inte krävs någon speciell 
kompetens i valideringssituationer.  
 
Skillnaden på en valideringssituation och en vanlig undervisningssituation anses av 
lärarna vara, att de studerande i klassen har en trygghet i gruppen medan validanden är 
ensam. Något som anses vara positivt är dock att validanden och dennes kunskaper blir 
mer synliggjorda i en valideringssituation. Två av de intervjuade tycker att det inte är 
någon skillnad mellan valideringssituation och undervisningssituation eftersom båda 
dessa situationer handlar om att titta på kunskapen som validanden respektive den 
studerande har. 
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Fortsatt forskning 

Det vi tyckte har varit intressant är att lärarna som vi intervjuade pratade om att testa 
och pröva kunskaper inte bara att ta fram och bekräfta de befintliga kunskaperna. De 
som har arbetat med uppdragsutbildningar berättar om att validanderna fick göra ett 
skriftligt test på grund av att de varit så många. Vi funderar om inte detta snarare 
handlar om en prövning? Andersson menar att det är viktigt att skilja på validering och 
prövning.86  Med validering menas att inventera den reella kompetensen medan en 
prövning innebär att kompetensen ska bedömas mot kriterier för en viss kurs.87 Vi anser 
själva att gränsen mellan validering och prövning inte är klart definierad. Kanske är 
detta någonting som skulle kunna utvecklas vidare och forskas på.  
 
Något som vi anser också skulle behövas studeras mer noggrant är validandernas 
situation och deras upplevelse av valideringssituationer. Många skriver i litteratur och 
rapporter om validandernas situation och deras utsatthet men vi har inte hittat någon 
riktig forskning där man låter validanderna göra sig hörda och låter dem få berätta om 
sina egna upplevelser. Detta skulle vara väldigt intressant att göra samtidigt som det 
också skulle vara betydelsefullt för lärarna som arbetar med validering, enligt oss. 
 
 

 

 

 
 

                                                 
86 Andersson,  2006, s 116. 

87 Jansson, 2004, s 66. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Västerås, 2007-09-21 

 

 

Hej! 

Vi är två studerande som går KPU (Kompletterande pedagogisk utbildning) på 
Lärarhögskolan i Stockholm. Under hösten -07 skriver vi vår c-uppsats, som handlar om 
lärares uppfattning om lärarkompetens i valideringssituationer, och söker därför 
intervjupersoner som har erfarenhet av validering. 

Vi vill genomföra individuella intervjuer som kommer att ta ca 45 minuter. Intervjuerna 
kommer att spelas in med hjälp av en bandspelare. Efter att vi har bearbetat 
intervjumaterialet kommer det att förstöras. I uppsatsen kommer ni självklart att vara 
anonyma. 

Deltagandet är frivilligt och ni kan därför, när som helst, avbryta den pågående 
intervjun. 

Vi är mycket tacksamma om ni vill medverka i denna studie. Ta kontakt med oss på 
ajda.brncic@swejakc.se eller marit.olsson@vasteras.se. Eller via telefon 021-39 10 52. 

 

Med vänliga hälsningar 

Ajda Brncic & Marit Olsson 

 

 

 

 
 



   

   

Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

 

Del 1 

1. Ålder?  

2. Hur länge har du jobbat som vårdlärare? 

3. Vilka ämnen undervisar du i?  

4. Vad innebär validering för dig? 

5. Hur länge har du arbetat med validering? 

6. Vilka ämnen validerar du i? 

 

Del 2 

Pedagogisk kompetens: 

7. Vilken pedagogisk utbildning har du?  

8. Erfarenhet inom undervisning?  

9. Utbildning inom validering? 

 

Ämneskompetens: 

10. Tidigare arbetslivserfarenheter?  

11. Håller du dig uppdaterad inom ditt ämnesområde? Hur? 

 

Yrkesetisk kompetens: 

12. Anser du att dina värderingar, personlighet och sätt att vara kan ha 
betydelse i en valideringssituation? På vilket sätt? 

13. Anser du att du kan möta de studerande på en språkligt förståelig nivå? 

14. Krävs det speciellt ansvar då det gäller bemötande från lärarens sida i 
valideringssituationer? 

 

Del 3 

15. Anser du att det krävs specifik lärarkompetens i valideringssituationer 
jämfört med traditionell undervisning? I så fall vilken och varför? 

 



 

Lärarhögskolan i Stockholm 

Besöksadress: Konradsbergsgatan 5A 
Postadress: Box 34103, 100 26 Stockholm 
Telefon: 08–737 55 00 
www.lararhogskolan.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


